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EDITORIAL
Prezados associados, pesquisadores, professores, estudantes, leitores da nossa RTE.

Iniciamos o segundo semestre de 2018 com o número 222 de nossa Revista Tecnologia
Educacional.
Nesse número 222 são publicados 09 artigos inéditos de pesquisadores de diferentes
instituições educacionais das diversas regiões do Brasil.
Esta edição contempla trabalhos de pesquisadores de diferentes faculdades, centros
universitários, e universidades localizados nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de
Janeiro, Santa Catarina e Paraná.
Todos os artigos foram submetidos à RTE e avaliados pelo sistema duplo-cego (blind
review) por pareceristas do Conselho Editorial desta revista e por pareceristas ad-hoc.
As temáticas abordadas nos 08 artigos da seção Educação e tecnologias / Educação a
distância, desta RTE 222, abordam de um modo temas relacionados à formação e professores
para o uso de tecnologias, avalição por pares e autoavaliação no ambiente virtual de
aprendizagem, educação especial e inclusiva na educação a distância, educação profissional e
tecnológica na EaD, a interação entre professor e alunos na EaD, e o uso de dispositivos móveis.
Todos esses temas são de grande relevância para o cenário educativo nacional e trata-se de
importantes pesquisas que certamente contribuirão para a difusão do conhecimento e sobretudo
para a valorização do uso das tecnologias na educação.
Na seção Espaço Aberto, temos o artigo das pesquisadoras Galdina de Souza Arrais e
Adilene Gonçalves Quaresma que trata da temática da educação democrática na rede pública
municipal de Belo Horizonte – MG. Esse importante trabalho mostra como a gestão democrática
da educação municipal é relevante para o contexto da participação social de modo que toda a
sociedade possa ser ouvida nos conselhos municipais de educação que são as instâncias que
regulam a educação dos municípios.

Convidamos a todos os nossos leitores a se filiarem à Associação Brasileira de
Tecnologia Educacional. Como nosso associado você terá descontos especiais em nossos
eventos e com nossos parceiros e um constante canal aberto para pesquisas e relacionamento
com pesquisadores nacionais e internacionais.

Desejamos a todos uma excelente leitura!

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

Prof. Me. Cícero Barbosa da Silva
Editor – Revista Tecnologia Educacional
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA EM EAD E A
UTILIZAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS
Sérgio Luis Balthazar 1
Daniela Leal 2
Luís Fernando Correia 3

Resumo:
O objetivo do referido estudo foi destacar a possibilidade de o professor ensinar
matemática utilizando as ferramentas disponíveis pelas novas tecnologias. A
pesquisa se encontra balizada nas afirmações e resultados de pesquisas realizadas
e que trataram da formação de professores que ensinam matemática, utilizando
ferramentas tecnológicas disponibilizadas pela internet, a partir do avanço das novas
tecnologias de informação. Os autores consultados trouxeram importantes
contribuições para que o estudo em pauta apresentasse os resultados que foram
propostos como objetivo principal da pesquisa. Trata-se de revisão de literatura, com
abordagem qualitativa, por meio de pesquisa, na qual a coleta dos dados ocorreu
por meio de periódicos, livros, teses, dissertações, revistas eletrônicas e demais
recursos disponibilizados. Concluiu-se que existe a possibilidade de se formar
professores que ensinam matemática a partir da utilização dessas ferramentas
tecnológicas, desde que haja o interesse, a participação efetiva com os
computadores, incentivo para que os professores sintam prazer em fazer uso da
ferramenta e perceber sua importância na construção dos conhecimentos e do
aprendizado dos alunos.
Palavras-chave: Matemática. Formação de professores. Novas tecnologias.
Educação à distância. Informação.
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1. Introdução
A presente pesquisa aborda tópicos considerados importantes como o ensino
da matemática à distância; a formação de professores em EaD relacionado às novas
tecnologias; e as inovações das TIC a serviço do ensino da matemática. É nessa
perspectiva que o ensino da EaD busca ampliar o acesso à
educação/formação/capacitação a um número maior de sujeitos com possibilidade
de interação e produção do conhecimento de forma flexível e em condições práticas.
Essa modalidade, nos últimos anos vem se expandindo no contexto nacional e
internacional e, no Brasil, o artigo 80 da Lei 9394/96 (LDB) EaD como uma
modalidade educacional em que sua mediação entre os processos de ensino e
aprendizagem ocorre com a utilização de tecnologias de informação e comunicação,
com alunos e professores de vários lugares em tempo real (BRASIL, 2005).
De acordo com Schlemmer (2013) a EaD se utiliza das novas tecnologias
para oferecer inúmeras opções de suporte para a aprendizagem por meio do
computador, viabilizando a interações dos sujeitos que buscam esse recurso
educacional. A web é uma ferramenta poderosa e eficiente para atualizar,
armazenar, recuperar e distribuir compartilhamento veloz da informação, superando
os limites do tempo e do espaço em que se encontram inseridos os usuários da
EaD, que buscam essa oferta de cursos diversificados por meio dos recursos da
comunicação virtual de fácil acesso.
A motivação para que essa temática se tornasse objeto de investigação se
justifica face trabalho já desenvolvido como professor de matemática e se encontrar
interagindo com essas ferramentas tecnológicas. Ressalta-se, portanto que com o
advento da globalização e a expansão tecnológica exigir novos conhecimentos por
parte dos professores que atuam na modalidade EaD.
O problema gerador da questão que norteou a realização desse estudo teve o
seguinte foco: A formação de professores para ensinar matemática em cursos a
distância, possibilita-o para utilizar as ferramentas disponibilizadas pelas novas
tecnologias?
O desenvolvimento do estudo teve como base uma revisão de literatura, com
abordagem qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica. A coleta de dados foi a
partir de consulta em livros, dissertações de mestrado, periódicos, revistas
eletrônicas e demais fontes disponíveis.
O objetivo geral da pesquisa foi destacar a possibilidade de o professor
ensinar matemática utilizando as ferramentas disponíveis pelas novas tecnologias.

2. Revisão da literatura
A construção dessa pesquisa se apoiou em conceitos tratados por
pesquisadores que tratam das questões da formação de professores que ensinam
matemática, utilizando como recurso, ferramentas tecnológicas, como o computador,
a internet, sala virtual, web, fórum, entre outros recursos. Os autores consultados
Rio de Janeiro, RJ, nº 222

jul./set. 2018
7

p. 6 a 16

ISSN: 0102-5503

trouxeram importantes contribuições para que o estudo em pauta e, destacam-se
entre eles, Schlemmer (2013), Miskulin (2008), Fava (2012), Almeida e Silva (2011),
Silva e Correa (2014), Lima (2017), Frizon et al. (2015), Marco, Tavares e Freitas
(2013).
A respeito da formação de docentes, proposta e inserida no contexto de
educação nacional, amparada pela Lei de Diretrizes Básicas do Ensino Nacional
(LDBEN 9394/96) e por resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE),
estabelece a realização de estudos específicos para a formação profissional com
qualidade e condições de se exercer a prática docente (CURI, 2005).
Miskulin (2008) entende e concorda que uma formação nova do indivíduo
deve se levar em consideração a expansão tecnológica, pois sua inserção no
contexto social depende desses avanços e esforço do próprio indivíduo. A
globalização exige da educação uma formação que possibilite aos futuros
profissionais o total acesso às novas ferramentas, interagindo com as diversidades
culturais, situações de decisão e desenvolvimentos com aporte cognitivo e crítico.
Schlemmer (2013), aborda a docência como um momento crítico no contexto
histórico-social e político e que requer análise. De acordo com a autora, o momento
descrito já ganha novos contornos pela crescente e veloz propagação e utilização de
diferentes ferramentas tecnológicas conectadas em rede. Diferentes pessoas,
independente da raça, cor, credo, culturas e espaços temporais se beneficiam das
informações disponibilizadas em tempo real. As interações em rede possibilitam
ações, trocas de aprendizagens, construção de conhecimentos amplos.
A autora ainda destaca as ações governamentais e a constante preocupação
em construir uma formação de docentes com base sólida, a partir de políticas
públicas voltadas a diversos programas e projetos que priorizem a inclusão digital.
Essas ações ocorrem a partir da inserção de computadores e banda larga nas
instituições escolares; fomento de novas aquisições tecnológicas para a utilização e
treinamento para os professores e, mais ainda, mais oferta de educação na
modalidade EaD.
Conforme destaca Souza (2008), a expansão da tecnologia atingiu o mundo,
de maneira espantosa, e a informática é o grande destaque. Essa nova modalidade
tornou-se importante instrumento pedagógico nas redes de ensino e, em todas as
sociedades contemporâneas. O mundo absorve toda a influência cibernética, as
pessoas respiram as novas tecnologias e seus comportamentos ganham novas
influências, principalmente, jovens e crianças em idade escolar.
Segundo Fava (2012), a tecnologia é a grande responsável pelas
transformações no contexto educacional como, por exemplo, no sentido de
organização, escolha de novos conteúdos, distribuição de tarefas e ampliação de
currículo. Esse processo convoca os estabelecimentos de ensino a uma nova
adaptação para acompanharem o ritmo digital acelerado na era da comunicação.
Na interpretação de Ribeiro, Castro e Regattieri (2007), a integração das
novas tecnologias da informação e comunicação é de fundamentação importância
no ambiente escolar, principalmente porque elas fazem parte do dia a dia dos jovens
Rio de Janeiro, RJ, nº 222

jul./set. 2018
8

p. 6 a 16

ISSN: 0102-5503

alunos, levando-se em consideração que a sua utilização na educação e demais
contextos escolares, torna-se uma ferramenta básica e que deverá ser ofertada
pelos docentes.
Essas autoras confirmam que a informática, em sua grande expansão, está
ocupando espaços importantes na sociedade como bancos, supermercados,
cinemas, lojas, metrô, ônibus etc. Essa tendência, deve portanto, se tornar uma
realidade na rede de ensino e em todos os níveis.
Almeida e Silva (2011, p. 4) destacam a importância do uso da tecnologia:
A disseminação e uso de tecnologias digitais, marcadamente dos
computadores e da internet, favoreceu o desenvolvimento de uma
cultura de uso das mídias e, por conseguinte, de uma configuração
social pautada num modelo digital de pensar, criar, produzir,
comunicar, aprender – viver. E as tecnologias móveis e a web 2.0,
principalmente, são responsáveis por grande parte dessa nova
configuração social do mundo que se entrelaça com o espaço digital.

Reforça-se à citação acima, de que as novas tecnologias possibilitam
comunicações com mais rapidez, porém adverte-se que dominar essas tecnologias
será sempre uma barreira a ser vencida, dada a frequência da evolução dos meios
tecnológicos. Por sua vez, Peters (2011, p. 68) comprova essa afirmação da
seguinte maneira: “muitos anos passarão até que alcancemos o domínio das
possibilidades tecnológicas na educação, e muitos empecilhos deverão ser
vencidos”.
Conforme argumentam Silva e Correa (2014), o uso das novas tecnologias
como recurso pedagógico já se encontrava previsto nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica (DCNEB) de 13 de julho de 2010, bem como
havia a intenção de manter a presença das TICs no currículo escolar.
A partir dessa expectativa, houve um impacto no sistema educacional que
sempre primou pela educação tradicional. Outro fator preocupante para o sistema
era conceder espaços para a absorção de um currículo numa perspectiva digital,
com novos conceitos nas práticas pedagógicas, principalmente em relação aos
educadores em sala de aula. A concepção do trabalho com as ferramentas das TICs
em sala de aula tornou-se prioridade e assunto discutido com mais frequência.
Ressalte-se que as enormes vantagens apresentadas pelas ferramentas de
interação virtual como fóruns, chats, e-mails, não devem suprimir a total presença do
docente em sala de aula, pois a interação, a estimulação e a cooperação entre os
integrantes também faz parte do processo de aprendizagem. É neste sentido que
Hack (2011, p. 63) assinala: “a tecnologia deve ser um meio e não um fim de um
processo de construção do conhecimento à distância”.
O educador deve explorar novos campos de conhecimento dos alunos,
estimulá-los na busca de informações, habilidades e, as tecnologias reforçam as
possibilidades de alternativas no trabalho pedagógico. Quanto aos alunos, eles
podem construir esse conhecimento apoiados pelo uso dessas ferramentas em sala
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de aula. Neste contexto, professores e alunos se sentirão mais realizados com o uso
das novas tecnologias (TEIXEIRA, 2011).
Schlemmer (2013) é favorável às novas buscas de alternativas, novas
propostas e projetos que valorizem e ampliem a educação, utilizando-se as
ferramentas tecnológicas como suporte e recurso valioso para aperfeiçoar o
conhecimento docente.
Andrade (2003) corrobora a argumentação dos autores acima citados e
reforça que as novas tecnologias são de importância vital para a aprendizagem dos
alunos, quando essas ferramentas são bem articuladas pelos professores
formadores. Portanto, torna-se uma necessidade a interação e domínio dessas
ferramentas para capacitar o professor digital.
A autora se alonga um pouco mais na abordagem da habilitação técnica do
professor com essas novas tecnologias, possibilitando um desenvolvimento mais
eficiente nas atividades dos alunos que ainda não dominam essas ferramentas que
a internet disponibiliza em favor desses ensinamentos. Dessa forma, quanto mais
interativo for o aluno com esses materiais de apoio virtual, maiores as condições de
se alcançar um aprendizado mais digitalizado (SCHLEMMER, 2013).
Lima (2017) argumenta que após a LDB de 1996, a partir do avanço da
tecnologia de informação aplicada a educação, houve um grande salto na
quantidade de cursos ofertados na modalidade a distância. Importa ressaltar que
esse tipo de ensino foi marcado por gerações com divisões temporais de acordo
com as mídias e métodos utilizados em determinado momento levando em conta
recursos pedagógicos.
No primeiro momento, com recursos incipientes, a mídia impressa via
correspondência destacou o rádio e a televisão. A divisão seguinte ampliou até
meados do ano de 1985, múltiplas tecnologias. As TIC ganharam espaço na terceira
geração e a EaD utilizou recursos mais inovados como computadores, internet, CD,
videoconferência e fax, ampliando as gerações anteriores e alcançando o período de
1995. A última geração que se estendeu aos dias atuais do século XXI, está
diretamente influenciado aos recursos já citados e mais as transmissões em banda
larga, interação por vídeo e ao vivo, com ambientes virtuais conectados (chat, fórum,
blog, entre outros). Esse avanço proporcionou aos usuários, maior interesse por
essas ferramentas virtuais e, consequentemente, a preferência por cursos EaD.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), n. 9394/96, a respeito da
formação de professores, de forma ampla menciona em seus ats. 61, capítulos I e II
e art. 62, que compete aos sistemas educacionais, disponibilizar aperfeiçoamento
profissional continuado. Concomitante ao referenciado, a associação entre teorias e
práticas se apoia perante a formação contínua e o aproveitamento anterior como
fundamentos da formação dos professores (BRASIL, 1996).
Leite (2007), na via contrária da preconização da LDB, alega que os
profissionais recebem formação sem o preparo necessário no processo inicial de
formação profissional docente, tornando-se despreparados para exercer a prática da
profissão e a realidade que demandam as instituições de ensino. Essa formação,
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conforme o argumento apresentado mostra-se aligeirada e sem o teor suficiente que
possa suprir os desafios existentes e que o mercado docente tornou-se refém.
Frizon et al. (2015), apontam que o trabalho educacional depende com
exclusividade das contribuições docentes e experiência desse profissional da
educação que, apesar do seu comprometimento por meio de atualizações
constantes, ainda é alvo de questionamentos sobre sua atuação, metodologia
empregada e do seu empenho quanto ao uso das novas tecnologias, reforçando os
processos de ensino e aprendizagem.
O grande desafio se constitui em realizar uma acurada reflexão sobre a
formação dos professores e descobrir de quem se trata esse personagem, qual a
sua base teórica e se, realmente, a formação recebida possibilita ensinar
matemática utilizando as ferramentas das novas tecnologias da informação.
Frizon et al. (2015 também assinalam que as tecnologias digitais são
responsáveis por mudanças na sociedade e que a escola precisa ser
redimensionada para atender as demandas atuais. Esse processo clama pela
reavaliação do papel do professor, e consequentemente pela formação inicial dos
futuros professores.
Os cursos de licenciaturas, de forma geral, precisam preparar os futuros
docentes para o uso eficaz das tecnologias digitais, contribuindo com o aluno no
desenvolvimento das capacidades cognitivas que são requeridas para que se
concretize os processos de ensino e de aprendizagem.
Schlemmer (2013) faz importante comunicação a respeito das instituições
educacionais, as quais buscam cotidianamente investigar como diferentes
tecnologias, principalmente as digitais virtuais e as distintas modalidades
educacionais podem contribuir para a realização de ofertas formativas e de
capacitação. Nessa esteira, a EaD se protagoniza como promotora da ampliação da
inserção nesse campo educativo a uma parcela significativa de sujeitos que buscam
esse conhecimento, cada vez mais interessante.
Ao se considerar as pontuações dos autores citados, reforça a proposta da
LDB n. 9394/96, já mencionada, cujo esforço está na melhoria e na preparação da
formação superior dos professores, apontando para isso alguns caminhos que vai
desde a formação inicial à continuada que, preferencialmente, seja pela modalidade
presencial, mas que poderá ocorrer através da EaD por meio de recursos
tecnológicos que facilitam a interação do professor com o acadêmico.

3. Discussão: apresentação dos resultados
A revisão da literatura realizada no decorrer da referida pesquisa possibilitou
encontrar resultados acerca da temática que são apresentados a seguir.
Em Frizon et al (2015) foi possível constatar que a utilização das tecnologias
digitais nas instituições de ensino não se trata de modismo ou tendência efêmera, ao
contrário é considerada uma necessidade e já realidade da sociedade
contemporânea. Nesse aspecto, o uso dessas ferramentas digitais, gradualmente
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vai se tornando um fenômeno global. Então, há um clima de envolvimento de
maneira direta ou indiretamente nessa dinâmica de revolução tecnológica das
atividades sociais, econômicas, e em especial nas atividades educacionais.
Ainda nos achados dos autores acima mencionados, há indícios de uma
expansão tecnológica cada vez mais presente no âmbito escolar, o que coloca
professores e alunos em constante contato com nova relação com o saber e com a
aprendizagem. Não obstante, esse procedimento com as novas ferramentas digitais
demandam argumentações sobre as ações pedagógicas oferecidas pelos docentes,
assim como é importante fazer uma reflexão sobre como essa clientela acadêmica
está recebendo essas informações.
A pesquisa realizada por Marco, Tavares e Freitas (2013) apresenta
resultados que servem de referência ao estudo em pauta, os quais, ainda que de
maneira abreviada serão apresentados. De acordo com os autores, embora a
informática tenha conquistado expansão e disseminação em espaços escolares e
outros locais que a sociedade circula, mas paira certa incerteza quanto à preparação
para assimilar toda essa gama de informações e rapidez que os softwares
proporcionam aos usuários. É inegável o contexto em que as mudanças e evoluções
tecnológicas ocorrem com tamanha velocidade, graças às ampliações na informação
e comunicação que estão a serviço de novas conquistas sociais, culturais e em
especial na educação.
Marco, Tavares e Freitas (2013), destacam diferentes tipos de pesquisas
realizadas, todas direcionadas para a utilização das ferramentas tecnológicas na
formação de professores de matemática. Diferentes foram os resultados, o que
confere conceitos também diferentes para avaliar como estão e como deve ser a
preparação para que alcancem conhecimento suficiente em educação e tecnologia.
Nesta pesquisa, segundo os autores, a análise dos resultados evidenciou
ausência de recursos disponibilizados na formação inicial, criando uma barreira na
apropriação das novas tecnologias pelos professores formados. Constatou-se que a
escassez de recursos não favorece a interação que tanto ajudará esse professor e,
que ainda reflete de forma negativa na aprendizagem dos alunos.
Outro resultado de estudo que envolveu o uso de TIC para o professor em
sala de aula informatizada de escola pública, houve a constatação de que a
formação inicial do professor necessita de interação com possibilidade de manusear
o computador de diversas maneiras. Assim, o professor deve ser motivado a
elaborar, organizar e desenvolver atividades a partir da utilização das ferramentas
informatizadas disponíveis. Entendeu-se, portanto, que essa ação não ocorre
simplesmente com cursos esporádicos de formação continuadas, mas através de
estruturas suficientes e suporte qualificado.
Pesquisa realizada voltada para o investimento na formação de professores
para consolidar o uso das novas tecnologias em âmbito escolar, considerando-se a
relevância do aprendizado para o decente, revelou que houve reconhecimento por
parte dos idealizadores de programas governamentais. Essa reação demonstra que
já se processa conscientização sobre a importância da formação do professor em
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suas atividades e ações quando utilizam adequadamente esses recursos digitais.
A análise do estudo ainda indicou que os computadores deveriam ser mais
utilizados pelos professores, os quais não se sentem preparados para utilizar com
destreza os recursos tecnológicos, o que é considerado uma postura que deve ser
repensada (MARCO; TAVARES; FREITAS, 2013).
Conforme salientado, muitos resultados apresentados ainda são objeto de
estudo para consolidar essa utilização das ferramentas tecnológicas pelos
professores em sala de aula. A matemática não está isenta dessa carência
apresentada, pois os pesquisadores entendem que esses professores devem
aprender a utilizar as TIC como ferramenta de auxílio pedagógico e melhorar a
atuação pedagógica, além de torná-los mais autônomos e confiantes para
desenvolver as atividades cotidianas.
Ressaltam os autores que os ambientes informatizados, sem essa interação
por parte de todos os envolvidos, não propiciam, tampouco garantem a aquisição de
conhecimentos, para que tal avanço ocorra, principalmente no conhecimento
matemático, não basta a ferramenta ficar à disposição do usuário, sem o prévio
conhecimento e/ou o planejamento das atividades a serem desenvolvidas. Cabe
buscar e encontrar caminhos para o devido manuseio como partes do processo
pedagógico, as quais poderão trazer transformações e novas experiências.
A formação dos professores deve ser delineada por explorações de novos
campos de conhecimentos, com estímulos constantes para a busca de novas
informações, habilidades e a utilização das tecnologias reforçam as possibilidades
de alternativas no trabalho pedagógico. Quanto aos alunos, eles podem construir
esse conhecimento apoiados pelo uso dessas ferramentas em sala de aula.
Neste contexto, professores e alunos se sentirão mais realizados e
preparados com o uso das novas tecnologias. Nesse aspecto, o computador traz
importante contribuição ao acesso de informação, permite o estabelecimento de
novas relações com saberes diversos, favorece a comunicação, além da articulação
escolar com demais sociedades em tempo real. De forma geral, essa ferramenta
proporciona flexibilidade para a prática pedagógica e gera abertura de atitudes
(TEIXEIRA, 2011).
Porém, as novas tecnologias não são receitas prontas, robôs, ou máquinas
programadas para ensinar ou aprender, mas sim, importante ferramenta pedagógica
capaz de propiciar a interação que leva o aluno a construir seu próprio raciocínio
diante de uma situação-problema, além ajudá-lo a investigar, criar hipóteses, fazer
experiências e se apropriar de um conhecimento organizado (TEIXEIRA, 2011).
As considerações dos autores consultados, evidenciam que as tecnologias
estão voltadas para ajudar os alunos, os professores e, o sistema educacional como
um todo.
Kenski (2008, p. 45), reforça essa ideia ao afirmar que:
A maioria das tecnologias é utilizada como auxiliar no processo
educativo. Não só o computador e a internet como outros recursos
que foram introduzidos na prática do docente em sala de aula,
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movimentaram a educação e provocaram novas mediações entre a
abordagem do professor, o entendimento do docente e o
conhecimento veiculado.

Para Moran, Masetto e Behrens (2008, p. 32), com a inserção das novas
tecnologias “o professor tem um grande leque de opções metodológicas, de
possibilidades de organizar sua comunicação com os alunos, de introduzir um tema,
de trabalhar com os alunos presencial e virtualmente e também de avaliá-los”.

4. Considerações finais
O objetivo geral da pesquisa foi destacar a possibilidade de o professor
ensinar matemática utilizando as ferramentas disponíveis pelas novas tecnologias.
A análise dos resultados obtidos nas pesquisas utilizadas para a construção
do presente estudo, apresentam lacunas que precisam ser preenchidas no processo
de ensino-aprendizagem, com vistas a suprir as possíveis deficiências dos
professores de matemática, em relação à utilização as ferramentas das tecnologias
de informação e comunicação, realidade virtual, salas virtuais, interação a distância,
de forma geral. Mas esses recursos podem e precisam ser aproveitados na
formação desses professores para auxiliá-los a desenvolver suas capacidades de
ensinamentos que ainda podem ser explorados de forma mais eficiente.
O que foi apreendido na pesquisa remete ao que já vem sendo
contextualizado em diferentes instituições de ensino, sejam por parte dos próprios
professores, ou alunos que almejam a formação com essa capacidade de utilizar os
recursos disponíveis pelas novas tecnologias. Sob essa ótica, os professores podem
sim, vislumbrar possibilidade de ensinar matemática a partir da utilização das
ferramentas tecnológicas disponibilizadas. Não apenas os cursos EaD, mas no
ensino presencial a tecnologia pode ser uma excelente ferramenta para facilitar o
aprendizado do aluno e como recurso pedagógico para o professor.
Na capacitação de professores, essas novas tecnologias já estão sendo
vistas com outros olhares e despertando interesse pela sua utilização, pois conforme
constatou-se na revisão de literatura, a formação no curso de pedagogia, maioria se
encontra nos cursos a distância.
De acordo com as pesquisas realizadas pelos diversos autores que
contribuíram para que as questões da temática fossem tratadas de forma clara, um
bom resultado no ensino de matemática EaD, requer a utilização da tecnologia, web,
aulas ao vivo, vídeos, materiais didáticos disponíveis nas salas virtuais e, muita
interação por parte dos atores envolvidos no processo descrito.
Entende-se, portanto que, essa formação de professores tem possibilidades
de ampliação, pois há forte tendência da licenciatura se tornar totalmente à
distância, nas disciplinas de matemática, biologia etc., pois em algumas instituições
de ensino já não existe mais o curso presencial.
Dessa forma, há a necessidade de adequação à nova realidade da
necessidade da formação de bons profissionais que atuam na educação, em
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especial na matemática que se tornou objeto de investigação da referida pesquisa.
O curso EaD requer organização quanto a prazos, tempo disponível para realizar
leituras e atividades, enfim para que possa ter sucesso no decorrer da formação e, o
fator que incentiva é a opção pelo melhor momento que essas atividades devem ser
desenvolvidas.
Concluiu-se, dessa forma que o objetivo proposto tem possibilidade de ser
alcançado, ou seja, o professor ensinar matemática utilizando as ferramentas
disponíveis pelas novas tecnologias.
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AVALIAÇÃO POR PARES E AUTOAVALIAÇÃO EM AMBIENTE
VIRTUAL
Marcelo Ferreira da Silva 1
José Dutra de Oliveira Neto 2

Resumo:
O curso de Ciências Contábeis tem tido destaque nos últimos anos no Ensino a
Distância com o aumento do número de cursos ofertados, no entanto o mercado de
trabalho exige cada vez mais o desenvolvimento de competências, como o poder de
julgamento e análise, abrindo espaço para o uso de ferramentas que trabalhem essas
características. Desse modo o objetivo do trabalho foi avaliar a aplicação de métodos
de avaliação que possibilitam o desenvolvimento desses aspectos em um ambiente
virtual de ensino. A amostra foi composta por estudantes de uma disciplina do curso
de graduação em Ciências Contábeis, a ferramenta denominada workshop do Moodle
LMS foi utilizada para viabilizar a aplicação dos modelos de avaliação por pares e de
autoavaliação. Rubricas avaliativas foram utilizadas com o intuito de estabelecer
critérios objetivos de avaliação. Ao final a aplicação desses métodos de avaliação
utilizando rubricas em um ambiente virtual de ensino se mostraram eficientes, embora
as notas obtidas tenham sido estatisticamente diferentes.

Palavras-chave: Autoavaliação. Avaliação por pares. Rubrica. Ambiente Virtual.
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1. Introdução
Durante o processo de aprendizagem, a medida em que os estudantes
progridem, os professores devem avaliar essa evolução e aumentar a complexidade
das atividades com o objetivo de estimular o aprendizado. Pesquisadores têm
encorajando o uso de avaliações que inspirem a reflexão e promovam a colaboração
com o processo de aprendizagem (CHEN, 2010).
Assim como evidenciou Terçariol et al. (2016) sobre o ensino a distância
(EAD), o processo de avaliação de aprendizagem tem sofrido mudanças ao longo do
tempo, voltando-se para a formação de pessoas mais críticas e tendo papel
importante para a inclusão, ascensão e independência dos estudantes.
Devido às especificidades do EAD a avaliação deve ocorrer de forma
diferenciada, sendo necessária a busca por novas posturas e estratégias de
engajamento, permitindo desse modo o redimensionamento das práticas de avaliação
do aprendizado (QUINTANA e FERNANDES, 2014).
Este trabalho aborda três métodos de avaliação, sendo eles: avaliação por
pares (PEER); autoavaliação (SELF); e avaliação pelo professor (PROF). Na
avaliação PEER os estudantes podem avaliar e receber avaliações de seus pares
com ou sem conhecimento sobre a autoria do trabalho avaliado ou da avaliação
recebida, cabendo ao professor a escolha de um ou mais métodos para adequar aos
seus objetivos didáticos (BUZZETTO-MORE e ALADE, 2006; CHANG et al., 2012).
Segundo Tenório et al. (2016b) a avaliação por pares é utilizada principalmente
na correção de atividades em cursos on-line, podendo ser aplicada de maneira eficaz
no Ensino a Distância. Para (JONES e ALCOCK, 2014) tal método de avaliação
demanda que os estudantes julguem o trabalho de seus pares baseados em um
critério de avaliação pré-definido. Além disso, tal método traz vantagens aos
instrutores em ambientes de aprendizagem virtual, uma vez que distribui a carga de
trabalho com avaliações entre os estudantes (TENÓRIO et al., 2016a).
A autoavaliação pode ser definida como um arranjo onde os estudantes
atribuem valor, montante ou nível para seu próprio desempenho, tendo como principal
intenção, geralmente, promover o envolvimento dos estudantes como participantes
ativos do próprio processo de aprendizagem (TOPPING, 2003). Estudos apontam a
adoção da autoavaliação pelos educadores como sendo motivada pelo fato desse
método promover o encorajamento dos estudantes a manter maior responsabilidade
sobre seu aprendizado, além de se mostrar uma alternativa viável para outros
métodos objetivos de avaliação (LARRES et al., 2003).
Ambos os métodos de avaliação (PEER e SELF) permitem que os estudantes
exercitem seu poder de julgamento, promovendo a reflexão sobre o trabalho avaliado.
Tais métodos promovem o desenvolvimento de competências como as capacidades
de julgamento e análise, assim como o pensamento crítico, ao estabelecerem que o
estudante avalie, pondere e forneça feedbacks aos colegas, no caso da avaliação por
pares, sobre diferentes trabalhos e inúmeros critérios de avaliação (FREEMAN, 1995;
HANRAHAN e ISAACS, 2001; LIN et al., 2001; TOPPING, 2003; CHENG e TSAI,
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2012; LI et al., 2015).
O desenvolvimento de competências, em especial da capacidade de
julgamento, trabalhadas por meio da autoavaliação e da avaliação por pares se
enquadra oportunamente para atender à demanda do ensino de Ciências Contábeis
destacada por pesquisas como a de Kermis e Kermis (2010) que evidenciou a
responsabilidade dos educadores em auxiliar os estudantes na preparação e
desenvolvimento de novas competências exigidas pelo mercado. Há um consenso
entre os especialistas que o ensino tradicional não trabalha de forma eficiente as
competências exigidas em cursos de graduação onde o currículo é dominado por uma
série de habilidades técnicas especializadas, a necessidade de mudança em como
os contabilistas são educados baseia-se em uma série de deficiências identificadas
nos profissionais graduados que são trazidas para o mercado de trabalho (JACKLING
e DE LANGE, 2009).

2. Procedimentos para aplicação dos métodos de avaliação
Os métodos de avaliação por pares e autoavaliação foram aplicados em uma
amostra composta por 47 estudantes matriculados em uma disciplina de Metodologia
de Pesquisa em um curso de graduação em Ciências Contábeis de uma universidade
pública brasileira, sendo que 23 (49%) do sexo feminino e 24 (51%) do sexo
masculino. Os dados foram coletados por meio da aplicação de uma atividade, onde,
do total de 47 estudantes, 40 entregaram os trabalhos e efetuaram as avaliações
dentro do prazo.
Todos os estudantes que compuseram a amostra foram devidamente
cadastrados no ambiente virtual para a participação na pesquisa, no entanto foram
excluídos da amostra os estudantes que não postaram a atividade no ambiente virtual
dentro do prazo estabelecido.
O ambiente virtual de aprendizagem utilizado foi o Moodle®, por meio da
ferramenta denominada workshop. A escolha de dois avaliados por estudante foi feita
de forma aleatória pelo sistema Moodle®. Os estudantes avaliaram a sua própria
atividade, bem como a atividade de outros dois colegas, sem se identificar, utilizando
um critério previamente concebido para avaliar a tarefa. A ferramenta workshop
possibilitou a implementação, por meio de rubrica avaliativa, dos critérios de avaliação
utilizados nas atividades.
A infraestrutura de tecnologia educacional, assim como o ambiente virtual de
aprendizagem utilizados fazem parte do projeto Stoa. Desse modo, o ambiente virtual
utilizado para o desenvolvimento da pesquisa foi o Moodle® Stoa, por meio da
disponibilização na ferramenta workshop de três atividades desenvolvidas
previamente pelo docente da disciplina Metodologia de Pesquisa do curso de
Ciências Contábeis. O ambiente virtual também possibilitou a disponibilização de
materiais complementares, postagem de tarefas, além de outros recursos disponíveis
na plataforma.
Sendo assim as atividades de cada uma das etapas foram disponibilizadas no
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ambiente virtual mencionado para todos os estudantes cadastrados na disciplina,
além disso, foi realizada uma atividade prévia, de treinamento, com todos os
estudantes com o intuito de familiarizar cada participante ao ambiente virtual e
ferramentas utilizadas.
A ferramenta workshop permitiu ainda fossem utilizadas rubricas avaliativas
dentro do processo de avaliação, tais rubricas foram úteis por estabelecer critérios
pré-definidos seguidos para a avaliação, permitindo que fosse feita de forma objetiva,
além de possibilitar por meio do contato com as respostas corretas um feedback aos
estudantes que participaram do processo.
A definição de rubrica avaliativa é dada por Andrade (2000) como um
documento que descreve variados níveis de qualidade para uma atividade específica,
sendo utilizada em geral em atividades com certo grau de complexidade e com o
objetivo de fornecer um feedback informativo sobre o progresso do trabalho, além de
avaliações mais detalhadas do resultado final.
A rubrica é uma ferramenta de avaliação que lista critérios para avaliar o
trabalho em partes, articulando vários níveis de qualidade para cada um dos critérios.
Seu uso traz benefícios tanto para o instrutor quanto para o estudante, seu processo
de construção para um trabalho específico ajuda o instrutor a esclarecer os níveis de
aprendizado que pretende mensurar e a estabelecer os objetivos que pretende
alcançar. Para os estudantes, o uso de rubricas traz benefícios como maior clareza
no processo de avaliação e feedbacks mais precisos (ANDRADE, 2005).
A atividade desenvolvida para avaliação consistiu na elaboração de um resumo
a partir de um artigo científico relacionado a área de Ciências Contábeis, sendo que
o mesmo artigo era utilizado por todos os estudantes dentro daquela etapa de
atividades.
As rubricas para a avaliação do resumo foram criadas com o uso de seis
dimensões, sendo elas: Contexto; GAP; Objetivo; Material e Métodos; e Resultados.
Cada dimensão possui uma nota a ser atribuída, que poderia variar de um a quatro.
A proposta é avaliar se o estudante demonstrou conhecimento e compreensão sobre
o conteúdo do artigo acadêmico a um nível onde o estudante pode produzir um
resumo acerca do pensamento do autor. A pontuação mínima possível foi de 6 pontos
e a máximo de 24 pontos.
Cada dimensão possuía um conjunto de respostas possíveis, de modo que o
avaliador necessitasse escolher uma delas para cada critério, representando da
melhor forma possível o domínio do estudante em relação àquela dimensão. A matriz
de avaliação utilizada possui 6 linhas (uma para cada dimensão) e quatro colunas
(respostas possíveis dos estudantes em cada dimensão). O estudante avaliador
visualizou a matriz e escolheu uma resposta para cada dimensão, de modo que a
resposta fosse a que mais se aproximou da realidade de acordo com o avaliador. A
matriz visualizada possibilitou que os estudantes conheçam o padrão de referência
desejado para as respostas dos avaliados, a apresentação de uma referência para a
avaliação aumenta em alguns casos a propensão de feedbacks válidos e confiáveis
(JONES e ALCOCK, 2014).
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As rubricas e o ambiente virtual foram apresentados aos estudantes na etapa
de capacitação prévia, no entanto para alcançar o objetivo proposto definiram-se
etapas e procedimentos conforme evidencia a Fonte: Elaborada pelos autor, sendo
iniciados pela capacitação prévia dos estudantes em utilizar o ambiente virtual,
seguidos da realização de uma atividade proposta de criação de um resumo e das
avaliações (avaliação do próprio trabalho, dos pares e do professor).
Figura 1: Etapas dos procedimentos

Treinamento

Etapa 1 - Fazer o
resumo

Etapa 2 Autoavaliar, avaliar 2
colegas e avaliação
doprofessor

Fonte: Elaborada pelos autores

Na capacitação prévia um treinamento utilizando a ferramenta workshop no
ambiente virtual foi realizado com o intuito de familiarizar os estudantes com os
conceitos e ferramentas utilizados. Com isso, dúvidas quanto ao uso da ferramenta
puderam ser sanadas. Nesta etapa foi aplicada uma atividade de simulação, os
estudantes foram avisados de que esta etapa era um treinamento prévio e que
poderiam esclarecer eventuais dúvidas sobre a ferramenta nesta etapa.
Durante a primeira etapa, “Fazer o resumo”, cada estudante teve acesso
utilizando o ambiente virtual a um mesmo artigo acadêmico e realizou a tarefa de
escrever as seis seções de um resumo padrão. Cada seção foi associada a uma cor
para facilitar a compreensão e correção. As seções são Contexto (amarelo), Lacuna
ou gap (azul), Objetivo (rosa), Material e métodos (cinza), Resultados (verde) e
Conclusões (vermelho). No final da aula, o sistema “workshop Moodle®” foi
reposicionado para a fase de avaliação, onde os estudantes podem avaliar o trabalho
desenvolvido pelos seus pares e os seus próprios trabalhos. Os estudantes deveriam
postar os seus resumos, de forma individual, até o final da aula utilizando a ferramenta
workshop do Moodle®.
A última etapa (Autoavaliar, avaliar dois colegas e avaliação do professor),
como mostra a Figura 1, consistiu na realização das avaliações. Nesta etapa cada
participante deveria avaliar o próprio trabalho, além do trabalho de outros 2
estudantes utilizando a rubrica de avaliação disponibilizada na ferramenta. Os
estudantes foram escolhidos de forma aleatória e anônima pelo Moodle®. O instrutor
também realizou a avaliação utilizando a mesma matriz de avaliação (rubrica), a
avaliação do instrutor é importante porque permite a comparação com avaliação dos
estudantes, permitindo ainda que seja verificada a precisão de SELF e PEER quando
comparadas à avaliação do instrutor. Ao final, obtiveram-se até 4 avaliações por
estudante. No caso da avaliação dos pares, foi solicitado que o estudante avaliador
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também fornecesse um feedback de forma anônima por escrito ao trabalho avaliado.
As notas obtidas por meio da autoavaliação e da avaliação por pares foram
comparadas as notas dadas pelo professor, utilizando o mesmo critério de avaliação,
afim de verificar a precisão das avaliações dos estudantes após as atividades.
Durante a aplicação das atividades foram coletados dados com a intenção de
realizar análises e inferências estatísticas sobre a capacidade de julgamento dos
estudantes para que o objetivo do trabalho fosse alcançado.
As notas obtidas por SELF e PEER em cada atividade foram comparadas
estatisticamente as notas do instrutor para que se torne possível realizar análises
sobre a precisão das avaliações dos estudantes em cada etapa e verificar possíveis
efeitos ou melhorias durante o processo.
A análise de dados quanto ao desempenho e a precisão da avaliação dos
estudantes foi realizada por meio do uso da Análise da Variância (ANOVA) de
Medidas Repetidas, além de correlacionar as notas obtidas em cada modalidade de
avaliação. O método da ANOVA permite avaliar, por meio das médias, se os dados
obtidos para as variáveis estudadas são estatisticamente iguais, possibilitando
analisar se as diferenças entre o desempenho dos estudantes ou entre os métodos
de avaliação são significativas, permitindo desse modo alcançar o objetivo proposto
sobre se as avaliações dos estudantes, utilizando um mesmo critério de avaliação,
são precisas quando comparadas à avaliação dos instrutores, evidenciando assim a
capacidade de julgamento dos participantes.

3. Resultados
Para que o objetivo sobre analisar a precisão da avaliação obtida por meio dos
estudantes fosse alcançado o trabalho utilizou duas hipóteses, sendo elas: H0- As
notas obtidas por meio de PROF, PEER e SELF não apresentam diferenças
significativas e H1- As notas obtidas pelas diferentes modalidades de avaliação
apresentam diferenças estatísticas significativas.
A estatística descritiva, conforme mostra a Tabela 1, permite observar que a
média das notas obtidas por meio da avaliação do instrutor é menor do que as médias
obtidas com as notas da autoavaliação ou da avaliação por pares. Como resultado
do Método de Análise da Variância (ANOVA) de Medidas Repetidas obteve-se F=
15,415 p= 0,000* e Fcrítico= 3,073, ou seja, há diferença significativa entre as notas
obtidas pelos 3 modelos de avaliação.
Tabela 1: Estatística Descritiva
Estatística Descritiva
Notas

Média

Variância

N

SELF

17,45

15,12

40

PROF

12,85

9,82

40

PEER

15,85

17,50

40

Fonte: Elaborada pelos autores
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O resultado obtido por meio da ANOVA, evidenciando que há diferença
significativa entre as notas obtidas, permite rejeitar a hipótese nula, mostrando assim,
que a avaliação por pares e a autoavaliação não foram precisas quando comparadas
a avaliação do instrutor. Mesmo que os estudantes utilizem critérios pré-estabelecidos
iguais ao do professor, seu poder de julgamento pode não ser tão desenvolvido a
ponto de obter notas precisas, como pode-se observar no Gráfico 1 e no Gráfico 2.
Gráfico 1: SELF x PROF

SELF x PROF
30,00

Autoavaliação

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

Notas Professor
Fonte: Elaborado pelos autores
Gráfico 2: PEER x PROF

PEER x PROF
Avaliação por pares

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

Notas Professor
Fonte: Elaborado pelos autores
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4. Considerações finais
O modelo de uso de rubricas para a avaliação dos estudantes de graduação
em Ciências Contábeis se enquadrou adequadamente ao uso prático em um
ambiente virtual de ensino. As rubricas permitiram que os estudantes tivessem
contato com as respostas corretas para as atividades, permitindo que identificassem
os erros e exercitassem a capacidade de julgamento e análise ao efetuar as
avaliações e fornecer um feedback aos colegas.
No que diz respeito à precisão das avaliações verifica-se que as notas obtidas
foram estatisticamente diferentes, o que demonstra não haver precisão entre PEER
e SELF quando comparadas com as notas do instrutor. Isso se deve possivelmente
a maturidade dos estudantes, ao modelo utilizado ou a falta de prática ao exercer
atividades que exijam capacidade de julgamento.
Os estudantes do curso de Ciências Contábeis, embora exigidos pelo mercado
de uma capacidade de julgamento e análise bem desenvolvidos, muitas vezes não
têm esses aspectos trabalhados durante sua formação em cursos voltados apenas a
aspectos técnicos e metodologias tradicionais de ensino. Sendo assim verifica-se
grande potencial para a aplicação dos métodos de avaliação analisados neste
trabalho para promover o desenvolvimento de competências como a capacidade de
julgamento e análise em cursos que se utilizem do ambiente virtual de ensino.
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Resumo:
O processo de ensinar e aprender, ou seja, a transmissão de conhecimento de uma
geração para outra existe desde os primórdios da civilização humana. A forma e o
método como esse processo tem ocorrido sofreu muitas modificações ao longo do
tempo. Atualmente temos diversos recursos tecnológicos ao dispor do sistema
educacional, e verificar como estes têm sido utilizados possibilta uma reflexão sobre
a melhor forma de inclusão da tecnologia digital na educação. Portanto, o objetivo
deste artigo foi trazer os resultados de uma pesquisa realizada na Revista
Tecnologia Educacional, analisando sete anos de publicações referentes às
experiências de formação e atuação docente com utilização de tecnologia. A análise
dos dados realizou-se frente à pesquisa de cunho quali-quantitativo utilizando as
informações obtidas nos artigos completos disponíveis no portal da Revista.
Analisou-se apenas os artigos que pertencessem às categorias no viés da temática
abordada, nas publicações de 2010 a 2017. Como resultados, foram encontrados 19
artigos de Formação Docente com utilização de tecnologia e 30 artigos de sua
aplicação no contexto do ensino e aprendizagem, do total de 198 artigos publicados
no período investigado.
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1. Introdução
A pesquisa denominada Estado da Arte é uma revisão bibliográfica sobre uma
temática específica, e tem como objetivo fazer um levantamento e análise da
produção científica levando em consideração um determinado período, base de
dados, periódicos científicos entre outros critérios metodológicos que podem ser
delimitadores. (ROMANOWSKI; ENS, 2006; FERREIRA, 2002). Ainda, deverá
possuir alguns determinantes como: recorte temporal e espacial; recorte temático;
definição das fontes e forma de escolha das fontes bibliográficas. (SILVA;
CARVALHO, 2014).
O Estado da Arte ou Estado do Conhecimento no campo da pesquisa em
Tecnologia e Educação pode contribuir para a identificação dos aspectos e
dimensões que vêm sendo destacados nessa área, suas características e
tendências. Nesse sentido, a intenção foi analisar o periódico Revista Tecnologia
Educacional, e suas publicações de 2010 a 2017 que são as que estão disponíveis
no Portal desse periódico.

2. Antecedentes na literatura
A tecnologia sempre tem acompanhado a vida humana. A enorme velocidade
com que as mudanças tecnológicas acontecem atualmente, faz com que as
novidades nesse campo, sejam cada vez mais evidentes. A tecnologia afeta nossa
vida cada vez mais e isso traz consequências e mudanças para todo ser humano,
inclusive no campo educacional. Há aspectos positivos e negativos nessas
mudanças, e um efeito sobre todos que se relacionam com a tecnologia. (AUTIO,
2016)
A evolução social do homem confunde-se com as tecnologias
desenvolvidas e empregadas em cada época. Diferentes períodos da
história da humanidade são historicamente reconhecidos pelo
avanço tecnológico correspondente. As idades da pedra, do ferro e
do ouro, por exemplo, correspondem ao momento histórico-social em
que foram criadas “novas tecnologias” para o aproveitamento desses
recursos da natureza, de forma a garantir melhor qualidade de vida.
(KENSKI, 2007, p. 21).

A introdução das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) na área
Educacional surgiu na busca de novas ferramentas que facilitassem o processo de
ensino e aprendizagem. O uso da tecnologia em outras áreas, como a saúde, a
indústria, e tantos outros, promoveu grandes ganhos e evoluções nos processos e
nos resultados. Isso de certa forma incentivou que a tecnologia avançasse para o
campo educacional. (SILVA, 2017).
Ao pensar sobre a educação atual, precisamos refletir nas mudanças que
estão ocorrendo e na maneira de se construir o conhecimento com o uso da
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tecnologia pelo docente, já que a mesma é uma realidade presente, já afetou o
processo de ensino e aprendizagem, e está mudando a forma como o docente
planeja e ministra sua aula. A tecnologia veio para auxiliar o professor e deve ser
incorporada no currículo de formação de docentes, a fim de preparar esses
indivíduos para o mercado de trabalho. É importante que o licenciado, conheça as
tecnologias disponíveis para o ensino e produção de conhecimento ainda no seu
período de formação na graduação. (BEDIN et al., 2016).
Outro ponto a ser considerado, é que na educação, o grande trunfo da
tecnologia, não é a ferramenta em si, mas como ela é usada, o design instrucional. É
preciso levar em consideração as quatro maiores variáveis relativas ao aprendizado:
as características do aprendente, a tarefa de aprendizagem, o contexto instrucional
e o conteúdo a ser ensinado. (WAGER, 1992). Professores que não estão
atualmente utilizando as TIC devem ser capazes de fazê-lo muito em breve, para
que possam continuar ensinando nas escolas. Isso será futuramente um fator de
contratação ou não desse profissional. (NAKAO et al., 2016).
A importância da integração das TIC nas salas de aula tornou-se uma
prioridade na maioria das escolas em muitos países ao redor do mundo. O grande
desafio ainda, que encontramos nos relatos de educadores e pesquisadores que
querem utilizar tecnologia nas suas aulas, é a falta de equipamentos disponíveis a
todos os alunos. Alguns recursos, os alunos próprios trazem, como o celular ou
tablet, mas outros inúmeros recursos não são suficientes para uso em uma classe
com muitos alunos. (PHELPS et al., 2016). Alguns professores acham que o celular,
computador ou tablet são dispositivos que atrapalham as aulas, mas eles podem ser
úteis como ferramentas pedagógicas. Outro problema é que alguns professores não
dominam o uso desses dispositivos e não se sentem confortáveis em usá-los em
suas aulas. Mas muitos alunos possuem essas habilidades, que muitas vezes não
são aproveitadas para construção de conhecimento. O aprendizado deve ser
ampliado com parcerias entre professores, alunos, e professores de Tecnologia da
Informação. (LANG et al., 2016).
Fazer uso dos dispositivos portáteis como smartphones e tablets que os
alunos trazem para a aula, pode ser uma boa estratégia para renovar o velho
formato das aulas, e uma metodologia a mais para o professor que deseja fugir das
aulas expositivas. (VAN DAELE et al., 2016).
Além dos dispositivos que podem ser usados em sala de aula, temos
também como nova tecnologia as redes sociais. O uso delas na educação está se
tornando um grande canal de comunicação e ensino. Temos também aplicativos
gratuitos disponíveis para o desenvolvimento de inúmeras atividades educacionais.
Entretanto, embora tenhamos essas mudanças sociais e culturais tão bem
estabelecidas, o ambiente escolar não tem absorvido essas atualizações com a
velocidade adequada, seja pela complexidade de alguns recursos, pelo
conservadorismo das intituições, ou falta de capacitação e atualização dos docentes
mais velhos, que não vivenciaram desde sua infância a utilização de recursos
tecnológicos. (MAO, 2014; LEWIS et al., 2010). Embora em alguns casos, esteja
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sendo dada atenção aos recursos, à cultura institucional e ao desenvolvimento
profissional dos professores na adoção de novas tecnologias para o ensino e a
aprendizagem, é necessário considerar quais os recursos e as perspectivas dos
estudantes nesse quesito, para que a implementação dessas estratégias aconteça
de forma eficaz. (LEWIS et al., 2010).
A visão atual para tecnologia educacional é infundir os recursos em todos
os aspectos do sistema de ensino. Desenvolver habilidades tecnológicas de
informação e comunicação é importante para a formação do aluno do século 21, e
isso desafia as escolas a avançarem para além das formas convencionais de ensino
e aprendizagem. (SHAPLEY et al., 2011).
Na era da informação livre, com a explosão do conhecimento digital e
disponibilidade da ubiquidade da rede, tecnologias digitais permitem copiar, editar e
disseminar uma grande variedade de informação. Isso levará o professor a lidar com
outra problemática, que é a ética comportamental, onde precisaremos enfatizar o
que é lícito ou não fazer no tocante as informações disponíveis. (BLAU; ESHETALKALAI, 2017). O evento da tecnologia tem gerado inclusive a necessidade da
criação de softwares para proteção dos direitos autorais, anti-plágio e outros
relacionados à cibersegurança. Sabemos que a tecnologia, não torna as pessoas
desonestas e antiéticas, mas ela com certeza, facilita as ações de desonestidade.
Mas isso não irá interromper o processo de informatização do mundo. E portanto, o
campo educacional deverá estar capacitado para essa tecnologia cada vez mais
avançada.
Alguns pesquisadores acreditam que o uso generalizado da tecnologia pela
sociedade está fazendo com que as escolas implementem inevitavelmente
inovações no currículo. Isto mostra o reconhecimento que os alunos que estão
atualmente nas escolas são bem diferentes dos alunos de alguns anos atrás.
(SHAPLEY et al., 2011).
Importante se faz também nesse momento, a análise de bibliografia
nacional sobre a importância da tecnologia na formação docente e sobre o advento
das TIC para as escolas.
A presença das TIC tem sido investida de sentidos múltiplos, que vão
da alternativa de ultrapassagem dos limites postos pelas “velhas
tecnologias”, representadas principalmente por quadro-de-giz e
materiais impressos, à resposta para os mais diversos problemas
educacionais ou até mesmo para questões socioeconômico-política.
(BARRETO, 2004, p.1183, grifo do autor).

Segundo a literatura, comparada a outros países, ainda é muito tímida e
desarticulada a ação e a discussão da inclusão tecnológica na prática pedagógica
educacional no Brasil. É preciso incorporar na elaboração dos currículos e
disciplinas, as ferramentas tecnológicas possíveis de serem usadas, como
facilitadoras no processo de ensino. (ALMEIDA; SILVA, 2017).

Rio de Janeiro, RJ, nº 222

jul./set. 2018
30

p. 27 a 37

ISSN: 0102-5503

As inovações tecnológicas chegaram e modificaram o modo de nos
comunicarmos, adquirirmos informações ou conhecimentos e até a forma de nos
relacionar. Muitas mensagens que precisávamos enviar através de cartas pelo
correio, hoje enviamos por e-mail, as ligações telefônicas estão sendo subtituídas
por aplicativos como Whatsapp. As consultas que fazíamos em enciclopédias ou
bibliotecas para desenvolver pesquisas escolares ou acadêmicas, hoje são
realizadas em buscadores na internet, além de acervos digitais de bibliotecas do
mundo inteiro. (SOUZA, 2016).
Pensando que a tecnologia compreende a relação do homem com o meio
em que vive, na medida das nossas necessidades e descobertas, instrumentos
foram criados para facilitar a vida e os mecanismos sociais envolvidos, portanto,
vemos que a tecnologia não é somente composta de ferramentas e equipamentos,
mas envolve todas as esferas da vida. (BOTH et al., 2016).
Portanto, não basta incorporarmos algumas ferramentas digitais em nosso
ambiente de ensino e aprendizagem, precisa haver uma integração e
contextualização desse uso, para que faça sentido para o professor e para o aluno,
e dessa forma se torne uma ferramenta eficaz e inovadora.
Em qualquer área de conhecimento podemos transitar entre a
organização da aprendizagem e a busca de novos desafios,
sínteses. Há atividades que facilitam a organização e outras a
superação. O relato de experiências diferentes das do grupo, uma
entrevista polêmica pode desencadear novas questões, expectativas,
desejos. Mas também há relatos de experiências ou entrevistas que
servem para confirmar nossas idéias, nossas sínteses, para reforçar
o que já conhecemos. (MORAN, 2004, p.4).

Dessa forma, visualiza-se a importância da temática Tecnologia na
Formação Docente, pois sabe-se que a falta de capacitação do docente na utilização
das ferramentas, é o que tem contribuído grandemente para a lentidão do processo
de informatização do sistema educacional. Não que isso seja imprescindível para
que ocorra o aprendizado, mas certamente, as TIC podem tornar as aulas mais
atraentes e motivantes para os alunos. Certamente o papel do professor atualmente,
é muito diferente do que foi há alguns anos atrás, no tocante ao uso de técnicas
inovadoras na sala de aula. Diante disso, este estudo pretende levantar a produção
acadêmica sobre as experiências de formação e atuação docente com utilização de
tecnologia nas publicações da Revista Tecnologia Educacional.

3. Método
O método escolhido para esse trabalho foi o Estado da Arte, tendo como
recorte espacial os artigos publicados na Revista Tecnologia e Educação, e como
recorte temporal as publicações de 2010 a 2017.
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Foi utilizado como critério de inclusão dos artigos duas características
principais: a) artigos com investigação sobre a utilização da tecnologia em contextos
de formação que denominou-se de categoria I; b) artigos com experiências de
aplicação da tecnologia no processo de ensino/aprendizagem que denominou-se de
categoria II.
A escolha dos artigos, foi realizada por meio da leitura dos resumos, sendo
que em alguns casos, foi necessário a leitura de todo o texto para obter maior
clareza e organizar uma tabela para classificação das categorias abordadas.
Foi realizada a análise das edições 188 a 216, iniciando em 2010 até 2017,
bem como as duas edições especiais de 2016. A edição 208, não foi avaliada por se
tratar de resumos específicos do 5° Congresso Brasileiro de Tecnologia
Educacional, e não houve textos completos, mas apenas resumos e resumos
expandidos. Como os demais textos precisaram ser analisados com mais detalhes,
e não somente pelos resumos, para dirimir possíveis dúvidas que surgiram quanto
ao enquadramento dentro das duas categorias estabelecidas, decidiu-se não
considerar esta edição para não cometer algum equívoco. Pelo mesmo motivo
citado acima, a edição 211 também não foi considerada, tratando-se apenas de
resumos apresentados no 5° Congresso Internacional de Tecnologia Educacional
da ABT. A edição 215, trata-se de trabalhos apresentados no 13° Congresso
Nacional de Meio Ambiente, e não foi considerada por se tratar especificamente de
questões relacionadas ao Meio-Ambiente.
De um número total de 198 artigos analisados, através do título, resumo e
alguns com a leitura de todo o texto, foram separados 19 artigos de Formação
Docente com utilização de tecnologia e 30 artigos de sua aplicação no contexto do
ensino e aprendizagem.
Percebeu-se uma tendência organizativa dos artigos em cada edição da
revista, publicando artigos correlatos na mesma edição. Isso é uma tendência em
todos os periódicos que tratam de temática específica, sejam eles nacionais ou
internacionais. Viu-se também a prevalência de artigos de aplicação da tecnologia.

4. Resultados e discussão
Ao analisar os artigos que foram incluídos para análise, de acordo com os
critérios de inclusão apontados na metodologia, visualizou-se que há uma
prevalência maior de estudos na área educacional, já que a Temática da Revista é
Educação e Tecnologia, embora, tenham sido encontrados muitos artigos
relacionando questões tecnológicas fora do contexto da educação formal. Isso
acontece quando se faz uma busca em periódicos específicos da área. Outros
periódicos visitados, embora tragam mais artigos sobre a temática principal
proposta, sempre tem presença de artigos correlatos.
A tabela abaixo traz o número total de artigos publicados a cada ano,
independente da sua temática principal (tabela 1). Pode-se observar que desde
2010 até o momento a Revista mantém um número médio de artigos por ano, e por
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edição, sendo que a cada ano esse número tem crescido paulatinamente.
Tabela 1- Artigos em cada volume da Revista Tecnologia Educacional
ANO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2016/Ed.Agosto
2016/Ed.Novembro
2017
Total

VOL.1
5
7
7
6
8
congresso
9
8
9
19

VOL.2
5
5
5
9
7
8
7

VOL.3
7
6
6
6
7
8
8

VOL.4
4
5
6
6
5
congresso
congresso

TOTAL
21
23
24
27
27
16
24
8
9
19
198

Fonte: Elaborada pelos autores

Ao olhar para a quantidade total de artigos produzidos, demonstrados no
gráfico 1, pode-se constatar, que diante do número total, os artigos que abordaram
o uso de tecnologia na Formação de Docentes, ou artigos que mencionam recursos
tecnológicos aplicados no contexto do ensino, ainda são a minoria. (SOUSA et al.,
2011).
Gráfico 1 – Artigos de 2010 a 2017 na Revista Tecnologia Educacional
198

19

Formação

30

Aplicação

Total de artigos
publicados

Fonte: Elaborado pelos autores

Uma tendência observada, foi a concentração temática por volume. Embora
muitos volumes tenham trazido temas sobre as duas temáticas investigadas,
observa-se que o periódico procura organizar artigos recebidos dentro de uma
temática. Pode-se ver na tabela 2, que a edição 190, dos 7 artigos publicados,
trouxe 4 que versavam sobre a categoria I deste estudo. Da mesma forma, a edição
Rio de Janeiro, RJ, nº 222

jul./set. 2018
33

p. 27 a 37

ISSN: 0102-5503

192, traz 4 artigos da categoria II, entre os 7 publicados. Destaca-se na tabela 2,
portanto, em negrito, essa tendência de agrupamento de artigos.
Tabela 2- Número de artigos por temáticas investigadas
edição

formação

aplicação

diversas temáticas

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
especial.ago.2016
especial.nov.2016

1
2
4
0
0
0
1
3
0
0
1
0
2
1
0
0
0
2
0
2
congresso
3
1
congresso
0
0
1
congresso
1
2
1

2
2
0
0
4
0
2
1
2
2
2
3
0
3
2
5
3
0
0
0
congresso
0
2
congresso
2
0
0
congresso
2
2
2

5
5
7
4
7
5
6
5
7
5
6
6
6
9
6
6
8
7
7
5
congresso
8
8
congresso
9
7
8
congresso
19
8
9

Fonte: Elaborada pelos autores

Entre os 19 artigos de formação, observou-se uma tendência de temáticas
voltadas para a capacitação do docente para uso de ambiente virtual para o ensino
e para avaliações, tendo alguns dos artigos discutido sobre a Educação à Distância.
Apenas um, entre esses 19, discutiu por exemplo, a questão das Metodologias
Ativas, que foi o estudo de Bogui et al. (2016). Os autores, nessa pesquisa
entitulada “Metodologia ativa: um estudo de caso da utilização de simulações”,
tiveram como objetivo apresentar um estudo de caso do emprego de simulação no
aprendizado da operação fabril em uma disciplina, no curso de engenharia.
Já entre os 30 artigos que trouxeram experiências sobre aplicação de
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recursos tecnológicos pelo professor, tivemos o surgimento de várias subcategorias,
predominando os assuntos: a) Ambiente Virtual de Aprendizagem, com 3 artigos; b)
TIC, com 11 artigos; e c) Jogos (games, vídeogames, gamificação), com 12 artigos.
Destacamos a temática da Gamificação, termo cunhado por Nick Pelling em 2003, e
que significa “A aplicação de elementos, mecanismos, dinâmicas e técnicas de
jogos no contexto fora do jogo, ou seja, na realidade do dia a dia profissional,
escolar e social do indivíduo”. (NAVARRO, 2013, p.8). A gamificação vem ganhando
campo dentro da área educacional, e muitas universidades tem estudado o
processo de gamificação de cursos, disciplinas ou conteúdos isolados. As demais
subcategorias com um ou dois artigos publicados, foram: Internet, Redes Sociais,
Avaliação, Mídias e Aplicativos.

5. Considerações finais
Conclui-se que a maioria dos artigos traziam outros aspectos da tecnologia
não relacionados às experiências da formação e atuação docente do uso das
tecnologias. No entanto, visualizou-se que houve predominância de artigos sobre a
aplicação da tecnologia no processo de ensino/aprendizagem em relação aos
artigos sobre a formação do professor para o uso das tecnologias. O que pode
sugerir a necessidade de mais investimentos em capacitação do uso de tecnologias
para a formação docente, embora seja necessária a contribuição das experiências
de atuação docente com o uso da tecnologia como um dos recursos que facilita a
formação do professor no espaço do fazer docente.
Embora esteja crescendo cada vez mais o investimento em tecnologia e em
pesquisas sobre o uso da tecnologia na escola, há ainda muito o que fazer nessa
área. Não basta o investimento em pesquisa sobre tecnologia educacional, é
importante que o profissional da educação seja preparado nessa área também,
desde a sua formação nos cursos de graduação, sendo importante que este
aprenda sobre o uso das ferramentas tecnológicas como facilitadoras do processo
de ensino e aprendizagem.
Uma pesquisa mais abrangente, envolvendo outros periódicos que publiquem
a temática de Tecnologia Educacional, seria pertinente para que se possa ter um
panorama global de como está o andamento do uso das TIC no ambiente
educacional e como esse educador tem sido capacitado em seus cursos de
graduação para usufruir com eficácia dos recursos já disponíveis para o exercício de
sua docência.
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RESUMO:
Este artigo objetiva identificar os fatores que favoreceram e limitaram a
implementação da Especialização em Gestão e Docência em EaD (CEGDEaD), uma
formação continuada a distância ofertada a professores da Educação Profissional e
Tecnológica brasileira e os seus impactos na mediação da aprendizagem a distância.
Considerando a complexidade do objeto, suas relações e causas, caracteriza-se,
como de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. A convergência dos
resultados por meio da revisão da literatura, da análise documental e de conteúdo
realizada nas entrevistas episódicas com 13 mediadores, possibilitou definir
categorias de análise e identificar: a dificuldade no entendimento da proposta; a
dificuldade de estabelecer a interdisciplinaridade e da transversalidade por meio da
mediação; o excesso de atividades e materiais; a alta exigência na aprendizagem; e
a dificuldade dos cursistas na administração do tempo para realização das atividades,
como indicadores que limitaram o processo ensino e aprendizagem do CEGDEaD.
Esses fatores foram minimizados pelo (a): instituição do mediador pedagógico;
conhecimento prévio dos mediadores e cursistas; comprometimento dos mediadores
e equipe multidisciplinar; e processo de acompanhamento das atividades. Por meio
dessas análises, conclui-se que foi necessária uma postura diferenciada dos
mediadores frente as possibilidades e limitações suscitadas, que deram origem a
princípios e estratégias intervencionais durante a ação mediacional.
Palavras-chaves: Formação de professores; Educação Profissional e Tecnológica;
Formação Continuada a Distância.
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1. Introdução
Evidenciamos que a Educação Profissional e Tecnológica a Distância (EPTD)
tem sido estabelecida por meio das diversas medidas orientadas à expansão
quantitativa da oferta dessa modalidade educativa, incluindo-se a reorganização das
instituições federais de Educação Profissional e Tecnológica (Lei n.º 11.892/2008), a
Rede e-Tec (Decreto n.º 7.589/2011) e o PRONATEC (Lei n.º 11.513/2011). Contudo,
numa relação diretamente proporcional, esse aumento na oferta da EPTD requer o
provimento de quadros de formadores com padrões de qualificação adequados à atual
complexidade da Educação a Distância (EaD) e ao mundo do trabalho.
Há, hoje, ofertas formativas de docentes para EPTD, mas ainda muito
reduzidas, considerando seu potencial de demanda. Essas ofertas, geralmente, são
constituídas por programas especiais ou por formação em serviço. No entanto,
historicamente, as iniciativas de formação docente para a Educação Profissional e
Tecnológica (EPT) vêm assinadas pela alcunha de aligeiradas, emergenciais,
fragmentárias, pouco intensivas e com um caráter bastante conservador, colocandose distante das necessidades atuais ou até domínio dos interesses da sociedade
como um todo (PEREIRA, 2009). Assim, sem a formação adequada, cada vez mais
os professores da EPTD trabalham em uma situação em que a distância entre a
idealização da profissão e a realidade laboral é discrepante, em razão da
complexidade e da multiplicidade das tarefas a serem cumpridas por eles.
Conforme o Decreto n.º 2.208/1997, a EPT é definida em três níveis: o básico,
o técnico e o tecnológico. Inclui-se na EPT, o ensino técnico nas formas concomitante,
subsequente e integrado ao ensino médio; as variantes da formação inicial e
continuada e do ensino técnico quando ministradas de forma articulada com a
Educação de Jovens e Adultos e a graduação tecnológica. Assim sendo, formar um
formador da EPT é uma ação complexa, em se considerando suas formas de
organização heterogêneas, a diversidade de currículos, o perfil dos formadores e das
instituições de formação.
A formação de professores para EPT já não é uma tarefa fácil e quando
associada às especificidades da Educação a distância (EaD) torna-se um grande
desafio. Considerando especificamente a Rede e-Tec Brasil3 – marco da EPTD no
Brasil - o professor assume funções bem definidas de Gestão (coordenador geral e
adjunto, coordenador de curso, coordenador de polo, coordenador de tutoria) e de
Docência (professor formador pesquisador, tutor presencial e a distância e professor
pesquisador conteudista), como estabelecidos na legislação nacional. Com base
nessas funções verifica-se a necessidade, associada à figura do professor e do gestor,
3

O e-Tec Brasil foi o resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC),
a extinta Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), as universidades e escolas técnicas estaduais e federais.
O decreto que criou o Sistema instituiu que ele funcionaria em regime de colaboração entre União, Estados,
Distrito Federal e Municípios. O MEC seria responsável pela assistência financeira na elaboração dos cursos e os
estados, o Distrito Federal e os municípios pelas despesas de estrutura, equipamentos, recursos humanos,
manutenção das atividades e demais recursos que são necessários para a instituição dos cursos.
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do desenvolvimento de competências específicas para o desempenho de múltiplas
funções ou polidocência (MILL, 2012) e que são adquiridas por meio de formação
continuada específica que incluir saberes científicos, críticos, didáticos, relacionais,
saber-fazer pedagógico e de gestão.
O perfil profissional do docente da EPTD, especificamente da Rede e-Tec
Brasil, segundo Machado (2016) engloba, além das especificidades das atividades
pedagógicas relativas à docência, também as dimensões próprias da gestão, como o
planejamento, a organização e a avaliação. Portanto, é desejável que, além da
experiência profissional articulada à área de formação específica, saiba trabalhar com
as diversidades regionais, políticas e culturais existentes. Isto posto, pode-se dizer,
então, que o profissional da EPTD – docente ou gestor – precisa ter múltiplas
competências e habilidades para exercer uma prática mediacional contextualizada,
atenta às especificidades da proposta pedagógica e das necessidades dos cursistas.
Nesse contexto, a Especialização em Gestão e Docência em EaD (CEGDEaD),
uma formação continuada a distância, emerge de uma demanda dos professores para
atuação na Educação Profissional e Tecnológica a Distância e atendimento das
particularidades da EPT, da Rede e-Tec e da EaD. Partindo do exposto acima, este
artigo objetiva identificar os fatores que favoreceram e limitaram a implementação
dessa formação continuada a distância e os seus impactos nos processos de
mediação da aprendizagem a distância.

2. A formação continuada a distância: Especialização em Gestão e
Docência em EAD
O CEGDEaD, desenvolvido de outubro de 2012 a outubro de 2013, oferecido
na modalidade EaD, responde a uma recomendação de pesquisa realizada pelo
Grupo de Pesquisa em Formação Continuada a uma instituição federal de ensino
superior da cidade de Santa Catarina e teve como objetivo principal a formação de
profissionais para atuação na gestão e na docência da Rede e-Tec Brasil. Configurase como uma formação continuada pública e gratuita, financiada pelo Ministério da
Educação (MEC) e ofertada numa parceria entre três Instituições Federais de Ensino
do Paraná, Santa Catarina e Minas Gerias. Cada instituição parceira contou com um
serviço de apoio técnico próprio, sendo uma delas, a instituição responsável pela
concepção, implantação e certificação do curso.
O processo de aprendizagem e ensino do CEGDEaD foi estruturado a partir
dos conhecimentos e das experiências prévias dos cursistas – professores de
instituições públicas de todo o território nacional que já atuavam na Educação
Profissional e Tecnológica presencial e na Rede e-Tec Brasil. Os objetivos do
CEGDEaD foram estabelecidos a partir desse perfil profissional e compatibilizado com
a política e as diretrizes da Rede e-Tec.
Pedagogicamente, o CEGDEaD foi: i) organizado em quatro eixos temáticos Concepção de Educação e EaD (120h); Gestão em EaD (120h); Tecnologias de
Informação e Comunicação (120h) e Metodologia de Pesquisa e Elaboração da
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Monografia - articulados entre si e no modelo de eixos temáticos articulados com base
na pesquisa; ii) desenvolvido por meio de atividades presenciais (48 horas), atividades
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (312 horas), atividades destinadas à orientação
e a defesa da monografia (30 horas), e iii) estruturado partir de uma episteme
cognitivista, numa dinâmica e arquitetura didático-organizacional orientado pelas
premissas da interdisciplinaridade e da transversalidade entre os eixos e temas e
pelos princípios:
 da construção coletiva, entendendo-a como um processo negociado de
um grupo por meio da convergência de ideias e significados interpretados em função
de suas experiências, culturas e histórias de vida através de um propósito comum por
meio dos diálogos, das interações, das trocas e das partilhas de experiências.
 da autonomia, estabelecendo-a como um princípio relevante nas
propostas de cursos na modalidade a distância. Compreendida enquanto estado no
qual o estudante assume de forma ativa o seu processo de aprendizagem, tornandose responsável pela gestão, condução, desenvolvimento e avaliação dessa
aprendizagem.
 da colaboração, entendendo-a como forma de aprender e ensinar que
torna os estudantes mais responsáveis por sua aprendizagem, levando-os a construir
conhecimentos de forma mais significativa. Concordando com pesquisadores que a
defendem como uma metodologia com potencial para promover uma aprendizagem
mais ativa por meio do estímulo i) ao pensamento crítico; ii) ao desenvolvimento de
capacidades de interação; iii) à negociação de informações e à resolução de
problemas; e iv) ao desenvolvimento da capacidade de autorregulação do processo
de aprendizagem e ensino (TORRES; IRALA, 2014).
 de práticas de interação, caracterizando-as como um dos fatores mais
importantes para o sucesso ou fracasso de processo mediacional de um curso a
distância.
 do exercício da pesquisa, entendendo-o como a ação fundante de todo o
itinerário formativo. No processo de aprendizagem e ensino, a pesquisa constituiu-se
como um sistema contínuo de avaliação, proporcionando apoio para a elaboração dos
produtos do curso (projeto de pesquisa, trabalho monográfico e artigo acadêmico
pelos estudantes) e para o alcance dos objetivos do curso.
A proposta pedagógica previu além de mediadores da aprendizagem (tutores,
professores formadores e orientadores), mediadores pedagógicos, função exercida
por professores com conhecimento amplo do curso, e com a função de acompanhar
o desenvolvimento de todas as atividades didáticas visando promover a articulação
dos temas de cada eixo e entre os eixos.
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3. Metodologia da Pesquisa
Esta pesquisa caracteriza-se como de abordagem qualitativa do tipo estudo de
caso. Para a coleta de dados, optamos pela pesquisa documental e pela entrevista
episódica (semiestruturada), além da revisão bibliográfica para o suporte teórico. A
pesquisa documental foi realizada para a coleta inicial de informações nos: i)
relatórios; ii) documentos acessados na internet e; iii) documentos disponibilizados
por alguns entrevistados através de e-mails. A entrevista episódica, segundo
instrumento utilizado para a coleta de dados da pesquisa constituiu-se de três fases:
i) a elaboração do roteiro com base em Flick (2012); ii) as entrevistas realizadas de
forma presencial, por Skype e por Hangout, no período de julho a novembro de 2015
e; iii) o processo de transcrição.
Envolveu 13 professores (três mestres, nove doutores, um doutorando, dois
pós-doutorandos e um pós-doutor) de três Instituições Federais de Ensino – que
atuaram no CEGDEaD - denominados mediadores da aprendizagem, responderam
16 questionamentos sobre: i) as estratégias de mediação no suporte a aprendizagem
dos estudantes; ii) a estruturação dos processos pedagógicos e avaliativos e; iii) o
desenvolvimento cognitivo dos estudantes.
Foi realizada a análise documental nos documentos coletados e a análise do
conteúdo nas entrevistas episódicas realizadas com os mediadores da aprendizagem.
A condução da análise de conteúdo fundamentou-se em Bardin (2011) obedecendo
às seguintes fases: coleta de dados, preparação dos dados, codificação,
categorização e a análise de conteúdo. Na etapa de codificação foram criados códigos
de identificação para cada mediador e assim identificada à incidência da sua fala para
posterior categorização. A categorização foi concretizada com vistas no objetivo de
pesquisa e para tanto, as transcrições foram analisadas, por meio da análise
categorial que, consistiu no agrupamento progressivo das categorias (iniciais →
intermediárias → finais).
As categorias iniciais configuraram-se como as primeiras impressões acerca
da realidade pesquisada. Para defini-las realizamos a separação de todo o corpus da
análise, agrupando as falas dos entrevistados a partir das perguntas alvitradas no
roteiro intencional as entrevistas episódicas. Da mesma forma, à medida que se
entrelaçavam as cadeias de significações aglutinadas por similaridade de conteúdo e
por meio da separação progressiva dessas categorias iniciais, foram sendo
conduzidas às categorias intermediárias. As categorias finais representam a síntese
do aparato das significações, identificadas no decorrer da análise dos dados do estudo
e foi por meio delas que promovemos interpretações, inferimos resultados e
respondemos o objetivo da pesquisa. No final do processo de categorização, foi
possível identificar os fatores que favoreceram e limitaram a implementação da
formação continuada a distância e seus impactos nos processos de mediação da
aprendizagem a distância.
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4. CEGDEaD: análise dos limitadores e potencializadores da
proposta pedagógica
No CEGDEaD, 51% dos cursistas cumpriram todos os requisitos pedagógicos
- rendimento em atividades de aprendizagem, desenvolvimento de pesquisa,
elaboração de monografia e de artigos científicos - e obtiveram aprovação. Entretanto,
para que se atingisse esse percentual, na percepção dos mediadores entrevistados,
alguns fatores limitaram e outros potencializaram a sua implementação. As
dificuldades e/ou facilidades foram relatadas por alguns e por vezes apenas por um
mediador. Embora não havendo consenso nem um número expressivo de condições
limitadoras ou favorecedoras nas falas deles, cada um relatou o que considerou mais
difícil e mais fácil na operacionalização da proposta e, por conseguinte, na mediação
da aprendizagem. Por opção das pesquisadoras, a análise de conteúdo foi realizada
nas categorias com maior incidência semântica diante das falas dos entrevistados.
Essa escolha justifica-se dada a diversidade no perfil dos cursistas, o que entendemos
influenciar na ação mediacional.
De forma objetiva, a proposta pedagógica do CEGDEaD, na percepção dos
mediadores entrevistados apresentou fatores que limitaram e outros potencializaram
a sua implementação. É importante ressaltar que as categorias destacadas a seguir
foram separadas por uma questão didática para que pudéssemos discutir
pedagogicamente cada uma delas. Embora separadas na teoria na prática real estão
completamente imbricadas. A partir das percepções dos mediadores entrevistados,
os indicadores que limitaram o processo de implementação da proposta e da
mediação da aprendizagem a distância foram:
i) a dificuldade inicial no entendimento da proposta por mediadores e cursistas.
O objetivo principal da organização didática de um curso, segundo Veiga (2008,
p. 274), “é possibilitar um trabalho mais significativo e colaborativo,
consequentemente, mais comprometido com a qualidade das atividades previstas”. A
proposta para o desenvolvimento das temáticas deve ser marcada, conforme Silva
(2011, p. 40) “pela aprendizagem de todos os seus protagonistas”. Em decorrência, o
planejamento reveste-se de um caráter político e pedagógico ao expressar um
compromisso com a formação dos sujeitos, por meio da seleção e da organização dos
objetivos, dos conteúdos, das estratégias metodológicas e avaliativas (SILVA, 2011)
numa direção de transformação de realidades pessoal, educacional e social.
Nessa perspectiva, a proposta pedagógica se materializa como a identidade de
um curso. É por meio dela que são estabelecidas as diretrizes básicas para o
desenvolvimento do processo de aprendizagem e ensino. O CEGDEaD apresentou
muitos diferenciais, caracterizando-o como inovador, o que pode justificar, em parte a
dificuldade inicial de entendimento da proposta pedagógica pelos mediadores e
cursistas.
A confusão na definição de papéis entre professores e tutores, a dificuldade
inicial na desvinculação da territorialidade disciplinar por parte dos cursistas, o
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exercício da construção coletiva e da colaboração entre os mediadores foram
percebidos nas falas dos entrevistados como limitadores no entendimento da
proposta. Comprovamos assim, o preconizado por Belloni (2001) quanto a definição
do papel, das funções e das tarefas docentes atuantes na modalidade EaD, devem
ser necessariamente diferentes daquelas da modalidade presencial. A indefinição
conceitual e institucional desses aspectos da docência na EaD reflete-se diretamente
no papel e nas funções do mediador da aprendizagem a distância.
ii) a dificuldade de estabelecer a interdisciplinaridade e a transversalidade por
meio da mediação da aprendizagem e das atividades.
A necessidade da interdisciplinaridade na produção e na socialização do
conhecimento no campo educativo vem sendo discutida por vários autores,
principalmente por aqueles que pesquisam as teorias curriculares e as epistemologias
pedagógicas. De modo geral, a literatura sobre esse tema mostra que existe pelo
menos uma posição consensual quanto ao sentido e à finalidade da
interdisciplinaridade na busca a respostas à necessidade de superação da visão
fragmentada nos processos de produção e socialização do conhecimento. O
estabelecimento de um trabalho interdisciplinar e transversal de acordo com Luck
(2001) provoca, como toda ação a qual não se está habituado, uma sobrecarga de
trabalho, certo medo de errar, de perder privilégios e direitos estabelecidos. Nessa
perspectiva, a prática pedagógica interdisciplinar pressupõe o rompimento de hábitos
e acomodações, na busca de algo novo e desconhecido, constituindo-se certamente
como um grande desafio, exatamente como retratado nas falas dos mediadores do
CEGDEaD.
A interdisciplinaridade e a transversalidade deveriam se desenvolver por meio
dos quatro eixos articulados entre si. A construção desses eixos foi elaborada pelos
próprios mediadores da aprendizagem a partir do perfil técnico profissional constituído
de competências (comportamental atitudinal e cognitiva), habilidades (competências
operacionais), bases tecnológicas e temas a serem trabalhados. Contou também com
uma equipe multidisciplinar, a qual coube a organização dos materiais e o apoio na
mediação pedagógica. As concepções trabalhadas em cada eixo se integrariam aos
demais e essa integração seria promovida pela equipe de mediação pedagógica.
Contudo percebemos nas falas dos mediadores que a falta de clareza em
relação ao entendimento da natureza do trabalho interdisciplinar e transversal,
ocasionou algumas vezes a confusão de nomenclatura entre transversalidade e
transdisciplinaridade e que apesar do empenho individual dos mediadores, a
interdisciplinaridade e a transversalidade não ocorreram de forma plena. Devido à falta
de entendimento da proposta, houve a tentativa de se estabelecer a
interdisciplinaridade e a transversalidade por meio das atividades de aprendizagem,
acarretando a geração de um número excessivo de atividades e materiais para leitura.
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iii) o excesso de atividades e materiais para leitura.
Na EaD, o material didático assume um papel preponderante, já que nele está
organizado todo o processo de aprendizagem e ensino. Apesar de sua importância,
para Machado (2011) a motivação para o estudo na EaD não está vinculada somente
ao material didático e que outros fatores influenciam nesse processo, como a
maturidade do aluno e sua qualidade. No entanto, a limitação não é somente do
material em si, mas também da maneira como se organiza a proposta pedagógica do
curso e da forma como é utilizado pelos mediadores.
O processo mediacional, bem como a organização do material didático do
CEGDEaD foi ancorado em postulados teóricos, relatos de experiências,
consubstanciadas em leituras, discussões, construções teóricas e problematizações,
além da resolução de atividades de aprendizagem. Os resultados dessas atividades
foram expressos na forma de proposições, resenhas, resumos, projetos de pesquisa,
monografias, projetos de cursos. Essas atividades objetivavam facilitar o processo
de mediacional, contudo, segundo os relatos dos mediadores, devido ao pouco
diálogo durante a organização e estruturação das situações de ensino, acarretou um
desequilíbrio entre o número de atividades a ser realizadas e a carga horária total
prevista para finalização de cada eixo. Sendo assim, a temporalidade para a
realização das atividades foi comprometida, já que em alguns períodos do curso, os
cursistas foram expostos a muitos materiais e tarefas de todos os eixos.
iv) a alta exigência nas atividades de aprendizagem.
A aprovação no processo de avaliação do CEGDEaD demandou dos cursistas
cumulativamente: 1) a obtenção de índice de aproveitamento, calculado pela média
ponderada das atividades e disciplinas, não inferior a três; 2) a frequência mínima de
75% nas atividades presenciais; 3) a aprovação da monografia de conclusão do curso,
julgada por uma comissão examinadora, com conceito A ou B; d) a produção de um
artigo científico.
Para os mediadores, houve uma exigência muito grande em detrimento de um
processo educacional que ficou além dos cursos de especialização da realidade
brasileira, apesar de os parâmetros de avaliação serem os mesmos determinados
pela legislação nacional. Essa exigência pode ter sido fundamentada pelo nível
acadêmico dos cursistas que eram em sua maioria especialistas, mestres e doutores
em diversas áreas do conhecimento.
v) a dificuldade dos cursistas em administrar o tempo para a realização das
atividades
Os cursos na modalidade a distância para Palloff e Pratt (2004) não foram feitos
para todo mundo. De acordo com os autores, o aluno virtual de sucesso deve, dentre
outras características, dedicar uma quantidade significativa do seu tempo semanal
aos seus estudos e não ver o curso como a maneira mais leve e fácil de obter
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certificado ou diploma (PALLOFF; PRATT, 2004). Ainda segundo os pesquisadores
afirmam que os próprios que levam os cursistas a procurar cursos em EaD – a
conveniência diante de um horário de trabalho apertado, a possibilidade de continuar
à demanda da família – interferem na permanência e finalização do curso (PALLOFF;
PRATT, 2004).
Na visão dos mediadores, a dificuldade na administração do tempo para
realização das atividades do CEGDEaD foi multifatorial e relacionada: i) a falta de
disciplina e de comprometimento dos cursistas; ii) a dedicação que o curso exigiu; iii)
ao excesso de atividades profissionais e pessoais do cursista; iv) à preconcepção que
o cursista tinha sobre a EaD e, por isso, não estava preparado para ser aluno da EaD,
apesar de já atuar como gestor e docente dessa modalidade de educação.
A formação de um especialista com competências multidisciplinares para atuar
na gestão e na docência da EaD gerou a necessidade de um trabalho de mediação
mais apurado da equipe docente. No entanto, a grande dificuldade foi os mediadores
trabalharem de forma descompartimentalizada e colaborativamente. Todos esses
diferenciais caracterizaram situações de desafios tanto para a equipe de
coordenadores, professores, tutores, mediadores pedagógicos, orientadores, equipe
multidisciplinar quanto para os cursistas. No entanto, segundo os mediadores
entrevistados, esses desafios foram minimizados:
i) pela instituição do mediador pedagógico.
Para atender ao postulado pedagógico do CEGDEaD, foi instituída a figura do
mediador pedagógico. O mediador pedagógico não fazia parte da proposta original do
curso, contudo sua atuação foi necessária para acompanhar o desenvolvimento de
todas as atividades pedagógicas, promover a articulação dos temas de cada eixo e
entre os eixos, entre os docentes e a equipe multidisciplinar e garantir que a pesquisa
fosse a base de integração dos temas para a produção científica final.
Comumente, o professor na EaD, tem seu trabalho docente fragmentado − o
professor em pedaços (ROMÃO, 2008), o professor coletivo (BELLONI, 2001) − e
desempenhado por muitos profissionais, pois “em EaD quem ensina é uma instituição”
(MOORE; KEEGAN, 2007). O mesmo aconteceu no CEGDEaD, que além dos
mediadores da aprendizagem (coordenadores, professores formadores e professores
orientadores), dada a complexidade da proposta pedagógica, foi necessária a
instituição da figura do mediador pedagógico, que, de acordo com os entrevistados,
não fragmentou o trabalho docente, mas sim, para religou os saberes e as
experiências interdisciplinares dos mediadores da aprendizagem, para que a
interdisciplinaridade e a transversalidade da proposta acontecessem. Na prática,
atuaram como coordenadores de áreas e mediaram os docentes do próprio eixo –
cada mediador foi responsável por um eixo − e depois dos demais eixos.
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ii) pelo conhecimento prévio: formação e experiência dos mediadores e
cursistas.
O CEGDEaD foi um curso desenvolvido por uma equipe de mediadores
extremamente qualificada com o predomínio de formações acadêmicas na área de
Educação. Também identificamos que todos possuem experiência na educação
presencial, em média 24 anos (3-40 anos), e na educação a distância, em média 10
anos (5-20 anos), apresentando-se muito bem qualificados academicamente e
bastante experientes na EaD. No que se refere ao conhecimento prévio dos cursistas,
todos os selecionados atenderam ao critério de vinculação à Rede e-Tec Brasil,
comprovando a experiência em EaD. Destes, 63% dos aprovados já possuíam
qualificação acadêmica em nível de pós-graduação lato e stricto sensu.
No caso do CEGDEaD, o conhecimento prévio dos mediadores e dos cursistas
foi um potencializador, na direção de minimizar as adversidades acadêmicas,
institucionais e tecnológicas, mas não, sinônimo de pré-requisito para que tudo desse
certo. Foi necessário também, como apontado nas falas dos entrevistados, o
comprometimento dos mediadores e da equipe multidisciplinar como imprescindível
para a implementação da proposta.
iii) pelo comprometimento dos mediadores e equipe multidisciplinar.
O conhecimento prévio conceituado por Ausubel (2003) é aquele caracterizado
como declarativo − nesse caso a formação e a experiência em EaD dos mediadores
e cursistas −, no entanto pressupõe um conjunto de outros conhecimentos
procedimentais, afetivos e contextuais. Assim, conhecimento prévio define-se a partir
do conhecimento já existente em relação a um novo conhecimento. Esse novo
conhecimento foi proporcionado pelo desafio de implementar o CEGDEaD, uma
proposta pedagógica inovadora, uma situação que gerou desafios e novos
aprendizados tanto para os mediadores quanto para os cursistas. Esse desafio do
novo gerou nos mediadores o compromisso e a disposição para colaborar uns com os
outros. Como estavam comprometidos, equipe de mediadores e equipe
multidisciplinar, se empenharam mais, produziram mais e trabalharam para o sucesso
do CEGDEaD. Isso, consequentemente, segundo os entrevistados, gerou os bons
resultados alcançados e decisivos para enfrentar algumas categorias, que na visão
dos mediadores limitaram a implementação da proposta.
iv) pelo trabalho de acompanhamento das atividades do curso.
Na EaD, o cursista está distante geograficamente do mediador e isso demanda
um sistema eficaz de acompanhamento e avaliação. Somente pelo uso de materiais
de avaliação e pela adoção de procedimentos é que a instituição pode-se mensurar
onde e quando cursistas, mediadores e equipe multidisciplinar estão tendo
dificuldades. Segundo Moore e Kearley (2007), com o tipo adequado de dados de
avaliação é possível determinar que tipo de ajuda cada envolvido no processo
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necessita. Para os autores, um bom sistema de monitoramento e avaliação informa a
equipe de coordenadores a respeito dos problemas que afetam seus docentes e
cursistas e indica se ocorrem atrasos ou interrupções nos sistemas, enquanto ainda
há tempo suficiente para uma ação corretiva (MOORE; KEARLEY, 2007).
Como destacado pelos mediadores, foi utilizado para acompanhamento e
avaliação do CEGDEaD, a metodologia do Gráfico de Gantt4. Por meio de atualização
constante, as atividades de todos os envolvidos foram acompanhadas e avaliadas em
detrimento do planejamento do curso. Dada as características do curso, no que se
refere principalmente ao acompanhamento dos 196 cursistas, dos prazos para
integralização da proposta, do encadeamento pedagógico e das atividades realizadas,
essa metodologia se mostrou eficiente, minimizou muitos problemas durante o
processo e mapeou as principais dificuldades, bem como as possíveis resoluções,
fundamentando as ações urgentes para o curso em andamento e para as novas
ofertas.

5. Considerações Finais
Após as análises aqui empreendidas, podemos fazer algumas considerações
sobre o processo de formação continuada a distância ofertada aos profissionais que
atuam na educação profissional e tecnológica a distância, dos quais que a ação
mediacional desenvolvida foi concebida na perspectiva do trabalho coletivo entre os
mediadores das três instituições e cursistas do Brasil inteiro. Para tanto, foram criadas
métricas e orientações básicas sustentadas nas experiências dos mediadores
atreladas às necessidades de ensino e aprendizagem dos cursistas em consonância
com as políticas educacionais.
Além da experiência da equipe de mediadores e da equipe multidisciplinar, o
comprometimento de todos foi um diferencial durante o processo. É importante
ressaltar que o CEGDEaD teve uma grande procura e por isso, os cursistas passaram
por um processo rigoroso de seleção com métricas e critérios bem definidos. Apesar
de bem selecionado, o perfil do cursista diferiu em relação ao constatado no currículo
e a experiência e conhecimento da prática da EaD.
A mediação da aprendizagem teve que continuamente ser reorganizada para
aproximar-se mais do perfil do candidato, sendo a ação dos mediadores fundamental
e também experimental. As interações nesse processo mediacional, fortaleceram as
relações sociais estabelecidas para além do contexto pedagógico do CEGDEaD.
Por meio das redes de significações construídas nesse processo foram
promovidas as reconstruções singulares de cada cursista, tanto no que se refere aos
conhecimentos prévios quanto na produção de novos conhecimentos.
Isto posto, creditamos importância fundamental às estratégias mediacionais
escolhidas por cada mediador, que nas suas especificidades deu conta de
4

Esse gráfico foi desenvolvido em 1917 pelo engenheiro mecânico Henry Gantt e utilizado como uma ferramenta
de controle de produção.
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proporcionar e acompanhar os espaços de convivência e troca, estimulando a
aprendizagem significativa por meio do trabalho individual e em equipe. Tanto
mediadores como mediados participaram do processo, criando estratégias que
viabilizaram a resolução de problemas, implicando em situações de aprendizagens
para ambos.
No entanto, a mediação da aprendizagem a distância requer princípios
pedagógicos e estratégias mediacionais planejados e no ato de mediar para Machado
e Torres (2017), o mediador deve estar atento às necessidades dos mediados, no qual
assinala, organiza e planeja o aparecimento do estímulo, de acordo com a meta
pedagógica estabelecida e a interação desejada, muita disponibilidade e ensino.
Tendo em vista, que para isso é necessário, a transformação da prática mediacional,
em que um dos elementos-chave é o mediador, e, portanto, torna-se imprescindível
oferecer-lhe processo de formação que o estimulem a consolidar o desafio da
integração entre a teoria e a prática mediacional.
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Resumo:
O objetivo geral deste estudo foi descrever como se deu a implantação do Núcleo de
Acessibilidade do Claretiano – Centro Universitário e sua atuação na Educação a
Distância (EaD). Trata-se de uma pesquisa documental de abordagem qualitativa e
quantitativa. Verificamos que o Claretiano implantou seu Núcleo de Acessibilidade no
final de 2013, e a partir daí foi nomeada, pela direção, uma equipe de trabalho
responsável em elaborar e fazer cumprir as Políticas de Acessibilidade, de modo a
garantir o acesso e a permanência de todo o Público-alvo da Educação Especial
(PAEE) na Educação Superior. Vale ressaltar que, por meio desta pesquisa,
constatou-se que a Educação a Distância desta Instituição de Ensino Superior (IES)
está presente em mais de 100 polos de apoio, distribuídos nas cinco regiões do Brasil,
sendo que este Núcleo de Acessibilidade, responde por todos estes polos. Considerase como um dos grandes desafios desta IES, por intermédio deste Núcleo de
Acessibilidade, garantir ao público-alvo da Educação Especial a equiparação de
oportunidades de acesso na Educação Superior, assim como potencializar ações de
permanência, aprendizagem e conclusão dos estudos, nos cursos de graduação
presencial, semipresencial e EaD.
Palavras-chave: Educação a Distância. Núcleo de Acessibilidade. Inclusão.
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1. Introdução
O Claretiano – Centro Universitário, dirigida pelos Padres Missionários
Claretianos, desde 1925, mantém unidades educacionais nas cidades de Batatais, Rio
Claro e São Paulo, no Estado de São Paulo, na cidade de Curitiba, no Estado do
Paraná, na cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, e outra na cidade
de Taguatinga, no Distrito Federal
Na cidade de Batatais – SP, à Rua Dom Bosco, nº. 466, no bairro Castelo,
(CLARETIANO, 2012, 2014, 2015, 2016), localiza-se a matriz do Claretiano - Centro
Universitário, ofertando cursos de Graduação presencial nas áreas das Ciências
Humanas, Biológicas, Exatas, Gestão e Superiores de Tecnologia e, cursos à
distância nas mesmas áreas dos cursos presenciais, além de cursos de PósGraduação e de Extensão.
Importante esclarecer que, além das unidades educacionais, a Educação a
Distância, até julho de 2017 já havia atingido mais de 100 polos de apoio, constituída
por equipes técnico-administrativas, tutores e professores.
Desde 2002, esta instituição vem investindo na modalidade de Educação a
Distância, permitindo ao Claretiano – Centro Universitário, ampliar novas
oportunidades educacionais, fortalecendo a presença desta IES na sociedade e à
inclusão educacional de jovens e adultos, de todo o Brasil, tendo sempre como
referência, a busca constante pela qualidade dos serviços oferecidos nos cursos de
Graduação, Pós-Graduação e Extensão (CLARETIANO, 2016).
Neste sentido, o Claretiano – Centro Universitário de Batatais, uma IES
particular, vem se esforçando e se reorganizando, nos últimos anos, para atender às
especificidades dos estudantes público-alvo da Educação Especial4 que nele se
matriculam, implantou seu Núcleo de Acessibilidade no final do ano de 2013,
nomeando em 2014 uma equipe de profissionais docentes especialistas em Educação
Especial, que vem organizando algumas ações no intuito de garantir o acesso, a
permanência, a aprendizagem e a busca pelo sucesso destes estudantes na
Educação Superior nesta IES.
Segundo informações da Coordenadoria Geral do EaD do Claretiano – Centro
Universitário, teríamos em julho de 2017, cerca de 100 estudantes matriculados, nos
cursos de graduação da Educação a Distância (EaD), pertencentes ao público-alvo
da Educação Especial distribuídos em vários polos por todo o Brasil.
O objetivo geral deste estudo foi descrever como se deu a implantação do
Núcleo de Acessibilidade do Claretiano – Centro Universitário e sua atuação na
Educação a Distância (EaD).

4

O Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, em consonância com a Lei Federal nº 12.796, de 04 de abril
de 2013 (a qual fez a revisão e atualização da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação), determina, em seu artigo 1º, § 1º, que “§1o Para fins deste Decreto, considerase público-alvo da educação especial as pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e
com altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, 2011, p. 1).
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2. Metodologia
Trata-se de uma pesquisa documental e descritiva de abordagem qualitativa e
quantitativa (GIL, 2008; SAMPIERI; COLLADO; LÚCIO, 2013).
Por se tratar de uma pesquisa documental e descritiva, envolvendo uma IES
privada, o estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, Campus São Carlos/SP, e aprovado
sob o parecer número 1.394.928 e protocolo CAAE 48032615.0.0000.5504.
Este estudo foi realizado no Núcleo de Acessibilidade e no Núcleo de Educação
a Distância (EaD), ambos localizados nas dependências do Claretiano – Centro
Universitário de Batatais, uma instituição privada de Educação Superior.
Como fontes para pesquisa documental foram explorados todos os documentos
institucionais atuais disponíveis da IES, tais como: 1) Projeto Educativo Claretiano
(CLARETIANO, 2012); 2) Catalogo Institucional (CLARETIANO, 2015-2019); 3) Guia
Acadêmico dos cursos de Graduação EaD (CLARETIANO, 2017); 4) Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI 2015-2019 (CLARETIANO, 2015), e; 5) Políticas
do Núcleo de Acessibilidade do Claretiano (CLARETIANO, 2014).
Foram coletados, por meio de pesquisa documental, dados acerca da história
da IES privada Claretiano – Centro Universitário, sendo descrito um breve histórico da
mesma, dados sobre o pioneirismo na EaD, e por fim, como se deu todo o processo
de implantação do Núcleo de Acessibilidade (NA) responsável pela elaboração das
Políticas do Núcleo de Acessibilidade visando a inclusão do público-alvo da Educação
Especial matriculados nesta IES privada.

3. Revisão da Literatura
No sentido de cumprir o objetivo geral deste estudo, apresentamos por meio da
pesquisa documental, a revisão da literatura disponível, acerca da IES privada
(Claretiano) que oferece cursos de graduação EaD, cujo Núcleo de Acessibilidade foi
objeto de estudo e, posteriormente, os resultados e discussão acerca da descrição da
implantação deste Núcleo de Acessibilidade nesta IES.

3.1 Claretiano e a Educação Superior: Breve Histórico
Consta nos documentos institucionais do Claretiano – Centro Universitário de
Batatais (CLARETIANO, 2012; 2014; 2015; 2016) que, após décadas de
funcionamento como internato, os Missionários Claretianos decidiram, transformar o
Colégio em um Centro de Educação Superior, com o objetivo de formar professores e
profissionais em geral, com espírito cristão e sólida formação humana.
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Quadro 1 – Breve Histórico do Claretiano – Centro Universitário e a Educação Superior 1970 - 2016.
Ano

1970

2001

2005

2009
2010

2012

2013
2016

Breve Histórico
Os Claretianos iniciam suas atividades na Educação Superior, com a fundação da Escola Superior
de Educação Física de Batatais, possibilitando o surgimento da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras "José Olympio". Posteriormente, as Faculdades Claretianas, que contavam com campus nas
cidades de Batatais, Rio Claro e São Paulo, transformaram-se em Faculdades Integradas UNICLAR - União das Faculdades Claretianas.
A unidade de Batatais foi credenciada como Centro Universitário Claretiano por meio do Decreto
Presidencial de 25 de abril de 2001, após aprovação no Conselho Nacional de Educação, mediante
o parecer CNE/CES 326/2001, e recredenciada por meio da Portaria Ministerial nº. 4.501, de 23 de
dezembro de 2005 (DOU de 26 de dezembro de 2005 - Seção I - p. 22). As Faculdades de São
Paulo e Rio Claro permaneceram integradas a unidade de Batatais.
A Congregação Claretiana celebrou 100 anos de trabalhos com a educação no Brasil. E a oferta de
cursos de Extensão Universitária a distância foi autorizada pela Resolução n. 08/2005 do Centro
Universitário Claretiano.
Recebeu mais uma visita do MEC para fins de recredenciamento, com processo finalizado a partir
da Portaria 516, de 09 de maio de 2012 (publicada no Diário Oficial da União, em 10 de maio de
2012).
Foi credenciada a Faculdade Claretiana de Teologia de Curitiba e iniciado o processo de
credenciamento das Faculdades Claretianas de Taguatinga.
Iniciou‐se o processo de criação e implantação do Claretiano – Rede de Educação, com atividades
integradoras, adotando‐se um novo Modelo de Governança na forma de Gestão Integrada de
Processos Gerenciais e Educacionais. Para isso, tendo como referência sua Missão Institucional e
seu Projeto Educativo, foram revisados e estabelecidos novos princípios e políticas para gerir seu
conjunto de unidades educacionais.
A criação do Claretiano – Rede de Educação, a Instituição passou a chamar-se Claretiano – Centro
Universitário.
O Claretiano – Faculdade de Rio Claro foi convocado pelo MEC para assumir uma das 55 vagas do
curso de medicina com a publicação no último dia 3 da Portaria nº 696 de 1º de novembro de 2016,
em Diário Oficial da União.

Fonte: Dados coletados e organizados pelas autoras, por meio de pesquisa documental.
(CLARETIANO, 2016; 2015, 2014, 2012).

Considera-se relevante destacar a missão desta IES:
A Missão do Claretiano – Centro Universitário consiste em capacitar a
pessoa ao exercício profissional e ao compromisso com a vida,
mediante sua formação integral, envolvendo a investigação da
verdade, o ensino e a difusão da cultura, tudo inspirado nos valores
éticos, cristãos e no carisma Claretiano com pleno significado à vida
humana (CLARETIANO, 2012, p. 17).

Atualmente, o Claretiano oferece cursos de Graduação e Pós-graduação nas
modalidades presencial, semipresencial e a distância nas áreas de Administração,
Direito, Educação, Engenharia, Informática e Saúde. São oferecidos, também, cursos
de Pós-graduação em nível de especialização presencial, semipresencial e a
distância, além de cursos de Extensão Universitária em diversas áreas.
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3.2 Claretiano e a Educação a Distância (EaD)
Na democratização da Educação Superior, surgiram novas possibilidades de
oferta de ensino, por meio da Educação a Distância (EaD):
[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização dos
meios de tecnologia de informação e comunicação, com estudantes e
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou em
tempos diversos (BRASIL, 2005).

Considerado pioneiro no país, o Claretiano - Centro Universitário vem
investindo, progressivamente, em Educação a distância (EaD), sendo que,
atualmente, a EaD é uma das linhas de força institucional que mais se ampliam nesta
IES.
Quadro 2 – Breve Histórico da Educação a Distância (EaD) Superior do Claretiano de 1990 – 2016.
Ano

1990
(Década)

2002

2003

2004

Breve Histórico
- Primeiras ações em EaD no Claretiano, por meio do programa de televisão “O assunto é...”,
veiculado mensalmente pela Rede Vida de Televisão para todo o Brasil, em rede nacional. O
programa foi exibido por três anos e visava a informar a população sobre assuntos ligados à área
da Saúde, especificamente Fisioterapia.
- Desenvolvimento do Sistema Gerenciador de Aprendizagem (SGA) para a EaD (Software
Educlad) dentro dos critérios de qualidade indicados pelo governo e observados no cenário nacional
e internacional.
- Oferta de Cursos de Extensão totalmente a distância, mediados pelo Software Educlad, via
internet, na época nas Faculdades Claretianas de Rio Claro. (CLARETIANO, 2014; 2016).
- Oferta de uma parte das disciplinas dos cursos reconhecidos a distância – cerca de 10%, conforme
autorizado, à época, pela Portaria nº 2.253 de 18/10/01, (revogada pela Portaria nº 4.059, de
10/12/04), que facultava a oferta de até 20% das disciplinas dos cursos reconhecidos na
modalidade de Educação a Distância.
- A primeira estratégia de utilização de EaD nos cursos presenciais foi a oferta de três disciplinas
no curso da extinta Pedagogia - Administração Escolar (incluindo Complementação Pedagógica).
- Duas disciplinas a distância foram oferecidas para os primeiros anos dos cursos de Educação
Física, Letras Português/Inglês, Fisioterapia e Filosofia.
- O Claretiano apresentou ao MEC o pedido de autorização para oferta de programas de pósgraduação lato sensu na modalidade a distância, vindo a receber a visita do MEC em dezembro de
2002.
- Recebeu credenciamento e autorização em outubro de 2003 (pela Portaria n° 3.100, de 31 de
outubro de 2003).
- Teve início um projeto que oferecia aos estudantes novos recursos de tecnologia e educação a
distância para disciplinas presenciais. Assim, para cada disciplina presencial pôde ser criado um
ambiente virtual, com interatividade, conteúdo e informação complementar. (CLARETIANO, 2014;
2016).
- Oferta de cursos de pós-graduação nas áreas de educação e saúde (Cursos de Especialização
em Educação Infantil e Alfabetização, Educação Especial e Nutrição e Condicionamento Físico).
- Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) também passaram a ser desenvolvidos, orientados
e registrados em ambiente virtual, utilizando a ferramenta Blog do Software Educlad.
- As Salas de Aulas Virtuais (SAV) passaram a ser utilizadas para o acompanhamento e auxílio de
atividades de dependência e adaptações das disciplinas dos cursos de graduação presenciais.
- Foi criada a disciplina Tecnologia Educacional para Educação a Distância.
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2005

2011
2016

- Reestruturação da CEAD (Coordenadoria Geral de Educação a Distância) e com as ações iniciais
em EaD em cursos de Pós-Graduação.
- O Claretiano organizou e apresentou ao Ministério da Educação dois cursos de Graduação em
EaD (Licenciatura em Filosofia e Licenciatura em Computação), recebendo aprovação e
credenciamento para atuar nesta modalidade no ensino superior (Portaria nº 3.635, de 9 de
novembro de 2004). Essa portaria inovou os procedimentos do MEC, visto que estabeleceu
autonomia universitária para oferta de novos cursos nas áreas de competência do Centro
Universitário. (CLARETIANO, 2014; 2016).
- Oferta cursos EaD: Pedagogia (Habilitação em Magistério das Séries Iniciais e Magistério da
Educação Infantil), Pedagogia (Habilitação em Administração, Orientação e Supervisão Escolar do
Ensino Fundamental e Médio), e Letras (Habilitação em Português e Literaturas). (CLARETIANO,
2014; 2016).
- Reconhecimento, por parte do MEC - Ministério da Educação, de todos os seus cursos a distância.
(CLARETIANO, 2014; 2016).
- O Claretiano mantém unidades educacionais nas cidades de Batatais, Rio Claro e São Paulo, no
Estado de São Paulo, na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, na cidade de Belo Horizonte, no
Estado de Minas Gerais, e outra na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal e os polos parceiros.

Fonte: Dados coletados e organizados pelas autoras, por meio de pesquisa documental
(CLARETIANO, 2012; 2014; 2015; 2016).

Vale ressaltar que com o credenciamento para a oferta de cursos de graduação
e pós-graduação a distância, todas as unidades Claretiano integram o conjunto de
polos de apoio presencial desta IES. Além destas unidades, há uma série de outros
polos conveniados, com equipes técnico-administrativas, tutores e professores
(CLARETIANO, 2012).
Conforme consta no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
(CLARETIANO, 2015-2019), os polos parceiros e de apoio presencial, são postos de
atendimento ao aluno e estão organizados para o funcionamento dos cursos
oferecidos, dispondo de estrutura para o desenvolvimento dos encontros presenciais
mensais, que são momentos em que estudantes recebem o material didático e uma
introdução geral das disciplinas, além de realizar atividades presenciais e avaliações
oficiais presenciais.
No final de 2016, o Claretiano – Centro Universitário atingiu mais de 100 Polos
distribuídos em todo o país, por região, quantificados na Tabela 1 organizada a seguir:
Tabela 1 – Distribuição de Polos Claretianos por região do Brasil – 2016
Polos Claretianos – 2016
Região
Quantidade de Polos
(N=5)
(N=102)
Região Centro – Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

15
21
16
39
11

Fonte: Dados coletados e organizados pela autora, por meio de pesquisa documental.
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Conforme podemos observar, o maior número de polos concentra-se na Região
Sudeste. Isto se justifica pelo fato de que é o estado de origem da IES, por onde iniciou
a sua expansão, visto que a sua Matriz, está localizada em Batatais/SP.
O Claretiano tem polos presentes em todas as regiões do Brasil e ressalta que
“a consolidação das atividades de EaD fundamenta-se em políticas permanentes de
desenvolvimento institucional, que possibilitam a expansão progressiva da oferta de
novos cursos”. (CLARETIANO, 2016, p. 21).

4. Discussão: Núcleo de acessibilidade do Claretiano
A modalidade EaD vem ganhando força na Educação Superior, pois a
metodologia adotada proporciona o acolhimento aos estudantes dos mais variados
contextos, tornando-se atrativa também ao público-alvo do Educação Especial.
Tendo em vista a Missão e os Princípios do Claretiano – Centros Universitários
já apresentados anteriormente, essa IES vem se reorganizando, nos últimos anos, na
tentativa de atender às especificidades dos estudantes público-alvo da educação
especial que nela se matriculam, implementando assim, algumas estratégias que
buscam garantir a equiparação de oportunidades de acesso, permanência e
possibilidades de aprendizagem e inclusão dos estudantes, público‐alvo da Educação
Especial na Educação Superior.
Por meio da Portaria n° 70, de 22 de novembro de 2013, foi criado o Núcleo de
Acessibilidade do Claretiano – Rede de Educação, visando implementar, avaliar e
divulgar as políticas, leis e decretos, bem como criar projetos para conscientizar todos
os colaboradores de suas Unidades Educativas, quanto aos temas de Educação
Especial, Acessibilidade, Inclusão e Diversidade. (CLARETIANO, 2016).
De acordo com os Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e a
Avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)
os Núcleos de Acessibilidade devem responder pela organização de ações
institucionais que visem a garantia de inclusão das pessoas com deficiência à vida
acadêmica na Instituição de Educação Superior, eliminando barreiras
comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação para cumprir os
requisitos legais de acessibilidade (BRASIL, 2013).
Para tanto, segundo Pacheco; Costas (2006), é essencial que em cada IES,
seja feita a nomeação de uma equipe responsável, que possa coordenar esse Núcleo,
que sejam responsáveis por providenciar ações que proporcionem a inclusão.
Formação continuada de professores, produção e adequação de
recursos pedagógicos, assessoria psicopedagógica, adaptação o
currículo, bem como a reflexão de todos os envolvidos no processo
educativo. Torna-se necessário a criação de comissões ou novelos na
própria instituição responsáveis pelo desenvolvimento de ações que
propiciem a inclusão (PACHECO; COSTAS, 2006, p.158).

Assim sendo, a partir dessa Portaria n° 70, de 22 de novembro de 2013, em
2014, um grupo de profissionais, todas com formação específica na área da Educação
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Especial, foram convidadas a elaborar o documento nomeado como Políticas do
Núcleo de Acessibilidade do Claretiano – Centro Universitário (CLARETIANO, 2014),
documento este que tem como objetivo:
[..] orientar a institucionalização de Políticas de Acessibilidade no
Claretiano − Centro Universitário, assegurando, assim, a qualidade da
aprendizagem dos estudantes com necessidades educacionais
especiais (público-alvo da Educação Especial), bem como acesso em
todos os espaços educativos, viabilizando a igualdade de
oportunidades para que possam estudar nas várias modalidades:
presencial e a distância. (CLARETIANO, 2016, p. 245).

Neste documento, foram descritas ações direcionadas ao Processo Seletivo
(Vestibular) voltado para o público-alvo da Educação Especial, para o momento da
matrícula e cadastro do PAEE na IES. Também, foi descrito o público-alvo da
Educação especial, que tem hoje definido um público‐alvo específico: pessoas com
deficiências (Auditiva e Surdez, Física, Intelectual, Visual, Surdocegueira e Múltiplas);
pessoas com Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD); e, pessoas com Altas
Habilidades ou Superdotacão (AH/SD) adotadas pelos Referencias de Acessibilidade
da Educação Superior (BRASIL, 2013), a partir do Censo da Educação Superior de
2011(INEP, 2011).
Paralelamente, as descrições dessas terminologias, neste documento, também
foram descritas as possíveis Ações do Núcleo de Acessibilidade para promover a
acessibilidade, tudo pautado no Decreto 5.296/2004 (Decreto de Acessibilidade); na
ABNT 9050/2004 (BRASIL, 2004); no Documento Portal de Ajudas Técnicas para a
educação (MANZINI, 2006); na Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), nos Referencias de Acessibilidade na
Educação Superior (BRASIL, 2013) e no Censo (INEP, 2013).
As ações previstas para o público-alvo da Educação Especial no Claretiano –
Centro Universitário, estão voltadas para a acessibilidade atitudinal, arquitetônica,
acessibilidade
metodológica,
acessibilidade
programática,
acessibilidade
instrumental, acessibilidade nos transportes, acessibilidade nas comunicações e,
acessibilidade digital (CLARETIANO, 2016).
Após elaboração do documento de Políticas do Núcleo de Acessibilidade
(CLARETIANO, 2014), a equipe de docentes que compõem o Núcleo de
Acessibilidade, continuam a trabalhar com os demais membros da IES para a
implementação de ações que garantam a cada pessoa público-alvo da Educação
Especial, o pleno acesso, permanência e o seu sucesso na Educação Superior.
Inicialmente, uma das ações do NA foram palestras de formação continuada
com todos os colaboradores, inclusive por web conferência, orientação sistemática
aos supervisores de polos, visando firmar um compromisso de participação de todos
os envolvidos no processo de inclusão do público-alvo da Educação Especial na
Educação Superior nesta instituição.
Sob a orientação e supervisão desse Núcleo de Acessibilidade, todos os
projetos políticos pedagógicos dos cursos superiores do Claretiano - Centro
Rio de Janeiro, RJ, nº 222

jul./set. 2018
58

p. 51 a 62

ISSN: 0102-5503

Universitário passaram a contemplar medidas de flexibilização curricular visando
garantir a acessibilidade, que dizem respeito, por exemplo:
[...] aos seguintes aspectos: agrupamento de estudantes; organização
didática da aula; organização dos períodos para realização das
atividades; seleção, priorização e sequenciamento das unidades do
programa; seleção, inclusão e priorização dos objetivos; eliminação,
acréscimo ou substituição de conteúdo; adaptação da avaliação:
variação de critérios, procedimentos, técnicas e instrumentos, critérios
de promoção e tempo para a realização; adaptações dos
procedimentos didáticos e nas atividades de ensino aprendizagem:
alteração de métodos, atividades complementares ou alternativas,
recursos de apoio, seleção de materiais; adaptações na
temporalidade: tempo previsto para realização das atividades, período
para alcançar determinados conteúdos; adaptações de acesso ao
currículo: mobiliário adequado, equipamentos específicos, recursos
materiais adaptados, formas alternativas e ampliadas de
comunicação, como por exemplo, a presença da língua de sinais na
sala de aula e nas atividades acadêmicas como apoio à participação
de estudantes surdos nas atividades escolares, materiais em Braille e
adaptação de material didático para estudantes cegos ou com baixa
visão; uso de recursos tecnológicos da informação e comunicação;
tecnologia assistiva; formação continuada dos docentes e tutores
acerca das necessidades educacionais especiais, das adaptações
curriculares, do direito à acessibilidade e da política de inclusão.
(CLARETIANO, 2015, p.44)

As responsáveis pela elaboração do documento Políticas do Núcleo de
Acessibilidade do Claretiano finalizam o documento ressaltando que, diante do
exposto no desenvolvimento do documento, “o acesso de estudantes, com ou sem
necessidades educacionais especiais na Educação Superior e a construção de
atitudes acolhedoras e inclusivas são o centro das preocupações permanentes do
Claretiano – Centro Universitário” (CLARETIANO, 2014, p. 249).
E para finalizar, Miranda (2014, p. 47) corrobora com este pensamento, ao
afirmar que:
[...] a estratégia de criação e implantação do núcleo parece ser de
fundamental importância para o delineamento da política institucional
de inclusão nas universidades, visto que apoia e auxilia na
permanência do estudante com deficiência, no nível superior de
ensino, buscando equalizar as oportunidades que são ofertadas pela
instituição, ao mesmo tempo que atende à proposta de inclusão dessa
parcela da população explicitada nas diretrizes legais.
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5. Considerações Finais
Ao responder o objetivo geral deste breve estudo, ou seja, descrever como se
deu a implantação do Núcleo de Acessibilidade do Claretiano – Centro Universitário e
a sua atuação na EaD, constatamos que esta IES implantou seu Núcleo de
Acessibilidade (NA) no final de 2013, e a partir daí, foi nomeada, pela reitoria, uma
equipe de trabalho responsável em elaborar e fazer cumprir as Políticas de
Acessibilidade do Claretiano, de modo a atuar buscando garantir o acesso e a
permanência de todo o PAEE matriculado nos cursos de graduação presencial,
semipresencial e EaD.
Ressaltamos que, por meio desta pesquisa, verificamos que a Educação a
Distância desta IES está presente em todo o Brasil, distribuídas em mais de 100 polos
de apoio, distribuídos nas cinco regiões brasileiras, sendo que este Núcleo de
Acessibilidade, responde por todos estes polos.
Consideramos relevante ainda destacar que o Claretiano - Centro Universitário
vem buscando constantemente colaborar com o processo de inclusão no contexto da
Educação Superior, procurando a todo o momento, conscientizar a comunidade
educativa Claretiana envolvida com o público-alvo da Educação Especial, a
reconhecer a necessidade e o direito de equiparação de oportunidades e tratamento,
a fim de assegurar apoio às necessidades educativas dos seus estudantes.
Sempre contando com as orientações e ações do Núcleo de Acessibilidade, os
docentes desta IES vem sendo capacitados para mediar o processo ensino‐
aprendizagem dos alunos público-alvo da Educação Especial, a fim de respeitar suas
necessidades bem como, reconhecer e fortalecer as potencialidades destes alunos.
A partir do exposto, destacamos a relevância da existência de um espaço nesta
IES, denominado Núcleo de Acessibilidade, dedicado ao PAEE, com profissionais
responsáveis em operacionalizar todas as ações necessárias, de modo a garantir a
inclusão desta população na Educação Superior.
Considera-se como um dos grandes desafios desta IES, por intermédio deste
Núcleo de Acessibilidade, garantir a inclusão do PAEE, ou seja, o direito de acesso
na Educação Superior, assim como potencializar ações de permanência e conclusão
dos seus estudos na graduação presencial, semipresencial e EaD.
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Resumo:
Alunos que começam o curso e por algum motivo não o concluem geram a evasão.
Este é um problema já explorado por alguns pesquisadores, tais como: Rovai (2003),
Ramos (2014), Nakayama (2015), Pacheco (2015) e Rissi (2015). O presente trabalho
tem como objetivo identificar os indicadores do perfil dos alunos do Curso Técnico em
Informática para Internet (e-Tec) ofertado pelo Instituto Federal de Santa Catarina
(IFSC), especificamente na turma de 2015, que possam ter impactado na decisão de
evasão do aluno no curso. Os dados do perfil de todos os alunos foram coletados no
momento da matrícula no curso, foram acrescidos a eles a condição de evadido ou
concluinte, e então submetidos à análise de regressão logística. Assim, foi possível
perceber quais os fatores que mais impactaram decisão de evasão do aluno do curso.
De forma preponderante, os fatores identificados foram: a idade, faixa de renda,
número de filhos e conhecimento prévio de informática.
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1. Introdução
Para Brasil (2011), o ensino técnico surgiu no ano de 1909 com o objetivo de
qualificar a população carente para o mercado de trabalho, e a partir do ano de 1961
o objetivo passaria a ser uma estratégia de expansão da economia.
Conforme Brasil (2014), atualmente o ensino técnico pode ocorrer em três
formatos: subsequente (pós-ensino médio), concomitante (paralelo ao ensino médio)
e integrado (junto com o ensino médio). O ensino técnico subsequente foi
regulamentado em 2005 (MARSHALL, 2005), observando-se que em 2015 57,3% das
matrículas do Ensino Técnico eram de cursos subsequentes, ou seja, 1.025.670
alunos (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2017). Em 2007 foi lançado o Sistema Rede eTec, de acordo com Brasil (2017),
[...] o sistema Rede e-Tec Brasil visa a oferta de educação profissional
e tecnológica a distância e tem o propósito de ampliar e democratizar
o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos, em
regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e
municípios.

Em 2011 foi lançado o PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego), conforme Brasil (2017a) “com o objetivo de expandir, interiorizar
e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país”.
De acordo com Brasil (2017b), as instituições que podem ofertar cursos pela
Rede e-Tec são Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e
as unidades de ensino dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAI, SENAC,
SENAR e SENAT) e instituições de educação profissional vinculadas aos sistemas
estaduais de ensino.
Diante das instituições ofertantes dos cursos técnicos, este estudo tem foco no
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), por sua abrangência no estado de Santa
Catarina, representando 47,38% dos alunos do ensino técnico em instituições públicas
de ensino no ano de 2015 (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2017), e destacando-se o
curso Técnico em Informática para Internet (e-Tec/IFSC), por ter sido dos primeiros
cursos EaD na instituição, sendo o primeiro do ensino técnico. Este estudo foca
especificamente no Curso Técnico em Informática para Internet (e-Tec/IFSC) lotado
no campus Florianópolis, devido à quantidade de vagas ofertadas - foram quinhentas,
enquanto que o mesmo curso lotado no campus de Tubarão oferecia duzentas vagas.
O IFSC foi criado em 1909, como Escola de Aprendizes Artífices de Santa
Catarina, passou por inúmeras transformações, sendo que em 2015 contava com 22
campi, 143 cursos técnicos, 32.070 alunos (13.116 no ensino técnico, 4.103 no ensino
a distância) (IFSC, 2017).
Na EaD, o IFSC iniciou com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) em 2006 e
já no ano seguinte o e-Tec Informática também teve seu início (IFSC, 2017).
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Atualmente o Curso Técnico em Informática para Internet (e-Tec/IFSC) é um
curso a distância, com encontros síncronos semanais e duração de 18 meses e está
com sua sétima turma em andamento (IFSC, 2017).
O alvo deste estudo é a turma de 2015, que concluiu o curso em Julho de 2017,
portanto sendo os dados mais recentes disponíveis. Esta turma iniciou com 453
alunos, distribuídos em dez polos no estado de Santa Catarina, e que chegou ao final
com 79 alunos persistentes, portanto, 374 evasores.
Diante do índice de 82,56% de evasão, este estudo busca por dados do perfil
do aluno evasor que mais impactaram em seu abandono da turma de 2015 do Curso
Técnico em Informática para Internet (e-Tec/IFSC).
Espera-se que esta informação possa vir a contribuir para as estratégias das
próximas possíveis novas ofertas do curso, de modo que se possa impactar na
diminuição do índice de evasão no curso.
O presente artigo apresentará um breve referencial teórico, os métodos e
técnicas adotados para seu desenvolvimento, as análises e consolidação dos
resultados, e por fim as considerações finais.

2. Referencial teórico
A EaD no Brasil segue um parâmetro regulatório que recentemente sofreu
modificações, pelo qual se define as exigências pedagógicas de infraestrutura e
condições de oferta dos cursos nessa modalidade. No específico, a EaD possibilita
flexibilidade na organização e ritmo de estudos por parte dos alunos. Isto se deve ao
processo de aprendizagem ocorrer com professores e alunos em diferentes
localidades, usando as tecnologias de comunicação que compõem os canais por onde
se promovem atividades síncronas e assíncronas.
O Decreto 9.057 de 2017 (BRASIL, 2017) define Educação a Distância, em seu
artigo 1o, conforme dispõe:
[...] considera-se educação a distância a 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.
A EaD tem crescido em número de matrículas ano a ano, conforme Censo EaD
(ABED, 2017, p. 143), cita: “Ao observarmos a situação dos negócios em EAD em
geral, verificamos um quadro de aumento no número de matrículas em todas as
áreas”. Martins (2013) destaca os seguintes fatores que contribuem para o
crescimento das matrículas na EaD: menor custo, maior alcance geográfico e
flexibilidade de estudos.
Horn (2015, p. 12) discorre sobre a perspectiva da EaD, “[...] previsão de que
em 2019, pelo menos 50% dos cursos do ensino médio serão on-line de alguma
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forma”. Em que pese o impacto de tal informação, o crescimento da EaD vem se
consolidado nos últimos anos no país.
Tendo esta perspectiva de expansão, é pertinente se estruturar para promover
um desenvolvimento organizado e, portanto, mais saudável e sustentável. Segundo
Horn (2015, p. 17),
Educadores e pais podem esperar e torcem para que alguém finalmente
descubra como alavancar o ensino on-line para ajudar suas escolas a usufruir dos
benefícios de personalização, de acesso e de controle de custos.
Segundo Pacheco, Nakayama e Rissi (2015, p. 66), “Um dos problemas na
gestão da educação diz respeito à evasão e à permanência dos alunos”.
A evasão evidencia a não persistência do aluno no curso, seja por abandono
ou trancamento. Para Ramos (2014, p. 2198), a evasão está associada ao processo
de tomada de decisão do aluno:
[...] Conceitualmente a evasão é uma decisão tomada pelo estudante de sair,
abandonar o curso, que possui causas e origens amplas, que se referem a episódios
que estão ou não no controle das instituições educativas. [...] persistência envolve um
processo psicológico ativo no qual os estudantes tomam o controle da sua situação
acadêmica, adquirindo novas habilidades para superar as dificuldades e dar
continuidade aos estudos.
A problemática da evasão e persistência nos cursos EaD tem sido objeto de
pesquisas face seus elevados índices, assim como os prejuízos que representam.
Segundo Censo EaD (2017, p. 149): “As taxas de evasão informadas pelos
respondentes recaem principalmente na faixa entre 11% e 25%”.
Os motivos da evasão mencionados em diversos estudos podem ser:
financeiros, gestão do tempo, não familiaridade com as tecnologias de comunicação,
ou não adequação à metodologia de ensino. Segundo Bouchard (2002, p. 71),
[...] a noção de distância geográfica não é suficiente, por si só, para
circunscrever as problemáticas próprias da educação a distância. A esta, acrescentase a distância pedagógica produzida pelo acesso limitado aos recursos educativos e
pela dificuldade para o aprendiz de exercer uma influência direta sobre o
desenvolvimento de sua experiência educativa.
O Censo EaD do ano de 2016, destaca (2017, p. 153), que: “Entre os motivos
de evasão apontados pelos respondentes em uma escala Likert de 1-4, houve um alto
grau de concordância de que motivos financeiros e de tempo ocasionam a evasão”.
Os alunos de cursos EaD têm seu papel de destaque no processo de ensinoaprendizagem, isto se deve ao fato de ter que partir dele o estabelecimento de seu
ritmo de estudos, assim como a leitura e o estudo do material em si. Segundo Martins
(2013, p. 29), “na Educação a Distância, o foco principal está no aluno, pois ele deve
participar ativamente nos processos de ensino e de aprendizagem, ou seja, nesta
modalidade, o aluno se torna mais autônomo”.
Desta forma, é importante que se conheça dados do perfil do aluno que
impactaram na evasão. Tendo conhecimento desta informação, poderá se verificar se
as práticas de aprendizagem são adequadas ao perfil do aluno, podendo melhorar a
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adaptação do aluno à metodologia, por exemplo. Poderá se promover ações que
reflitam no processo de aprendizagem, que por fim irá impactar nos índices de evasão.
Sobre o perfil do aluno do EaD, o Censo EaD (2017) constatou que em 2016 a
maioria dos estudantes da EaD são mulheres. Em sua maioria, os alunos da EaD têm
entre 26 e 40 anos e estudam e trabalham.
Observa-se na Educação a Distância um perfil de um aluno mais maduro e que
não tem só os estudos como responsabilidades, mas também o trabalho e
provavelmente sua própria família.
Rovai (2003, apud Ramos, 2014) propôs um modelo de composição da
persistência dos alunos, com o objetivo de analisar a evasão dos alunos de cursos
online. Neste modelo o autor adota duas referências na classificação dos fatores para
analisar a evasão: o ingresso no curso (características que o aluno tem antes e depois
do ingresso no curso) e o aluno (fatores intrínsecos e extrínsecos ao aluno).
Na presente pesquisa temos como objetivo buscar dados do perfil do aluno que
impactaram na evasão, não os motivos da evasão. Por este motivo, de acordo com o
Modelo de Rovai, buscaremos por fatores antes do ingresso no curso e os fatores
intrínsecos aos alunos.

3. Material e método
Esta pesquisa se caracteriza quanto aos seus objetivos como um estudo
descritivo, uma vez que através do levantamento de dados, que buscaremos
identificar traços do perfil do aluno que impactaram na evasão.
Quanto à natureza da pesquisa, que busca gerar conhecimentos para uma
aplicação prática, a pesquisa se classifica como sendo aplicada.
No que se refere à abordagem da pesquisa se classifica como qualiquantitativo, já que com o levantamento e tratamento de dados, que posteriormente
serão interpretados para se chegar às informações impactantes do perfil.
Os procedimentos e técnicas para coleta de dados foram: bibliográfica (para o
desenvolvimento dos referenciais teóricos), levantamento (para a obtenção dos dados
dos alunos), estudo de caso (por se referir ao contexto da turma de 2015 do Curso
Técnico de Informática para a Internet) e ex-post-facto (já que o presente estudo está
sendo desenvolvido posterior à ocorrência da evasão dos alunos). Foi utilizado um
questionário eletrônico para a coleta de dados primários.
Por intermédio das equipes dos polos, foram coletados dados de todos os
alunos da turma 2015 no momento da matrícula. O questionário aplicado foi
desenvolvido na ferramenta de formulário do Google, desta forma, à medida que os
questionários eram respondidos, os dados foram sendo tabulados. Todos os dados
obtidos não foram submetidos à análise, mas somente os seguintes: idade, se
trabalhava no período da matrícula, grau de instrução, se tem filhos, caso positivo
quantos filhos, a distância entre o polo e sua residência, há quanto tempo estava sem
estudar, se realiza ou realizou algum outro curso/treinamento/capacitação na área de
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Informática, caso positivo, qual teria sido este curso, se já fez algum curso à distância
anteriormente, sua faixa de renda familiar, e gênero.
Destaca-se que as variáveis de a faixa de renda e número de filhos
apresentaram as abrangências descritas a seguir: na faixa de renda a referência
adotada foi o valor do salário mínimo na ocasião, por exemplo: a faixa de 1 a 2 salários
mínimos foi transformada em valores monetários, se apresentando no questionário
como “de R$788,01 a R$ 1576,00”. Sendo assim, as faixas seguiram as seguintes
especificações: “Até R$788,00”, “de R$788,01 a R$ 1.576,00”, “de R$1.576,00 a
R$2.364,00”, “de R$2.364,01 a R$ 3.152,00”, “de R$3.152,01 a R$ 3.940,00”, e “acima
de R$3.940,01”. Quanto ao número de filhos, as faixas representam: “sem filhos”, “um
filho”, “mais de dois filhos”.
Os dados dos 453 alunos foram tratados antes de serem submetidos à análise
estatística. A preparação dos dados atribuiu níveis à algumas das variáveis, destacase o curso de informática. Quanto aos cursos de informática que os alunos informaram
ter feito previamente, estes foram classificados entre os níveis: básico (cursos de
conhecimentos básicos, ou não relacionados à grade curricular do curso),
intermediário (cursos com pelo menos uma semelhança de conteúdo com a grade
curricular do curso no nível intermediário) ou avançado (ensino superior cursado na
área).
O perfil da amostra de alunos do curso foco desta pesquisa tem as seguintes
características: é brasileiro (99,56% da amostra), do sexo masculino (59,60% da
amostra), idade média de 33,47 anos (desvio padrão de 10,25, domínio de 17 a 69
anos), estuda e trabalha (80,13% da amostra), tem Ensino Médio completo (49,67%
da amostra), é solteiro (50,33% da amostra), não tem filhos (50,33% da amostra), sua
faixa de renda é de 1 a 3 salários mínimos (27,29% da amostra representam de 2 a
3, e 23,62% da amostra representam de 1 a 2 salários mínimos), desloca-se até 10km
de sua residência até o polo (67,55% da amostra), seu meio de transporte para as
aulas é o carro (48,67% da amostra), estava há menos de um ano sem estudar
(53,86% da amostra), não fez curso de informática previamente (52,76% da amostra)
e não fez curso EaD previamente (68,87% da amostra).
Para buscar traços do perfil tem-se uma variável dependente (evasor ou
persistente) e variáveis independentes (dados do perfil), desta forma, faremos a
análise de regressão logística dos dados. Segundo Field (2009, p. 221), “[...]
regressão logística é uma regressão múltipla, mas com uma variável de saída
categórica dicotômica e variáveis previsoras contínuas ou categóricas”. Utilizou-se o
software SPSS para a análise dos dados.

4. Análise e consolidação dos resultados
A Hipótese Nula (H0) deste estudo representa “não tem impacto sobre a
evasão” e a Hipótese de Pesquisa (H1) representa “tem impacto sobre a evasão”.
Com o nível de confiança dos dados de 95%, para rejeitar a Hipótese Nula (H0), logo
aceitar a Hipótese da Pesquisa (H1), é necessário que o valor de significância, ou pRio de Janeiro, RJ, nº 217
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valor (na coluna “Sig.”) seja menor ou igual a 0,05. Ressalta-se que a análise
estatística dos dados considera que todas as demais variáveis se mantenham
constantes.
Ao submeter os dados do perfil dos 453 alunos à Análise de Regressão
Logística no SPSS, obteve-se que os dados mais impactantes do perfil na evasão
foram: idade, número de filhos, faixa de renda e o nível de conhecimento de
informática prévio a este curso. Destaca-se que, de acordo com a classificação dos
motivos de evasão de Ramos (2014), os dados mencionados, de forma direta, estão
fora do controle da instituição e são intrínsecos dos alunos. A tabela 1 apresenta os
dados que foram impactantes na análise.
Tabela 1: Resultado da análise de regressão logística dos dados

β

Sig

Exp (B)

Idade

-0,318

0,035

0,728

Número de Filhos

0,625

0,002

1,869

Renda

-0,216

0,015

0,805

Nível de
informática

-0,391

0,004

0,676

Fonte: Elaborada pelos autores

Todas as variáveis apresentadas na Tabela 1 apresentam o valor de
significância (“Sig”) menor que 0,05, portanto aceitam a hipótese da pesquisa (H1),
significando que são variáveis que impactam na evasão.
O valor de Beta - expresso em β, indica a relação da variável analisada (variável
independente) com a variável dependente, já o valor da razão de chance - expresso
em Exp (B), valor subtraído de 1 (correspondente a 100%) representa o impacto
daquela variável analisada na variável dependente. Ressalta-se que a Regressão
Logística não é uma análise linear, portanto a porcentagem da razão de chance não
é cumulativa. Segue a interpretação da análise estatística:
Com relação à idade, o β negativo indica uma relação inversa desta variável
com a variável dependente, ou seja, quanto maior a idade, menor a probabilidade de
evasão. A razão de chance indica impacto de 27,20%. Dentre os motivos de evasão
mencionados no Referencial Teórico, esta variável pode ser associada tanto ao fator
tempo mencionado pelo Censo EaD (2017). Pressupõe-se que, quanto mais idade,
maior a disponibilidade de tempo para se estudar. Assim como, esta variável também
pode ser relacionada aos fatores mencionados por Borchard (2002), já que, quanto
mais idade, pressupõe-se mais experiência e maturidade, o que pode aproximar mais
o aluno de sua influência no desenvolvimento de sua experiência educativa. Nesta
variável ressalta-se, além da maturidade e experiência, a disciplina, que juntas
compõem um perfil de um aluno mais autônomo, característica requerida dos alunos
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da EaD, conforme Martins (2013). Complementa-se a análise mencionando também
sobre o aluno com menos idade, o qual pressupõe-se que em início de sua vida
profissional, pode ter que optar pelo curso técnico diante de um curso superior, ou
mesmo de uma oportunidade de trabalho.
Com relação ao número de filhos, o β positivo indica uma relação positiva desta
variável com a variável dependente, ou seja: quanto maior o número de filhos, maior
a probabilidade de evasão. A razão de chance indica impacto de 86,90%. Esta variável
também pode ser relacionada aos fatores do Censo EaD, por pressupor-se que:
quanto mais filhos o aluno tem, menos recursos terá disponível (seja em tempo ou
financeiro). Sobre o perfil da amostra, destaca-se que 24,94% da amostra tem um
filho, e 24,72% mais de 2 filhos.
Com relação à faixa de renda, o β negativo indica uma relação inversa desta
variável com a variável dependente, ou seja: quanto maior a faixa de renda, menor a
probabilidade de evasão. A razão de chance indica impacto de 19,50%. Esta variável
está diretamente relacionada ao fator financeiro e pode estar indiretamente
relacionada ao fator tempo. O IFSC é uma instituição pública, portanto sem custo
direto com o curso, no entanto é importante ressaltar que o aluno tem custos indiretos,
como com transporte e alimentação. Neste caso, quanto menor a renda, menos
recurso o aluno terá disponível para as despesas mencionadas, assim como menos
tempo para o estudo, pois pressupõe-se a necessidade de ter que trabalhar para
atender à outras necessidades. Sobre o perfil da amostra, destaca-se que 50,91% da
amostra tem renda familiar de até 3 salários mínimos, enquanto apenas 1,32% da
amostra mais de 5 salários mínimos.
Com relação ao Nível de conhecimento de informática, o β negativo indica uma
relação inversa desta variável com a variável dependente, ou seja: quanto maior o
nível de conhecimento em informática, menor a probabilidade de evasão. A razão de
chance indica impacto de 32,40%. Esta variável está diretamente ligada aos fatores
mencionados por Bouchard (2002), devido ao desconhecimento prévio que o aluno
tem sobre a área, influencia negativamente em seus conhecimentos dos recursos de
aprendizagem, assim como na influência do desenvolvimento de sua experiência
educativa, podendo gerar dificuldade no aprendizado, desmotivação e então a
evasão. Sobre o perfil da amostra, ressalta-se que 52,76% da amostra não tinha feito
qualquer curso na área de informática.
Quanto à análise do perfil da amostra, constata-se que o aluno desta pesquisa
corresponde ao perfil do aluno da EaD informado no Censo EaD (2017) no que se
refere a faixa etária (a amostra tem a idade média de 33,47, enquanto no Censo EaD
informa que 37% dos alunos dos cursos totalmente a distância tem 31 a 40 anos) e
pelo fato de que estudam e trabalham (80,13% da amostra deste estudo, enquanto no
Censo EaD em 30% das instituições de ensino totalmente a distância estes alunos
representam mais de 75% dos alunos e 12% das instituições na faixa de 51 a 75%).
Mas diferem no sexo dos alunos, já que nesta amostra 59,60% são alunos do sexo
masculino, enquanto o Censo EaD indica 59% dos alunos nas Instituições Públicas
Federais dos cursos totalmente a distância são mulheres.
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Assim, os indicadores determinantes da evasão no curso técnico se
evidenciaram como:
 Idade: impacto de 27,20%;
 Faixa de renda: impacto de 19,50%;
 Conhecimento prévio de informática: impacto de 32,40%;
 Número de filhos: impacto de 86,90%.
Neste sentido, há que se destacar que para cada indicador uma ação específica
se faz necessário para reduzir o impacto da evasão no curso técnico de informática
para internet.
Entretanto, é relevante observar que inobstante às ações empregadas, não
necessariamente pelo perfil das variáveis, estas apresentarão uma relação teleológica
direta.

5. Considerações Finais
A turma de 2015 do Curso Técnico de Informática para a Internet (e-Tec/IFSC)
teve taxa de 82,56% de evasão, quando Censo EaD (2017) informa até 25% de
evasão. Esta constatação provocou inquietação quanto ao tema motivando esta
pesquisa.
Com o desenvolvimento desta pesquisa foi possível verificar não só as
características do perfil do aluno do Curso Técnico em Informática para Internet (eTec) do IFSC, na turma de 2015, que causaram impacto na evasão, como também
sua intensidade.
Apesar de se tratarem de variáveis intrínsecas dos alunos e fora do alcance
das ações das instituições de ensino (ao menos diretamente), algumas ações
poderiam ser tomadas de forma que se buscasse influenciar indiretamente algumas
das variáveis impactantes identificadas na pesquisa. Um exemplo seria a variável
faixa de renda, que representou 19,50% de impacto na evasão a cada faixa de renda.
Uma ação a ser considerada quanto a esta variável seria estender as bolsas de auxílio
estudantil aos alunos de baixa renda da EaD. Conforme mencionado anteriormente,
mesmo o curso sendo a distância, o aluno tem despesas com deslocamento e
alimentação em detrimento do curso. Observa-se que, apesar de não ter sido
destacado entre os fatores impactantes à evasão, 13,02% dos alunos do curso se
deslocavam por mais de 30km semanalmente até o polo, sendo que destes 88,05%
evadiram.
Adequando a abordagem aos alunos (sem conhecimento prévio de informática,
assim como sem experiência prévia com a EaD), pode-se impactar na evasão.
Também pode-se redirecionar a forma de captação de alunos, buscando por alunos
mais maduros, não dentre os concluintes do ensino médio, por exemplo. Para
aprofundamento no tema, recomenda-se o desenvolvimento de estudos
complementares, como sobre os motivos de evasão, assim como a sequência na
coleta e estudo dos dados dos alunos nas turmas seguintes.
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Quanto às limitações da pesquisa, em que se pese os dados da ABED não são
estratificados por nível de ensino (médio, superior ou técnico), assim como os dados
da INEP abrangem o ensino básico (ensino fundamental e médio) e o superior, mas
não apresentam dados do ensino técnico subsequente.
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O PAPEL DA INTERAÇÃO TUTOR-ALUNO
NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
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Resumo:
O presente artigo tem por objetivo apresentar e discutir o papel desempenhado pela
figura do tutor na educação à distância e da interação existente entre este e os alunos
nesta modalidade de ensino. Para isso, parte-se de uma breve contextualização da
Educação à Distância na contemporaneidade, passando pela definição das
atribuições do tutor, buscando delimitar a especificidade de seu campo de atuação
frente aos diversos papéis desempenhados por diferentes profissionais, discutindo,
por fim, o papel desempenhado pela interação entre este profissional e o aluno nos
cursos que se inserem neste cenário. Utilizou-se, para atingir o objetivo, a metodologia
de análise bibliográfica, buscando-se traçar um quadro geral das discussões acerca
da figura do tutor para se definir o papel da interação tutor-aluno na Educação a
Distância. Conclui-se que tal interação é fundamental quando se considera uma
perspectiva de EaD que não esteja centrada em mera reprodução de práticas
tradicionais de sala de aula presencial.
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1. Introdução
A educação a distância tem ganhado cada vez mais espaço no cenário
educacional mundial. Desde seus primórdios, em 1728 com o primeiro curso a
distância oferecido pelo professor Caleb Phillips e anunciado na Gazeta de Boston
(ALVES, 2011), até a atualidade, houve significativo avanço dos meios tecnológicos
utilizados nesta modalidade de ensino. De cursos por correspondência (ainda hoje
existentes), passando pelo rádio e pela TV chegamos à era da internet e dos cursos
nela veiculados.
Com essa evolução da tecnologia empregada no ensino a distância, surgiram
também novas possibilidades de interação entre professor e aluno e a figura do tutor,
que passa a desempenhar um papel fundamental nos cursos a distância, sendo peça
chave para o sucesso das propostas inseridas neste contexto.
Procura-se, assim, neste artigo, explorar o papel da interação tutor-aluno nos
cursos veiculados na modalidade à distância, buscando entender o papel desta
interação, suas possibilidades e limites. Para isso, parte-se inicialmente de uma
contextualização da educação à distância na atualidade, passando pela delimitação
da função do tutor e do professor nesta modalidade em contraposição a estes papéis
na educação presencial e chegando, por fim, na discussão das características da
interação estabelecida entre tutor e aluno enquanto atores do processo ensinoaprendizagem e o papel por ela desempenhado nesta modalidade de ensino.
A educação a distância tem crescido muito nos últimos anos. Os cursos de
graduação detêm cerca de 63% das matrículas na modalidade. Muitos têm procurado
a EaD por diferentes razões, seja por dificuldades de locomoção, ausência de cursos
no local em que reside, falta de tempo para frequentar diariamente o espaço escolar
ou por custos mais baixos das mensalidades nesta modalidade. De acordo com
Moran (2016, p.01):
A EAD, no ensino superior, cresce mais que o presencial (12 % x 3%
respectivamente). A tendência é para o fortalecimento dos modelos
online. 83,7% dos alunos estão em instituições privadas, onde há uma
alta concentração: três delas detêm mais de 40% dos mais de um
milhão e cem mil alunos (Censo MEC de 2011-2012). As instituições
públicas só tem 16,3% dos alunos e nenhuma delas consegue um
alcance realmente nacional, porque a política do MEC privilegia o
atendimento regional de cada universidade.

Com esta expansão da educação a distância, muitos desafios são postos. As
instituições de ensino se preocupam em ter oferta de novos cursos e adequar os
programas de cursos presenciais para a modalidade EaD, levando em conta as
especificidades inerentes a esta.
De acordo com Pretti (2016, p.20),
A educação a distância é, pois, uma modalidade não-tradicional, típica
da era industrial e tecnológica, cobrindo distintas formas de ensinoaprendizagem, dispondo de métodos, técnicas e recursos, postos à
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disposição da sociedade. A maioria de seus alunos apresenta
características particulares, tais como: são adultos inseridos no
mercado de trabalho, residem em locais distantes dos núcleos de
ensino, não conseguiram aprovação em cursos regulares, são
bastante heterogêneos e com pouco tempo para estudar no ensino
presencial. Esses estudantes buscam essa modalidade porque nela
encontram facilidade para planejar seus programas de estudo e avaliar
o progresso realizado, e até mesmo porque preferem estudar a sós do
que em classes numerosas.

Frente a este público e pensando nas condições de oferta de cursos na EaD, é
preciso que se tenham definidos os papéis e responsabilidades dos atores envolvidos
no processo. Considerando-se o público alvo conforme indicado por Pretti (2016),
deve-se fazer frente aos desafios por ele colocado, ou, caso contrário, as instituições
padecerão em virtude de altas taxas de evasão. Se não encontraram um espaço
adequado nos cursos presenciais, a EaD tem outras formas de ensino-aprendizagem
a oferecer, mas precisa levar em conta que cursos nesta modalidade não são meros
repositórios de conteúdos aguardando para serem prontamente consumidos pelos
educandos. Mesmo estando à distância, a interação nos cursos é fundamental para a
aprendizagem do aluno e para o bom funcionamento do curso. Conforme apontam
Soek & Haracemiv (2016, p. 07):
No cenário da EAD, a relação educativa é definida como uma prática
comunicacional, onde os agentes educacionais aparecem como
mediadores do conhecimento. Essa dinâmica possibilita a criação de
novas formas de aprender a aprender em ambientes de aprendizagem
colaborativos, onde se destacam a importância da atividade de
aprendizagem e a construção de uma visão crítica para a utilização
das tecnologias e dos inúmeros suportes tecnológicos que são
colocados à disposição da educação.

Assim, a tecnologia deve ser entendida como ferramenta que favoreça a
interação, a comunicação e a troca entre os atores envolvidos no processo de ensinoaprendizagem e não como substituta dos processos comunicacionais e de interação.
Pensar a EaD nos dias de hoje, frente ao cenário que se desenha, implica reconhecer
o papel central do elemento humano na educação. Este cenário de aumento da
demanda e ampliação a um público cada vez mais heterogêneo e, ao mesmo tempo,
com condições de estudo muito parecidas (em geral são trabalhadores com pouco
tempo para dedicar aos estudos), coloca uma série de desafios que apenas a
tecnologia não consegue resolver. Uma concepção de EaD que esteja preocupada
com a qualidade da formação proporcionada deve ter em conta o papel que este
elemento humano desempenha.
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2. O elemento humano, as relações interpessoais e os diferentes
papéis na EaD
A importância do elemento humano leva a uma preocupação com a definição
dos papéis dentro da EaD. A docência nesta modalidade assume novos contornos e
necessita de novas práticas, marcadas por contextos de atuação diversos.
Se, na educação presencial, a interação face-a-face constitui-se no cerne dos
processos de ensino-aprendizagem, na modalidade EaD isso não acontece.
Professores e alunos não compartilham o mesmo tempo nem o mesmo espaço. As
atividades presenciais são, em geral, reduzidas, e a aula assume outra forma, pautada
em outros tipos de relação e de interações que são em grande parte assíncronas.
Essas mudanças acarretam em outra forma de conceber o processo educativo e as
funções desempenhadas pelos diversos atores envolvidos no processo.
Nesta modalidade, há a possibilidade de separação das funções normalmente
atribuídas a um único docente em cursos presenciais. Se nestes o professor dá conta
de todo o processo, desde o planejamento do curso, preparação de material,
aplicação da aula, avaliação e feedback, naquele estas funções podem ser
desempenhadas por profissionais distintos, de forma que, embora tais profissionais
estejam exercendo a docência, eles o fazem de forma fragmentada com funções bem
delimitadas.
Neste contexto, inserem-se as figuras do professor conteudista, do professor
formador e do tutor. Em linhas gerais, o professor conteudista prepara o plano de
curso, e com base nele, o material didático. Já o professor formador é responsável
pela implementação de atividades e pela avaliação dos alunos. Os tutores são, então,
aqueles que se comunicam de forma mais direta com os alunos, devendo possuir
domínio do conteúdo a ser ministrado e do funcionamento do curso e das tecnologias
nele empregadas.
Para Pretti (2016, p. 27) são tutores aqueles que “poderão ser ou não
especialistas daquela disciplina ou área de conhecimento, com a função de
acompanhar e apoiar os estudantes em sua caminhada”.
Mill, Ribeiro & Oliveira (2010, p. 82) complementam a definição apontada
assinalando que “Os tutores são os mediadores entre os alunos e o conhecimento, as
tecnologias e o professor; assim, o resultado favorável de uma proposta depende da
prática bem-sucedida destes atores”.
A tutoria pode ainda se definir, como aponta Souza (apud Schlosser, 2010,
p.06):
(...) como uma ação orientadora global chave para articular a instrução
e o ato educativo. O sistema tutorial compreende, dessa forma, um
conjunto de ações educativas que contribuem para desenvolver e
potencializar as capacidades básicas dos alunos, orientando-os a
obterem crescimento intelectual e autonomia e para ajudá-los a tomar
decisões em vista de seus desempenhos e suas circunstâncias de
participação como aluno.
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Para o MEC, que estabelece os parâmetros de qualidade da educação a
distância no Brasil em seu documento “Referenciais de Qualidade do MEC para
Educação Superior a Distância”, o tutor é definido como “(...) um dos sujeitos que
participa ativamente da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a distância
e/ou presencialmente devem contribuir para o desenvolvimento dos processos de
ensino e de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do projeto
pedagógico”. (BRASIL, 2007, p.21)
Souza et al. (2004, p. 05) afirmam que:
Há várias maneiras de definir tutoria. Ela pode ser entendida como
uma ação orientadora global, chave para articular a instrução e o
educativo. O sistema tutorial compreende, desta forma, um conjunto
de ações educativas que contribuem para desenvolver e potencializar
as capacidades básicas dos alunos, orientando-os a obterem
crescimento intelectual e autonomia, para assim ajudá-los a tomar
decisões em vista de seus desempenhos e suas circunstâncias
criadas ao longo do curso.

Pensando-se nas definições de tutoria colocadas, é possível identificar em seu
cerne a relação tutor-aluno, ou seja, a tutoria encontra sentido na mediação que
realiza, nas interações que concretiza, de sorte a fornecer uma base sólida que
favoreça a aprendizagem do aluno.
Assim, embora seja possível reconhecer a importância da função do tutor, há
que se ter em conta que, assim como em outras formas de docência, não há um
modelo único, que funcione para qualquer curso. Ainda, mesmo dentro de um único
curso, podem haver tipos diferentes de tutoria, como em geral ocorre nos cursos em
que há a figura do tutor presencial e a do tutor a distância.
Nestes casos, embora os dois papéis envolvam o contato direto com o aluno,
cada um assume funções diferentes e atendem de formas diversas aos alunos. No
caso da tutoria à distância, há um contato maior embora a presença síncrona seja
pouca ou quase nula. Já na tutoria presencial, o contato é menor, ainda que a
presença síncrona seja maior.
Conforme aponta Souza et al. (2004, p.06):
No sistema de EaD, o tutor, vale frisar, tem papel fundamental, pois
garante a inter-relação personalizada e contínua do aluno no sistema
e se viabiliza a articulação necessária entre os elementos do processo
e execução dos objetivos propostos. Cada instituição que desenvolve
EaD busca construir seu modelo tutorial, visando ao atendimento das
especificidades locais e regionais, incorporando, como complemento,
as TICs.

Assim, fica evidente que a distinção dos papéis na EAD pode ser fluida de sorte
que diferentes modelos de atuação são implementados. Em alguns modelos, o próprio
professor formador ou até mesmo o professor conteudista podem vir a desempenhar
o papel de tutor à distância. O que é essencial, o que constitui o cerne da atuação do
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tutor, exerça ele outras funções ou não, é a interação que estabelece com os alunos
visando ampará-los na jornada que fazem durante seus estudos na modalidade EaD.
Podemos notar, assim, que as funções desempenhadas por este profissional
são diversas e complementares. Seu trabalho pode abarcar diferentes aspectos desta
modalidade de ensino, sendo de fundamental importância para o sucesso das
propostas.
De acordo com Schlosser (2010, p.02):
(...) o tutor é tido como o orientador do aluno em EAD e a principal
função que o compete é a de acompanhar a vida acadêmica dos
estudantes, apontando caminhos e encontrando em parceria soluções
para determinados problemas ou propostas. O tutor é o elemento de
transição e ligação na relação entre professor e aluno. O valor de sua
atuação está no fato de que esse agente é um facilitador do
conhecimento e, por essa ação, deve estar inteiramente consciente e
integrado quanto aos conteúdos, metodologias, matérias, atividades
e, sobretudo, o contexto em que seu aluno está inserido, sua
realidade, suas limitações e principalmente, seu potencial.

Trata-se, portanto, do profissional que tem por objetivo o acompanhamento do
aluno, mediando as relações que este estabelece com o conteúdo, com as tecnologias
e com os professores (formadores e/ou conteudistas). O tutor oferece um ponto de
apoio que busca sustentar o aluno, solucionando suas dúvidas, auxiliando em suas
dificuldades tecnológicas e propondo novas formas de organizar as rotinas de estudo
quando isso se apresenta como um problema para o educando. Auxilia também o
professor, no que tange a correção de atividades, fornecimento de feedbacks,
resolução de dúvidas dos alunos e participa dos processos avaliativos, fornecendo ao
docente um feedback dos resultados. O rol de capacidades necessárias neste cenário,
se delineia com domínio dos conteúdos específicos das disciplinas a que está
atrelado, bem como conhecimento dos materiais disponíveis e da estrutura
organizacional do curso. Os processos de interação mediados pela tecnologia exigem
ainda um bom domínio da escrita, de modo que se faça entender da forma mais
objetiva possível. Por fim, há a necessidade de habilidades interpessoais, uma vez
que seu trabalho consiste quase que inteiramente de relações interpessoais e
mediações.
Pensando nas distinções colocadas e nas especificidades da atuação do tutor,
pode-se assinalar que a atividade de tutoria, embora diferente daquela
desempenhada pelos professores formador e conteudista, é também uma atividade
docente, pois se insere nas relações de ensino-aprendizagem, constituindo-se em
uma atuação fundamental para a consecução dos objetivos da educação a distância
pautada na busca contínua pela qualidade. Assim, conforme apontam Mill et al. (2008,
p. 115) “o tutor não pode ser chamado de professor pelo fato de não haver aula
propriamente dita na educação a distância, mas o tutor é, legitimamente, um
docente”.
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Frente ao papel fundamental desempenhado pelo tutor, centrado na interação
com o aluno, deve-se pensar nesta interação de uma forma diferenciada daquela que
ocorre nos contextos tradicionais de ensino, em que há um detentor da palavra e em
que os demais atores constituem-se em meros ouvintes. Conforme indica Souza et
al. (2004, p.03):
A comunicação docente/discente no ensino aberto e a distância
potencializada com as tecnologias digitais, computacionais está
exigindo dos docentes novos esquemas mentais e novas concepções
acerca do saber que envolve diálogos constantes, intercâmbios
singulares, criatividade e disponibilidade para investigação,
indispensáveis ao cumprimento do compromisso real com as políticas
democráticas e de equidade social.

Os modelos de interação que se baseiam na unilateralidade não se adequam
a esta modalidade de ensino. Na EaD, as interações devem se pautar no diálogo,
buscando não a mera transmissão de um conhecimento determinado diretamente
relacionado a formação que o aluno esteja cursando (embora não possa deixar de
lado o compromisso com o conhecimento), mas preocupada com a formação de um
sujeito crítico, que tenha em vista o respeito, a hospitalidade e a abertura ao diálogo,
sempre pautada na ética e no respeito ao educando enquanto sujeito do processo
educativo. Tendo um público majoritariamente adulto, a comunicação deve ser
comprometida com a transformação da realidade dos educandos, pautando-se na
escuta atenta e compreensiva. Os aspectos éticos da interação tutor-aluno são de
extrema importância na EaD. Souza et al. (2004, p.08) afirmam que
A mediação tutor-aluno pode ser efetivada pelas mais diversas
modalidades de comunicação. E, na educação e formação de adultos,
esta atividade específica deve estar comprometida com a realização
do sujeito em todas as perspectivas de vida: humana, social, política,
laboral, tecnológica, sob uma visão axiológica, ética e crítica da
sociedade.

Ao se levar em conta esta perspectiva, reconhece-se a interação tutor-aluno
como relação interpessoal focada no estabelecimento de vínculos e que deve procurar
proporcionar um ambiente de acolhimento e de favorecimento da aprendizagem. Ouvir
o outro (mesmo que a partir de outras formas de comunicação) deve ser um dos
objetivos principais da atuação do tutor, pois é por meio deste ouvir que este
profissional será capaz de identificar as dificuldades, indicar caminhos e
possibilidades, prestar o apoio necessário ao aluno em sua jornada, normalmente
solitária, pela educação à distância. Para Faria (2010, p. 07):
(...) é possível ratificar que, como promotor de laços e vínculos, o tutor
responsabilizar-se-á pela criação de um ambiente acolhedor,
confortável e propício à aprendizagem. E é esse um dos pontos vitais
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para a construção de conceitos sobre a dialogicidade, a comunicação
e a interação que devem constituir o trabalho docente do tutor.

Tenório, Souto & Tenório (2014, p.39) ampliam a fala de Faria ao afirmarem
que “Exercer, na tutoria a distância, uma postura pautada na cordialidade e na prática
do diálogo pode ajudar a desencadear a motivação necessária para o educando
adquirir autoconfiança e uma participação ativa na construção do conhecimento.”
A relação entre tutor e aluno deve ser, ainda, pautada pelo conhecimento a ser
adquirido. Isso não se opõe de forma alguma ao tipo de interação que tem por cerne
o diálogo. Os conhecimentos devem estar inseridos nas relações, de sorte que o
aluno, ao invés de reproduzi-los, passa a integrá-los em sua prática, em seus estudos,
em seus diálogos. Faria (2010, p.08) aponta que
É possível construir conhecimentos sólidos, pelas vias da interação, em
ambientes virtuais de aprendizagem, se a ação do tutor, marcada pelo
caminho da comunicação dialógica, se estabelecer pelo dialogo
verdadeiro entre os homens. Diálogo dos homens comprometidos com
a transformação das coisas em prol da melhoria da vida humana, na
capacidade de criar e recriar. O diálogo dos homens do diálogo, ou seja,
daqueles que creem noutros homens.

Um dos grandes desafios que se colocam neste contexto é o da construção
destas relações humanas, interpessoais, pautadas no diálogo, mediadas pela
tecnologia, pelas ferramentas que são utilizadas nos processos de comunicação a
distância. É preciso compreender suas limitações e possibilidades, vislumbrando os
caminhos que se possam trilhar na busca de uma aproximação mesmo que
fisicamente distante. Neste âmbito não há receitas. Soek & Haracemiv (2016, p.09)
apontam o desafio ao afirmarem que
(...) o maior desafio para o professor tutor é vivenciar uma prática
tutorial mediada pela tecnologia e valorizar a comunicação presencial
e virtual, equilibrando a presença e a distância. É preciso aprender a
integrar o humano e o tecnológico; a integrar o individual, o grupal e o
social.

Assim, a questão colocada no que tange a interação tutor-aluno na educação
a distância é a preocupação de se estabelecerem, em contextos mediados pela
tecnologia, interações pautadas numa perspectiva preocupada com a formação
crítica, com o diálogo, estabelecendo condições que favoreçam a aprendizagem do
aluno por meio de uma atmosfera que inspire confiança e compreensão. Trata-se aqui
de uma integração entre as facetas formativas e informativas do processo ensinoaprendizagem. Por meio destas interações promove-se também uma postura aberta
frente aos conhecimentos e competências a serem adquiridos ao longo do processo.
Conforme indicam Soek & Haracemiv (2016, p. 09):
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A função educativa do tutor vai além das orientações didáticopedagógicas e de seu envolvimento com os conteúdos disciplinares.
É preciso, também, que o tutor desenvolva sua capacidade de
liderança, envolvendo-se, por vezes, com atividades de
aconselhamento, pautadas numa conduta ética de flexibilidade, de
atenção e comprometimento. Portanto, é fundamental que os
profissionais que atuam nessa modalidade de ensino conheçam o real
significado dos termos cooperatividade e a autonomia dos sujeitos.
Daí a importância em qualificar o trabalho do tutor como uma atividade
que ultrapasse a dimensão moral na direção da postura ética, já que
apenas essa última é capaz de reproduzir a qualidade necessária aos
nossos cursos de educação a distância.

Desta forma, esta interação se coloca como primordial no desenvolvimento de
propostas na modalidade EAD, pois é por meio desta interação que o aluno se verá
inserido de fato, como pertencente a um grupo e poderá, por meio das relações
estabelecidas, solucionar seus dilemas e enfrentar as dificuldades que apareçam ao
longo do trajeto.

3. Considerações finais
Tendo como pano de fundo um cenário de ampliação de demanda, a educação
a distância se define como uma modalidade de educação que tem suas
especificidades, dentre as quais se destaca a distância espaço-tempo entre os alunos
e os formadores (tutores, professores conteudistas e professores formadores) e a
preponderância de assincronicidade no processo de ensino aprendizagem, sendo
este mediado por diferentes tecnologias da informação e da comunicação, que podem
ir desde TV e rádio até, como é mais comum na atualidade, a internet.
Neste contexto, procurou-se assinalar o papel central da figura do tutor bem
como da interação que este estabelece com os alunos. Interação esta em presença
ou ausência, síncrona ou assíncrona e mediada ou não pelas tecnologias de
informação e comunicação.
Frente aos desafios colocados nesta modalidade de educação, este
profissional desempenha funções fundamentais para o bom andamento das
propostas, de sorte que, ao ser aquele que tem um maior contato com o aluno, as
interações estabelecidas entre estes dois atores são fundamentais para o processo
de ensino-aprendizagem.
Em suma, a atuação do tutor frente aos alunos deve ser pensada dentro de
uma perspectiva dialógica e convidativa, pautada nos conhecimentos a serem
adquiridos pelo aluno, mas também pelas relações humanas estabelecidas entre os
envolvidos no curso, relações estas mediadas pelas tecnologias mas que se
configuram como relações interpessoais por excelência.
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Resumo:
A utilização da tecnologia no ambiente escolar, especificamente dos dispositivos
móveis, é uma realidade emergente. Alunos são portadores da tecnologia móvel,
possibilitados a aprender em qualquer momento e em qualquer lugar. O professor, por
sua vez, emerge nesse contexto, devendo repensar suas práticas por meio de
recursos inovadores. A sociedade atual necessita de professores que compreendam
sua prática para a formação de sujeitos conscientes de seu papel como agentes
transformadores da coletividade. Para tanto, além de dominar o conteúdo que ensina
e de buscar a mais adequada metodologia para trabalhá-lo, o professor, atualmente,
deve ser capaz de se apropriar das diferentes linguagens tecnológicas, especialmente
as que se fazem presentes no cotidiano dos alunos: os dispositivos móveis. Com o
objetivo de investigar e de refletir sobre o uso de dispositivos móveis no trabalho do
professor, tanto na realização de suas aulas, quanto de atividades com os alunos, é
que se propõe esse artigo. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, por meio
de um survey com professores do Ensino Fundamental de uma escola privada da
cidade de São Paulo, durante o 1º semestre de 2017. Partiu-se da premissa de que a
utilização dos dispositivos móveis poderia colaborar na promoção das aulas e na
execução do planejamento do professor. Por meio dos dados analisados, concluiu-se
que a maioria dos professores não utiliza os dispositivos móveis como um recurso no
processo de ensino e aprendizado, porém, utilizam-nos para preparação das aulas.
Palavras-chave: Tecnologia educacional. Aprendizagem virtual. Processo de ensinoaprendizagem. Formação continuada de professores.
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1. Introdução
Dados atuais demonstram a ampliação das novas tecnologias na sociedade
contemporânea, mesmo que distribuídas de maneira desigual na sociedade global. O
cenário que desponta é de aumento de aparelhos móveis em diversos locais e estratos
sociais. Segundo a UIT (União Internacional de Telecomunicações), estima-se que
havia 7,8 bilhões de celulares no mundo em 2016. Dados da Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações) indicam que o Brasil terminou setembro de 2016 com 252,1
milhões de celulares e densidade de 121,64 cel/100 hab. A maioria dos jovens no
Brasil, 85%, entre 15 e 29 anos, utiliza o celular para acessar a internet (Juventude
Conectada 2; Fundação Telefônica, 2016.
De acordo com pesquisa de 2016 do CETIC (Centro Regional de Estudos para
o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), os jovens estão cada vez mais
conectados para a realização de atividades escolares. Para Prensky (2001), eles
estão acostumados a obter informações de forma rápida por meio de fontes digitais,
entendendo a tecnologia digital como linguagem. Livros e enciclopédias são pouco
utilizados pelos estudantes, já que a informação nos dias de hoje se encontra na
“palma da mão”. Na sociedade contemporânea, mediada pelas tecnologias digitais,
uma nova realidade de ensino-aprendizagem se configura, com novos recursos e
equipamentos tecnológicos, alicerçados pela mobilidade, apresentando uma escola
que carece de transformações, principalmente pela utilização dos dispositivos móveis
pelos alunos.
Diante dessa realidade, o sociólogo espanhol Manuel Castells (2001) define a
sociedade em rede, estrutura característica da Era da Informação, na qual vivemos.
Castells (2001, p.565) afirma que os atores sociais desse momento histórico têm como
principal característica a dependência de redes mediadas pelas novas tecnologias.
Marcada também pela cultura de convergência (JENKINS, 2001) e pela
informatização, a sociedade contemporânea torna-se dependente das tecnologias
(PEDROZA e NICOLAU, 2015). A mobilidade das novas tecnologias provocou grande
transformação na forma de vida das pessoas, proporcionando uma maior fluidez
comunicacional, possibilitando acesso à informação a qualquer hora e em qualquer
lugar, por meio dos dispositivos móveis, que, de acordo com a UNESCO (2014 p.8)
“são digitais, facilmente portáteis, de propriedade e controle de um indivíduo e não de
uma instituição, com capacidade de acesso à Internet e aspectos multimídia.”.
No atual modelo de sociedade, convive-se com dispositivos móveis de
comunicação que oferecem um campo vasto de aplicativos, ferramentas de
pesquisas, interatividade e navegação. Na rede, diversos públicos começam a se
inserir em grupos com características em comum, buscando os mesmos objetivos de
facilitação dos contatos no cotidiano, uma das vantagens oferecidas pela tecnologia
em que principalmente a juventude torna-se o maior púbico consumidor de informação
e/ou entretenimento (ANTERO e NASCIMENTO, 2015).
Dados do CETIC, coletados na pesquisa realizada entre julho de 2015 e
setembro de 2016, em 67.038.766 domicílios, demonstram que 95% possuem
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telefone celular e 32% computador portátil. Nesse contexto, insere-se a escola, em
que imigrantes digitais produzem conteúdos e ensinam jovens conectados, frutos da
sociedade de informação e comunicação. Faz-se necessário considerar a juventude
conectada e seus processos de aprendizagem numa plataforma que corrobore as
necessidades da sociedade atual, por meio da aprendizagem móvel.

2. Mobilidade na aprendizagem
Há de se pensar, em uma educação no século XXI, no estudante que vivencia
uma era digital em que a relação entre ensino e aprendizagem possa ser
reconsiderada, em uma cultura escolar que contemple as tecnologias na construção
dos saberes. De acordo com Ramos e Espadeiro (2014), é função de o professor
promover a organização do conhecimento pelo aluno, incitando o desenvolvimento
das competências necessárias para a implementação das tecnologias a favor do
conhecimento.
Segundo a UNESCO (2012), entende-se por aprendizagem móvel o uso de
tecnologias móveis, isoladamente ou em combinação com outras tecnologias de
informação e comunicação (TIC), com a finalidade de permitir a aprendizagem a
qualquer hora e em qualquer lugar. A aprendizagem pode ocorrer de várias formas:
as pessoas podem usar aparelhos móveis para acessar recursos educacionais,
conectar-se a outras pessoas ou criar conteúdo, dentro ou fora da sala de aula. A
aprendizagem móvel também abrange esforços em apoio às metas educacionais
amplas, como a administração eficaz de sistemas escolares e a melhor comunicação
entre escolas e famílias.
De acordo com Kearney et. al (2012), três recursos caracterizam a pedagogia
da aprendizagem móvel, o M-Learning: autenticidade, colaboração e
personalização. A autenticidade refere-se às oportunidades de uma aprendizagem
participativa e contextualizada, a colaboração destaca-se nos recursos de diálogo, e
a personalização implica na posse e na aprendizagem autônoma.
O desenvolvimento da M-Learning está atrelado às necessidades
sociais de formação e qualificação profissionais e ao estado de
mobilidade intensa imposta pela pós-modernidade, que forçou uma
nova configuração das relações sociais, provocando mudanças
nessas relações, afetando as práticas sociais como um todo. As
interações se processam num ritmo mais acelerado, em um mundo
interligado em redes. A tecnologia, assim, pode promover o
desenvolvimento individual e coletivo. (SOUZA; MURTA; LEITE, 2016,
p.4).

Traxler (2009) concebe a educação na era da tecnologia móvel como
conversação em contexto, mediada por uma intervenção contínua, através da
tecnologia pessoal e móvel. As tecnologias possibilitam o desenvolvimento de novas
oportunidades que orientam o processo de aprendizagem, em que principalmente o
M-Learning permitirá a inovação e o aperfeiçoamento no processo de aprendizagem
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dos alunos, futuros trabalhadores (MOURA e CARVALHO, 2009). Nesse contexto, a
aprendizagem ganha novos instrumentos, próximos ao universo do aluno, à medida
que o professor integra as novas tecnologias à sua ação metodológica. O M-Learning
comporta recursos inovadores tecnológicos. Em oposição à sala de aula formal, novas
metodologias possibilitam potencializar a relação entre ensino e aprendizagem,
favorecendo ao aluno a construção do conhecimento por meio da colaboração,
interação e autoconhecimento.
A combinação das metodologias híbridas no cenário educacional e sua
interdependência proporciona ao aluno o papel de protagonista da sua aprendizagem.
Organizar a sala de aula de maneira diferente da tradicional, com estratégias que
visam à proatividade do aluno por meio de desafios, atividades e informações
contextualizadas é uma forma instigante e motivadora de ensinar e de aprender.
Na sociedade assolada por informações, é preciso aprender em colaboração,
e também ativamente sozinho. É preciso prever os tempos de aprendizagem de cada
um, “na combinação do trabalho em grupo com a personalização, no incentivo à
colaboração entre todos e, ao mesmo tempo, a que cada um possa personalizar seu
percurso” (MORÁN, 2012, p.12). Nesse contexto, destaca-se o papel do docente
como um gestor, orientador de caminhos, conectado ao universo do aluno,
apropriando-se não apenas dos recursos tecnológicos inovadores, mas assumindo a
função de curador, muito bem definido por Morán (2012), aquele que seleciona o que
é relevante e orienta o aprendiz a construir o conhecimento; aquele que apoia, acolhe,
personaliza o ensino, estimula, valoriza e incentiva o aluno, o grupo, a classe.

3. Os desafios do professor frente às novas tecnologias
Docentes e discentes estão imersos em uma “era tecnológica” que exerce uma
enorme pressão para a apropriação e o uso de TIC. Faz-se necessário pensar no
conflito de gerações, em que professores precisam quebrar paradigmas e avançar,
afinal, como conceitua Prensky (2001), os professores, em sua maior parte, são
imigrantes digitais. Enquanto isso, os alunos, a cada dia, se apropriam mais das novas
tecnologias, criando laços permanentes, podem-se dizer perpétuos. Para que o
professor as utilize em sua prática pedagógica, aproximando-se do universo dos
discentes, faz-se necessário uma intenção pedagógica planejada no seu uso com a
finalidade da aprendizagem dos educandos (ARAÚJO et al., 2016).
Para o professor atuar com destreza nesse cenário, selecionando o que
realmente favorecerá a aquisição de um capital cultural aos seus alunos, levando-os
à autonomia crítica, exige-se uma formação adequada à inovação reivindicada pela
sociedade digital (PRENSKY, 2001). O autor ainda aponta que os educadores podem
ajudar seu aluno a se comunicarem no mundo digital com sabedoria, numa nova
linguagem. Essa decisão depende muito dos professores e da possibilidade da
formação para o uso da tecnologia móvel. “Uma das barreiras mais resistentes ao
desenvolvimento da aprendizagem móvel é a falta de educadores treinados que
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possam efetivamente incorporar o uso de tecnologias móveis na sala de aula”
(UNESCO, 2014, p.51).
Porém, vale ressaltar que, investir em tecnologias, instrumentos e novas mídias
não substituirá um bom professor. Apenas esse tem o poder e a capacidade de
motivar, incentivar e levar o aluno ao aprendizado significativo.

4. Materiais e métodos
De acordo com o cenário descrito, realizou-se um estudo de caso sobre as
potencialidades do uso de dispositivos móveis por professores no processo de ensino
e aprendizado. A metodologia de estudo de caso foi escolhida por se tratar, segundo
Yin (1989, p.23) de “[...] inquirição empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o
fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência
são utilizadas”.
Foi então, escolhida uma escola privada situada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, Brasil. Os dados foram coletados por meio de um survey
quantitativo, aplicado durante um período de uma semana no primeiro semestre de
2017, através do software Qualtrics® junto aos professores do Ensino Fundamental,
anos iniciais e finais, com amostragem válida (N=29). Quanto ao perfil, 79%
pertenciam ao gênero feminino, e 21% ao masculino. 42% eram apenas graduados,
48% pós-graduados com lato sensu, e 10% com mestrado.

5. Resultados
De acordo com as informações levantadas no survey, 18% dos professores
respondentes indicaram que utilizam dispositivos móveis em todas as aulas. Como
mostra a Tabela 1, 2%, utilizam algumas vezes no mês os dispositivos móveis em sala
de aula, prevalecendo, portanto, o uso das estratégias tradicionais de ensino
baseadas em códigos orais e escritos.
Tabela 1 – “Com qual frequência você utiliza dispositivos móveis (tablet, smartphone ou notebook)
para atividades em sala de aula com os alunos?”
Nº
1
2
3
4

Opções
Todas as aulas
Uma vez por semana
Algumas vezes no mês
Nunca
Total

Respostas
5
10
12
2
29

%
17.24%
34.48%
41.38%
6.90%
100%

Fonte: Elaborada pelos autores.

A Tabela 2 indica que o uso dessas tecnologias é, prioritariamente, para
atividades relacionadas à reprodução de vídeo (85%) e pesquisa na Internet (74%).
Desse total, grande parte tem relação com dados pesquisados que estão associados
ao conteúdo da aula em curso. Nota-se que 8% dos professores, em geral, utilizam
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as redes sociais em sala de aula. Os dados revelam que a produção de conteúdo
digital, produzir sites ou blogs (8%) e criar aplicativos (4%) são utilizados pela minoria,
demonstrando que o cenário da aula proporciona o papel de aluno espectador, pouco
interagindo com a tecnologia móvel. A agenda eletrônica é um recurso não utilizado
pelos pesquisados (0%), concluindo que o agendamento de atividades e tarefas é
administrado pelos meios convencionais.
Tabela 2 – “Você utiliza dispositivos móveis em sala para” (múltipla escolha):

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Opções

Respostas

%

23
8
9
12
16
2
0
20
1
12
2

85.19%
29.63%
33.33%
44.44%
59.26%
7.41%
0.00%
74.07%
3.70%
44.44%
7.41%
11.11%

Reproduzir vídeos
Gravar vídeos
Gravar entrevistas em áudio ou vídeo
Desenvolver atividades com jogos
eletrônicos
Desenvolver atividades com fotos
Produzir sites ou blogs
Agenda eletrônica
Pesquisar na internet
Criar aplicativos
Compartilhar arquivos
Discutir assuntos através de redes sociais
(Facebook, Instagram, Twitter, etc.)
Discutir assuntos através de mensageiros
instantâneos (Whatsapp, Skype, etc.)
Total

3

29

100%

Fonte: Elaborada pelos autores.

Ao interpretar os dados coletados na Tabela 3, é possível aferir que a maior
parte dos entrevistados (81%) utiliza os dispositivos móveis para a preparação das
aulas.
Tabela 3 – “Você utiliza os dispositivos móveis para preparação das suas aulas?”
Nº
1
2

Opções
Sim
Não
Total

Respostas
22
5
27

%
81.48%
18.52%
100%

Fonte: Elaborada pelos autores.

Observa-se, de acordo com a Tabela 4, que a comunicação com os alunos por
meio de ferramentas disponíveis em dispositivos móveis é muito pouco utilizada pelos
professores (79%). As ferramentas utilizadas com maior frequência são o e-mail e o
portal do aluno (quase 14%), enquanto Facebook e WhatsApp são utilizados por 3%
dos entrevistados. Blog é uma ferramenta não utilizada pelos professores. Os dados
demonstram que os professores comunicam-se da forma tradicional com os alunos,
em sala de aula ou por registros escritos.

Rio de Janeiro, RJ, nº 217

abr./jun. 2017
90

p. 85 a 95

ISSN: 0102-5503
Tabela 4 – “Na comunicação com o aluno, você utiliza qual ou quais ferramentas disponíveis através
de dispositivos móveis?” (múltipla escolha)
Nº
1
2
3
4
5
6

Opções
E-mail
WhatsApp
Blogs
Portal do aluno
Facebook
Não utilizo nenhum recurso tecnológico
para me comunicar com os alunos
Total

%
13.79%
3.45%
0.00%
13.79%
3.45%
79.31%

Respostas
4
1
0
4
1
23

100%

29

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na Tabela 5, notam-se algumas observações relacionadas à percepção dos
professores sobre o uso de dispositivos móveis no processo de ensino e
aprendizagem. Do total de 29 respondentes, 27 deles concordam ou concordam
fortemente com as afirmações de que “o uso de dispositivos móveis ajuda o professor
no preparo de sua aula” e “o uso de dispositivos móveis promove uma maior
participação do aluno no processo de ensino e aprendizagem”.
Ao ser confrontado com uma afirmação referente à falta de preparo do
professor para o uso das tecnologias, o grau de concordância diminuiu: somente cinco
professores afirmaram concordar ou concordar fortemente com a afirmação de que
“acredito não ter a formação necessária para utilizar os dispositivos móveis com meus
alunos em sala de aula”.
A maioria dos entrevistados (22 professores) concorda ou concorda fortemente
com a afirmação de que a infraestrutura tecnológica influi no uso das tecnologias em
sala e com a afirmação de que “a falta de wi-fi ou de disponibilidade de aparelhos
adequados impedem o uso efetivo dos dispositivos móveis em sala”, confrontando,
com a questão anterior, em que o uso efetivo da tecnologia móvel depende mais da
estrutura tecnológica do que da formação profissional para o seu uso.
É possível inferir que os professores acreditam no uso dos dispositivos móveis
como uma boa estratégia para o aprendizado, como também que o seu uso pode levar
a nova dinâmica de ensino e aprendizado, concordando ou concordando fortemente,
em sua maioria, com as afirmações “acredito que os dispositivos móveis são uma boa
estratégia para o processo de ensino e aprendizagem” (25 professores) e “o uso de
dispositivos móveis na educação implica em novas formas de pensar, ensinar,
aprender e comunicar” (28 professores), reforçando a visão do professor sobre o uso
dos dispositivos móveis na educação em que discordam ou discordam fortemente que
“os dispositivos móveis são distração e não auxiliam o aprendizado do aluno” (22
entrevistados).
Há um consenso que “a escola deve explorar os dispositivos móveis como meio
de construção de conhecimento e não apenas como difusão”, nenhum professor
discordou ou discordou fortemente da afirmação. Em sua maioria, 26 dos
entrevistados, concordam ou concordam fortemente que “os dispositivos móveis são
mais que um recurso pedagógico e devem fazer parte da cultura escolar”.
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A afirmação “a escola deve explorar os dispositivos móveis como meio de
construção de conhecimento e não apenas como difusão” corrobora com as questões
acima, em que nenhum professor discordou fortemente ou discordou que “os
dispositivos móveis não transformam a relação que o aluno tem com o ensino e a
aprendizagem”.
Tabela 5 – “Indique seu grau de concordância com as seguintes afirmações:”

#
1

#
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Opções
O uso de dispositivos móveis
ajuda o professor no preparo de
sua aula.

Opções
O uso de dispositivos móveis
promove uma maior participação do
aluno no processo de ensino e
aprendizagem.
Acredito não ter a formação
necessária para utilizar os
dispositivos móveis com meus
alunos em sala de aula.
A falta de Wi-Fi ou de
disponibilidade de aparelhos
adequados impedem o uso efetivo
dos dispositivos móveis em sala.
Acredito que os dispositivos móveis
são uma boa estratégia para o
processo de ensino e
aprendizagem.
O uso de dispositivos móveis na
educação implica em novas formas
de pensar, ensinar, aprender e
comunicar.
Os dispositivos móveis são mais
que um recurso pedagógico e
devem fazer parte da cultura
escolar.
A escola deve explorar os
dispositivos móveis como meio de
construção de conhecimento e não
apenas como difusão.
Os dispositivos móveis não
transformam a relação que o aluno
tem com o ensino e a
aprendizagem.
Os dispositivos móveis são
distração e não auxiliam o
aprendizado do aluno.

Discordo
fortemente
0.00%

0

Discordo
3.45%

Discordo
fortemente

1

Neutro
3.45%

Discordo

Concordo
fortemente

Concordo

1

62.07%

Neutro

18

31.03%

Concordo

9

Total
(Continua)

29

Concordo
fortemente

Total
(Conclusão)

0.00%

0

3.45%

1

13.79%

4

62.07%

18

20.69%

6

6.90%

2

31.03%

9

44.83%

13

10.34%

3

6.90%

2

29

0.00%

0

3.45%

1

20.69%

6

44.83%

13

31.03%

9

29

0.00%

0

3.45%

1

6.90%

2

65.52%

19

24.14%

7

29

0.00%

0

0.00%

0

3.45%

1

65.52%

19

31.03%

9

29

0.00%

0

3.45%

1

27.59%

8

55.17%

16

13.79%

4

29

0.00%

0

0.00%

0

17.24%

5

65.52%

19

17.24%

5

29

13.79%

4

34.48%

10

5

31.03%

9

3.45%

1

29

24.14%

7

51.72%

15

4

10.34%

3

0

29

17.24%

13.79%

0.00%

29

Fonte: Elaborada pelos autores.

De acordo com a Tabela 6, as metodologias sobre as quais os entrevistados
têm maior conhecimento são a aprendizagem colaborativa (79%) e a sala de aula
invertida (62%). Ensino híbrido e aprendizagem ativa não alcançam 50% dos
professores, demonstrando menor grau de conhecimento, respectivamente 41% e
48%.
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Tabela 6 – “Indique qual ou quais das metodologias abaixo você conhece:”
Nº

Opções

%

Respostas

1
2
3
4

Ensino Híbrido
Sala de aula invertida
Aprendizagem ativa
Aprendizagem colaborativa

41.38%
62.07%
48.28%
79.31%

12
8
14
23

Total

100%

29

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quando questionados em termos da formação docente, de acordo com a
Tabela 7, um número significativo de professores acredita que “aprender a usar
aplicativos que corroborem com atividades da sua área de atuação” (82%), e
“aprender técnicas de adequação didática aos dispositivos móveis” são estratégias de
formação docente que contribuem para o uso de dispositivos móveis em sala de aula.
Em contrapartida, apenas 27% acreditam que “conhecer sobre recursos que
controlem o que os alunos estão fazendo nos dispositivos móveis durante uma
atividade feita através do aparelho” pode contribuir para o uso de dispositivos móveis
em sala de aula. Menos da metade dos professores (41%) valoriza como estratégia
de formação “conhecer ferramentas de gestão de dados para utilização em correção,
aplicação de exercícios e aplicação de notas, seja uma estratégia de formação
relevante a sua capacitação.”
Tabela 7 – “Em termos de formação docente, quais das estratégias abaixo você acredita que
contribuiriam mais no uso de dispositivos móveis em sala de aula?”
#

Opções

1

Aprender a usar aplicativos que corroborem com atividades da sua área de atuação.

82.76%

24

2

Conhecer ferramentas de gestão de dados para utilização em correção, aplicação de
exercícios e aplicação de notas.
Aprender técnicas de adequação didática aos dispositivos móveis.

41.38%

12

75.86%

22

Conhecer sobre recursos que controlem o que os alunos estão fazendo nos
dispositivos móveis durante uma atividade feita através do aparelho.

27.59%

8

100%

29

3
4

%

Total

Respostas

Fonte: Elaborada pelos autores.

6. Considerações finais
O presente estudo permite observar e refletir sobre algumas questões. Podese dizer que, mesmo o professor acreditando na potencialidade do uso dos
dispositivos móveis em sala de aula, favorecendo a participação do aluno e
possibilitando novas formas de agir, pensar, aprender e comunicar, é um recurso
pouco utilizado e, quando usado, limita-se à pesquisa em ferramentas de busca na
Internet e na reprodução de vídeos. Os dados ainda revelam que os recursos são
pouco utilizados para comunicação com os alunos, prevalecendo às formas
convencionais.
Em contrapartida, o professor utiliza-se de dispositivos móveis com frequência
para preparação das suas aulas, mas apoiando-se principalmente em ferramentas de
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busca, a mesma aplicabilidade junto aos alunos. O cenário levantado leva a concluir
que a aprendizagem móvel não se efetiva no panorama educacional, sendo
necessário, além da adequação de recursos tecnológicos, habilitar o professor para
essa realidade que se faz emergente.
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O USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NA PERSPECTIVA DO
PROFESSOR: UM ESTUDO DE CASO
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Resumo:
A utilização da tecnologia no ambiente escolar, especificamente dos dispositivos
móveis, é uma realidade emergente. Alunos são portadores da tecnologia móvel,
possibilitados a aprender em qualquer momento e em qualquer lugar. O professor, por
sua vez, emerge nesse contexto, devendo repensar suas práticas por meio de
recursos inovadores. A sociedade atual necessita de professores que compreendam
sua prática para a formação de sujeitos conscientes de seu papel como agentes
transformadores da coletividade. Para tanto, além de dominar o conteúdo que ensina
e de buscar a mais adequada metodologia para trabalhá-lo, o professor, atualmente,
deve ser capaz de se apropriar das diferentes linguagens tecnológicas, especialmente
as que se fazem presentes no cotidiano dos alunos: os dispositivos móveis. Com o
objetivo de investigar e de refletir sobre o uso de dispositivos móveis no trabalho do
professor, tanto na realização de suas aulas, quanto de atividades com os alunos, é
que se propõe esse artigo. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, por meio
de um survey com professores do Ensino Fundamental de uma escola privada da
cidade de São Paulo, durante o 1º semestre de 2017. Partiu-se da premissa de que a
utilização dos dispositivos móveis poderia colaborar na promoção das aulas e na
execução do planejamento do professor. Por meio dos dados analisados, concluiu-se
que a maioria dos professores não utiliza os dispositivos móveis como um recurso no
processo de ensino e aprendizado, porém, utilizam-nos para preparação das aulas.
Palavras-chave: Tecnologia educacional. Aprendizagem virtual. Processo de ensinoaprendizagem. Formação continuada de professores.
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1. Introdução
Dados atuais demonstram a ampliação das novas tecnologias na sociedade
contemporânea, mesmo que distribuídas de maneira desigual na sociedade global. O
cenário que desponta é de aumento de aparelhos móveis em diversos locais e estratos
sociais. Segundo a UIT (União Internacional de Telecomunicações), estima-se que
havia 7,8 bilhões de celulares no mundo em 2016. Dados da Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações) indicam que o Brasil terminou setembro de 2016 com 252,1
milhões de celulares e densidade de 121,64 cel/100 hab. A maioria dos jovens no
Brasil, 85%, entre 15 e 29 anos, utiliza o celular para acessar a internet (Juventude
Conectada 2; Fundação Telefônica, 2016.
De acordo com pesquisa de 2016 do CETIC (Centro Regional de Estudos para
o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), os jovens estão cada vez mais
conectados para a realização de atividades escolares. Para Prensky (2001), eles
estão acostumados a obter informações de forma rápida por meio de fontes digitais,
entendendo a tecnologia digital como linguagem. Livros e enciclopédias são pouco
utilizados pelos estudantes, já que a informação nos dias de hoje se encontra na
“palma da mão”. Na sociedade contemporânea, mediada pelas tecnologias digitais,
uma nova realidade de ensino-aprendizagem se configura, com novos recursos e
equipamentos tecnológicos, alicerçados pela mobilidade, apresentando uma escola
que carece de transformações, principalmente pela utilização dos dispositivos móveis
pelos alunos.
Diante dessa realidade, o sociólogo espanhol Manuel Castells (2001) define a
sociedade em rede, estrutura característica da Era da Informação, na qual vivemos.
Castells (2001, p.565) afirma que os atores sociais desse momento histórico têm como
principal característica a dependência de redes mediadas pelas novas tecnologias.
Marcada também pela cultura de convergência (JENKINS, 2001) e pela
informatização, a sociedade contemporânea torna-se dependente das tecnologias
(PEDROZA e NICOLAU, 2015). A mobilidade das novas tecnologias provocou grande
transformação na forma de vida das pessoas, proporcionando uma maior fluidez
comunicacional, possibilitando acesso à informação a qualquer hora e em qualquer
lugar, por meio dos dispositivos móveis, que, de acordo com a UNESCO (2014 p.8)
“são digitais, facilmente portáteis, de propriedade e controle de um indivíduo e não de
uma instituição, com capacidade de acesso à Internet e aspectos multimídia.”.
No atual modelo de sociedade, convive-se com dispositivos móveis de
comunicação que oferecem um campo vasto de aplicativos, ferramentas de
pesquisas, interatividade e navegação. Na rede, diversos públicos começam a se
inserir em grupos com características em comum, buscando os mesmos objetivos de
facilitação dos contatos no cotidiano, uma das vantagens oferecidas pela tecnologia
em que principalmente a juventude torna-se o maior púbico consumidor de informação
e/ou entretenimento (ANTERO e NASCIMENTO, 2015).
Dados do CETIC, coletados na pesquisa realizada entre julho de 2015 e
setembro de 2016, em 67.038.766 domicílios, demonstram que 95% possuem
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telefone celular e 32% computador portátil. Nesse contexto, insere-se a escola, em
que imigrantes digitais produzem conteúdos e ensinam jovens conectados, frutos da
sociedade de informação e comunicação. Faz-se necessário considerar a juventude
conectada e seus processos de aprendizagem numa plataforma que corrobore as
necessidades da sociedade atual, por meio da aprendizagem móvel.

2. Mobilidade na aprendizagem
Há de se pensar, em uma educação no século XXI, no estudante que vivencia
uma era digital em que a relação entre ensino e aprendizagem possa ser
reconsiderada, em uma cultura escolar que contemple as tecnologias na construção
dos saberes. De acordo com Ramos e Espadeiro (2014), é função de o professor
promover a organização do conhecimento pelo aluno, incitando o desenvolvimento
das competências necessárias para a implementação das tecnologias a favor do
conhecimento.
Segundo a UNESCO (2012), entende-se por aprendizagem móvel o uso de
tecnologias móveis, isoladamente ou em combinação com outras tecnologias de
informação e comunicação (TIC), com a finalidade de permitir a aprendizagem a
qualquer hora e em qualquer lugar. A aprendizagem pode ocorrer de várias formas:
as pessoas podem usar aparelhos móveis para acessar recursos educacionais,
conectar-se a outras pessoas ou criar conteúdo, dentro ou fora da sala de aula. A
aprendizagem móvel também abrange esforços em apoio às metas educacionais
amplas, como a administração eficaz de sistemas escolares e a melhor comunicação
entre escolas e famílias.
De acordo com Kearney et. al (2012), três recursos caracterizam a pedagogia
da aprendizagem móvel, o M-Learning: autenticidade, colaboração e
personalização. A autenticidade refere-se às oportunidades de uma aprendizagem
participativa e contextualizada, a colaboração destaca-se nos recursos de diálogo, e
a personalização implica na posse e na aprendizagem autônoma.
O desenvolvimento da M-Learning está atrelado às necessidades
sociais de formação e qualificação profissionais e ao estado de
mobilidade intensa imposta pela pós-modernidade, que forçou uma
nova configuração das relações sociais, provocando mudanças
nessas relações, afetando as práticas sociais como um todo. As
interações se processam num ritmo mais acelerado, em um mundo
interligado em redes. A tecnologia, assim, pode promover o
desenvolvimento individual e coletivo. (SOUZA; MURTA; LEITE, 2016,
p.4).

Traxler (2009) concebe a educação na era da tecnologia móvel como
conversação em contexto, mediada por uma intervenção contínua, através da
tecnologia pessoal e móvel. As tecnologias possibilitam o desenvolvimento de novas
oportunidades que orientam o processo de aprendizagem, em que principalmente o
M-Learning permitirá a inovação e o aperfeiçoamento no processo de aprendizagem
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dos alunos, futuros trabalhadores (MOURA e CARVALHO, 2009). Nesse contexto, a
aprendizagem ganha novos instrumentos, próximos ao universo do aluno, à medida
que o professor integra as novas tecnologias à sua ação metodológica. O M-Learning
comporta recursos inovadores tecnológicos. Em oposição à sala de aula formal, novas
metodologias possibilitam potencializar a relação entre ensino e aprendizagem,
favorecendo ao aluno a construção do conhecimento por meio da colaboração,
interação e autoconhecimento.
A combinação das metodologias híbridas no cenário educacional e sua
interdependência proporciona ao aluno o papel de protagonista da sua aprendizagem.
Organizar a sala de aula de maneira diferente da tradicional, com estratégias que
visam à proatividade do aluno por meio de desafios, atividades e informações
contextualizadas é uma forma instigante e motivadora de ensinar e de aprender.
Na sociedade assolada por informações, é preciso aprender em colaboração,
e também ativamente sozinho. É preciso prever os tempos de aprendizagem de cada
um, “na combinação do trabalho em grupo com a personalização, no incentivo à
colaboração entre todos e, ao mesmo tempo, a que cada um possa personalizar seu
percurso” (MORÁN, 2012, p.12). Nesse contexto, destaca-se o papel do docente
como um gestor, orientador de caminhos, conectado ao universo do aluno,
apropriando-se não apenas dos recursos tecnológicos inovadores, mas assumindo a
função de curador, muito bem definido por Morán (2012), aquele que seleciona o que
é relevante e orienta o aprendiz a construir o conhecimento; aquele que apoia, acolhe,
personaliza o ensino, estimula, valoriza e incentiva o aluno, o grupo, a classe.

3. Os desafios do professor frente às novas tecnologias
Docentes e discentes estão imersos em uma “era tecnológica” que exerce uma
enorme pressão para a apropriação e o uso de TIC. Faz-se necessário pensar no
conflito de gerações, em que professores precisam quebrar paradigmas e avançar,
afinal, como conceitua Prensky (2001), os professores, em sua maior parte, são
imigrantes digitais. Enquanto isso, os alunos, a cada dia, se apropriam mais das novas
tecnologias, criando laços permanentes, podem-se dizer perpétuos. Para que o
professor as utilize em sua prática pedagógica, aproximando-se do universo dos
discentes, faz-se necessário uma intenção pedagógica planejada no seu uso com a
finalidade da aprendizagem dos educandos (ARAÚJO et al., 2016).
Para o professor atuar com destreza nesse cenário, selecionando o que
realmente favorecerá a aquisição de um capital cultural aos seus alunos, levando-os
à autonomia crítica, exige-se uma formação adequada à inovação reivindicada pela
sociedade digital (PRENSKY, 2001). O autor ainda aponta que os educadores podem
ajudar seu aluno a se comunicarem no mundo digital com sabedoria, numa nova
linguagem. Essa decisão depende muito dos professores e da possibilidade da
formação para o uso da tecnologia móvel. “Uma das barreiras mais resistentes ao
desenvolvimento da aprendizagem móvel é a falta de educadores treinados que
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possam efetivamente incorporar o uso de tecnologias móveis na sala de aula”
(UNESCO, 2014, p.51).
Porém, vale ressaltar que, investir em tecnologias, instrumentos e novas mídias
não substituirá um bom professor. Apenas esse tem o poder e a capacidade de
motivar, incentivar e levar o aluno ao aprendizado significativo.

4. Materiais e métodos
De acordo com o cenário descrito, realizou-se um estudo de caso sobre as
potencialidades do uso de dispositivos móveis por professores no processo de ensino
e aprendizado. A metodologia de estudo de caso foi escolhida por se tratar, segundo
Yin (1989, p.23) de “[...] inquirição empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o
fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência
são utilizadas”.
Foi então, escolhida uma escola privada situada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, Brasil. Os dados foram coletados por meio de um survey
quantitativo, aplicado durante um período de uma semana no primeiro semestre de
2017, através do software Qualtrics® junto aos professores do Ensino Fundamental,
anos iniciais e finais, com amostragem válida (N=29). Quanto ao perfil, 79%
pertenciam ao gênero feminino, e 21% ao masculino. 42% eram apenas graduados,
48% pós-graduados com lato sensu, e 10% com mestrado.

5. Resultados
De acordo com as informações levantadas no survey, 18% dos professores
respondentes indicaram que utilizam dispositivos móveis em todas as aulas. Como
mostra a Tabela 1, 2%, utilizam algumas vezes no mês os dispositivos móveis em sala
de aula, prevalecendo, portanto, o uso das estratégias tradicionais de ensino
baseadas em códigos orais e escritos.
Tabela 1 – “Com qual frequência você utiliza dispositivos móveis (tablet, smartphone ou notebook)
para atividades em sala de aula com os alunos?”
Nº
1
2
3
4

Opções
Todas as aulas
Uma vez por semana
Algumas vezes no mês
Nunca
Total

Respostas
5
10
12
2
29

%
17.24%
34.48%
41.38%
6.90%
100%

Fonte: Elaborada pelos autores.

A Tabela 2 indica que o uso dessas tecnologias é, prioritariamente, para
atividades relacionadas à reprodução de vídeo (85%) e pesquisa na Internet (74%).
Desse total, grande parte tem relação com dados pesquisados que estão associados
ao conteúdo da aula em curso. Nota-se que 8% dos professores, em geral, utilizam
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as redes sociais em sala de aula. Os dados revelam que a produção de conteúdo
digital, produzir sites ou blogs (8%) e criar aplicativos (4%) são utilizados pela minoria,
demonstrando que o cenário da aula proporciona o papel de aluno espectador, pouco
interagindo com a tecnologia móvel. A agenda eletrônica é um recurso não utilizado
pelos pesquisados (0%), concluindo que o agendamento de atividades e tarefas é
administrado pelos meios convencionais.
Tabela 2 – “Você utiliza dispositivos móveis em sala para” (múltipla escolha):

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Opções

Respostas

%

23
8
9
12
16
2
0
20
1
12
2

85.19%
29.63%
33.33%
44.44%
59.26%
7.41%
0.00%
74.07%
3.70%
44.44%
7.41%
11.11%

Reproduzir vídeos
Gravar vídeos
Gravar entrevistas em áudio ou vídeo
Desenvolver atividades com jogos
eletrônicos
Desenvolver atividades com fotos
Produzir sites ou blogs
Agenda eletrônica
Pesquisar na internet
Criar aplicativos
Compartilhar arquivos
Discutir assuntos através de redes sociais
(Facebook, Instagram, Twitter, etc.)
Discutir assuntos através de mensageiros
instantâneos (Whatsapp, Skype, etc.)
Total

3

29

100%

Fonte: Elaborada pelos autores.

Ao interpretar os dados coletados na Tabela 3, é possível aferir que a maior
parte dos entrevistados (81%) utiliza os dispositivos móveis para a preparação das
aulas.
Tabela 3 – “Você utiliza os dispositivos móveis para preparação das suas aulas?”
Nº
1
2

Opções
Sim
Não
Total

Respostas
22
5
27

%
81.48%
18.52%
100%

Fonte: Elaborada pelos autores.

Observa-se, de acordo com a Tabela 4, que a comunicação com os alunos por
meio de ferramentas disponíveis em dispositivos móveis é muito pouco utilizada pelos
professores (79%). As ferramentas utilizadas com maior frequência são o e-mail e o
portal do aluno (quase 14%), enquanto Facebook e WhatsApp são utilizados por 3%
dos entrevistados. Blog é uma ferramenta não utilizada pelos professores. Os dados
demonstram que os professores comunicam-se da forma tradicional com os alunos,
em sala de aula ou por registros escritos.
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Tabela 4 – “Na comunicação com o aluno, você utiliza qual ou quais ferramentas disponíveis através
de dispositivos móveis?” (múltipla escolha)
Nº
1
2
3
4
5
6

Opções
E-mail
WhatsApp
Blogs
Portal do aluno
Facebook
Não utilizo nenhum recurso tecnológico
para me comunicar com os alunos
Total

%
13.79%
3.45%
0.00%
13.79%
3.45%
79.31%

Respostas
4
1
0
4
1
23

100%

29

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na Tabela 5, notam-se algumas observações relacionadas à percepção dos
professores sobre o uso de dispositivos móveis no processo de ensino e
aprendizagem. Do total de 29 respondentes, 27 deles concordam ou concordam
fortemente com as afirmações de que “o uso de dispositivos móveis ajuda o professor
no preparo de sua aula” e “o uso de dispositivos móveis promove uma maior
participação do aluno no processo de ensino e aprendizagem”.
Ao ser confrontado com uma afirmação referente à falta de preparo do
professor para o uso das tecnologias, o grau de concordância diminuiu: somente cinco
professores afirmaram concordar ou concordar fortemente com a afirmação de que
“acredito não ter a formação necessária para utilizar os dispositivos móveis com meus
alunos em sala de aula”.
A maioria dos entrevistados (22 professores) concorda ou concorda fortemente
com a afirmação de que a infraestrutura tecnológica influi no uso das tecnologias em
sala e com a afirmação de que “a falta de wi-fi ou de disponibilidade de aparelhos
adequados impedem o uso efetivo dos dispositivos móveis em sala”, confrontando,
com a questão anterior, em que o uso efetivo da tecnologia móvel depende mais da
estrutura tecnológica do que da formação profissional para o seu uso.
É possível inferir que os professores acreditam no uso dos dispositivos móveis
como uma boa estratégia para o aprendizado, como também que o seu uso pode levar
a nova dinâmica de ensino e aprendizado, concordando ou concordando fortemente,
em sua maioria, com as afirmações “acredito que os dispositivos móveis são uma boa
estratégia para o processo de ensino e aprendizagem” (25 professores) e “o uso de
dispositivos móveis na educação implica em novas formas de pensar, ensinar,
aprender e comunicar” (28 professores), reforçando a visão do professor sobre o uso
dos dispositivos móveis na educação em que discordam ou discordam fortemente que
“os dispositivos móveis são distração e não auxiliam o aprendizado do aluno” (22
entrevistados).
Há um consenso que “a escola deve explorar os dispositivos móveis como meio
de construção de conhecimento e não apenas como difusão”, nenhum professor
discordou ou discordou fortemente da afirmação. Em sua maioria, 26 dos
entrevistados, concordam ou concordam fortemente que “os dispositivos móveis são
mais que um recurso pedagógico e devem fazer parte da cultura escolar”.
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A afirmação “a escola deve explorar os dispositivos móveis como meio de
construção de conhecimento e não apenas como difusão” corrobora com as questões
acima, em que nenhum professor discordou fortemente ou discordou que “os
dispositivos móveis não transformam a relação que o aluno tem com o ensino e a
aprendizagem”.
Tabela 5 – “Indique seu grau de concordância com as seguintes afirmações:”

#
1

#
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Opções
O uso de dispositivos móveis
ajuda o professor no preparo de
sua aula.

Opções
O uso de dispositivos móveis
promove uma maior participação do
aluno no processo de ensino e
aprendizagem.
Acredito não ter a formação
necessária para utilizar os
dispositivos móveis com meus
alunos em sala de aula.
A falta de Wi-Fi ou de
disponibilidade de aparelhos
adequados impedem o uso efetivo
dos dispositivos móveis em sala.
Acredito que os dispositivos móveis
são uma boa estratégia para o
processo de ensino e
aprendizagem.
O uso de dispositivos móveis na
educação implica em novas formas
de pensar, ensinar, aprender e
comunicar.
Os dispositivos móveis são mais
que um recurso pedagógico e
devem fazer parte da cultura
escolar.
A escola deve explorar os
dispositivos móveis como meio de
construção de conhecimento e não
apenas como difusão.
Os dispositivos móveis não
transformam a relação que o aluno
tem com o ensino e a
aprendizagem.
Os dispositivos móveis são
distração e não auxiliam o
aprendizado do aluno.

Discordo
fortemente
0.00%

0

Discordo
3.45%

Discordo
fortemente

1

Neutro
3.45%

Discordo

Concordo
fortemente

Concordo

1

62.07%

Neutro

18

31.03%

Concordo

9

Total
(Continua)

29

Concordo
fortemente

Total
(Conclusão)

0.00%

0

3.45%

1

13.79%

4

62.07%

18

20.69%

6

6.90%

2

31.03%

9

44.83%

13

10.34%

3

6.90%

2

29

0.00%

0

3.45%

1

20.69%

6

44.83%

13

31.03%

9

29

0.00%

0

3.45%

1

6.90%

2

65.52%

19

24.14%

7

29

0.00%

0

0.00%

0

3.45%

1

65.52%

19

31.03%

9

29

0.00%

0

3.45%

1

27.59%

8

55.17%

16

13.79%

4

29

0.00%

0

0.00%

0

17.24%

5

65.52%

19

17.24%

5

29

13.79%

4

34.48%

10

5

31.03%

9

3.45%

1

29

24.14%

7

51.72%

15

4

10.34%

3

0

29

17.24%

13.79%

0.00%

29

Fonte: Elaborada pelos autores.

De acordo com a Tabela 6, as metodologias sobre as quais os entrevistados
têm maior conhecimento são a aprendizagem colaborativa (79%) e a sala de aula
invertida (62%). Ensino híbrido e aprendizagem ativa não alcançam 50% dos
professores, demonstrando menor grau de conhecimento, respectivamente 41% e
48%.

Rio de Janeiro, RJ, nº 222

jul./set. 2018
92

p. 85 a 95

ISSN: 0102-5503
Tabela 6 – “Indique qual ou quais das metodologias abaixo você conhece:”
Nº

Opções

%

Respostas

1
2
3
4

Ensino Híbrido
Sala de aula invertida
Aprendizagem ativa
Aprendizagem colaborativa

41.38%
62.07%
48.28%
79.31%

12
8
14
23

Total

100%

29

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quando questionados em termos da formação docente, de acordo com a
Tabela 7, um número significativo de professores acredita que “aprender a usar
aplicativos que corroborem com atividades da sua área de atuação” (82%), e
“aprender técnicas de adequação didática aos dispositivos móveis” são estratégias de
formação docente que contribuem para o uso de dispositivos móveis em sala de aula.
Em contrapartida, apenas 27% acreditam que “conhecer sobre recursos que
controlem o que os alunos estão fazendo nos dispositivos móveis durante uma
atividade feita através do aparelho” pode contribuir para o uso de dispositivos móveis
em sala de aula. Menos da metade dos professores (41%) valoriza como estratégia
de formação “conhecer ferramentas de gestão de dados para utilização em correção,
aplicação de exercícios e aplicação de notas, seja uma estratégia de formação
relevante a sua capacitação.”
Tabela 7 – “Em termos de formação docente, quais das estratégias abaixo você acredita que
contribuiriam mais no uso de dispositivos móveis em sala de aula?”
#

Opções

1

Aprender a usar aplicativos que corroborem com atividades da sua área de atuação.

82.76%

24

2

Conhecer ferramentas de gestão de dados para utilização em correção, aplicação de
exercícios e aplicação de notas.
Aprender técnicas de adequação didática aos dispositivos móveis.

41.38%

12

75.86%

22

Conhecer sobre recursos que controlem o que os alunos estão fazendo nos
dispositivos móveis durante uma atividade feita através do aparelho.

27.59%

8

100%

29

3
4

%

Total

Respostas

Fonte: Elaborada pelos autores.

6. Considerações finais
O presente estudo permite observar e refletir sobre algumas questões. Podese dizer que, mesmo o professor acreditando na potencialidade do uso dos
dispositivos móveis em sala de aula, favorecendo a participação do aluno e
possibilitando novas formas de agir, pensar, aprender e comunicar, é um recurso
pouco utilizado e, quando usado, limita-se à pesquisa em ferramentas de busca na
Internet e na reprodução de vídeos. Os dados ainda revelam que os recursos são
pouco utilizados para comunicação com os alunos, prevalecendo às formas
convencionais.
Em contrapartida, o professor utiliza-se de dispositivos móveis com frequência
para preparação das suas aulas, mas apoiando-se principalmente em ferramentas de
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busca, a mesma aplicabilidade junto aos alunos. O cenário levantado leva a concluir
que a aprendizagem móvel não se efetiva no panorama educacional, sendo
necessário, além da adequação de recursos tecnológicos, habilitar o professor para
essa realidade que se faz emergente.
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