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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Prezados associados, pesquisadores, professores, estudantes, leitores da nossa 

RTE.   

Neste ano, caminhamos para 51º aniversário de fundação da Associação Brasileira 

de Tecnologia Educacional – ABT, sempre pautando pela divulgação de pesquisas e 

experiência que possam contribuir para a área educacional e para fazer apresentar subsídios 

que possam contribuir para o cotidiano dos educadores.   

Este volume apresenta uma síntese de trabalhos e artigos, resultado do trabalho uma 

equipe, para apresentarmos uma publicação que possibilite a reflexão sobre do avanço das 

tecnologias no mundo atual. Disponibilizamos nessa edição, três artigos inéditos de 

pesquisadores de diferentes instituições de ensino e pesquisas.   

Devido à pandemia, que ocasionou mudanças significativas na forma de ensinar e 

aprender, muitos educadores apropriaram-se das tecnologias para fins pedagógicos que 

requer um amplo conhecimento de suas especificidades tecnológicas. Em decorrência, a 

educação a distância vem ganhando cada vez mais o reconhecimento da sua importância. Os 

cursos presenciais estão disponibilizando, na sua matriz curricular, mais disciplinas a 

distância, de acordo com a legislação atual.   

 A interatividade entre alunos que antes era um problema na Educação a Distância, 

hoje ela está presente e crescente por conta de vários recursos utilizados pelo professor, 

como trabalho em grupo e outros meios de comunicação. A tecnologia sendo bem utilizada 

pode abrir novas oportunidades educativas e novas relações sociais, principalmente com os 

alunos interagindo uns com outros.   

Portanto, a educação mediada por novas tecnologias vem sendo reconhecida no 

meio acadêmico, antes rejeitada por alguns educadores e estudantes.   

 Nessa edição da Revista de Tecnologia Educacional apresentamos reflexões 

interessantes que abordam temáticas aplicadas à tecnologia educacional presencial e à 

distância, como também algumas pesquisas sobre a EaD no momento atual.   

As temáticas dos artigos abordam de um modo geral os ambientes virtuais de 

aprendizagem: Metodologias Ativas e o ensino híbrido; Novas tecnologias e interatividade na 

Educação à Distância e Disciplinas sobre Tecnologias Digitais nos cursos de licenciatura em 

Matemática do Brasil: uma análise a partir dos projetos pedagógicos de cursos. 
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Como sempre, 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!   

 

Lúcia Martins Barbosa   
Editora da RTE 
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METODOLOGIAS ATIVAS E O ENSINO HÍBRIDO 

 

Lucia Martins Barbosa1 
Luciana Cunha Lauria da Silva2 

Luiza Alves Ferreira Portes3 
 

Resumo: A proposta central deste estudo é refletir sobre a necessidade de se 

repensar o processo de construção do conhecimento no atual cenário da 
educação, com a utilização das metodologias ativas, destacando o ensino híbrido, ou 
seja, ensino semipresencial, que vem surgindo como uma tendência atual com 
diversas versões. Aborda a relação professor/aluno nesse novo contexto e analisa a 
mudança radical no papel do professor que deixa de ser o transmissor do saber e 
passa a ser mediador da aprendizagem e parceiro do estudante no contexto atual da 
educação presencial e a distância. Apresenta uma proposta sobre a educação 
baseada nas metodologias ativas, em destaque o ensino híbrido que propicia uma 
postura mais colaborativa por parte dos alunos e destaca a importância da formação 
adequada do professor, estas convergem para uma nova visão em relação às 
competências necessárias e se constituem em um objeto de reflexão, tendo em vista 
a utilização das metodologias ativas e a tecnologia da educação no cenário atual. O 
estudo teve o aporte teórico dos autores Horn e Staker (2015), entre outros.  

Palavras-chave: utilização das metodologias ativas, tendências da educação 

brasileira, formação do professor, ensino híbrido. 

 

                                                           
1 Mestrado em Tecnologia pelo CEFET, Graduada em Pedagogia pela UFF, Pós-Graduada em Metodologia do 
Ensino Superior pela UFF. Possuiu cursos da EAD pela UNISULVIRTUAL e Universidade Católica de Lisboa. Exerceu 
os cargos de: Coordenadora da Assessoria de Treinamento SEE, Diretora de Projetos da FAETEC, Subsecretária 
de Planejamento da SECTEC/RJ, Técnica da Superintendência de Desenvolvimento Científico na SEE, 
Coordenadora da Câmara de Ensino Superior do CEE/RJ. Diretora do Centro de Ciências Humanas, Coordenadora 
do curso de Pedagogia e Assessora Pedagógica da Pró-Reitoria Acadêmica da UVA. Atualmente exerce o cargo 
de Vice-Presidente e Membro do Conselho Científico da ABT.  
Contato: lbmbarbosa@hotmail.cm   
 
2 Doutoranda em Tecnologias da Inteligência e Design Digital - PUC SP. Graduada em Pedagogia pela UNIRIO e 
em Letras pela Universidade Veiga de Almeida. Possuo MBA Internacional em Gerenciamento de Projetos pela 
Fundação Getulio Vargas - FGV, com Mestrado na área de Qualidade. Contato:Luciana.lauria@ftesm.edu.br 
 
3 Doutora em dificuldade de aprendizagem pelo Programa de Pós-Graduação, nível Mestrado e Doutorado em 
Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida. Mestre em Educação: dissertação em 
processos cognitivos na Alfabetização e Letramento - UERJ. Coordenadora e Professora Tutora do Curso de 
Pedagogia e Licenciaturas, Assessora Pedagógica da Diretoria de Educação a Distância da Fundação Técnico 
Educacional Souza Marques - FTESM. Membro do Comitê Científico da ABT. Contato: luizaportes@hotmail.com 
 

mailto:lbmbarbosa@hotmail.cm
mailto:luizaportes@hotmail.com
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I -   Introdução 

As metodologias ativas são uma nova maneira de pensar o ensino tradicional. 

Isso porque um dos princípios da BNCC (Base Nacional Comum Curricular que deve 

guiar o currículo de toda a Educação Básica brasileira) é a promoção do aluno como 

protagonista de seu processo de ensino-aprendizagem. Portanto, as metodologias 

ativas surgem como uma alternativa para proporcionar aos estudantes meios para que 

eles consigam guiar o seu desenvolvimento educacional, fugindo do modelo de ensino 

em que o professor detinha todo o conhecimento dentro da sala de aula.   

O ensino híbrido, ou blended learning, é uma das maiores tendências da 

Educação, que promove a integração entre o ensino presencial e propostas 

de ensino online – ou seja, integrando a Educação à tecnologia, que já permeia 

tantos aspectos da vida do estudante. De acordo com Horn e Staker (2015, p.44)   

O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um 
estudante aprende, pelo menos em parte por meio de aprendizagem 
on-line, sobre o qual tem algum controle em relação ao tempo, ao 
lugar, ao caminho e/ou ao ritmo e, pelo menos em parte, em um local 
físico, supervisionado, longe e casa.  

  O híbrido foi um termo muito comentado e buscado durante a pandemia, pois 

as atividades presenciais foram suspensas com o avanço do coronavírus.   

 Durante o esse período, os professores e os gestores enfrentaram um enorme 

desafio, ou seja, adaptar o ensino presencial ao ensino on-line para que a educação 

não parasse. Essa experiência proporcionou um importante legado deste momento, e 

vem estimulando docentes, gestores e pesquisadores a darem continuidade ao 

processo de investigação sobre o ensino híbrido na educação.  

  

II -  O que é ensino híbrido? Como aplicar? Quais seus 

modelos?  

A principal característica do ensino híbrido é que o estudante é o protagonista 

do processo de aprendizagem, o que caracteriza uma metodologia ativa. 

Na prática, os estudantes devem ter uma participação nas discussões e 

compartilhar conhecimento com apoio dos professores. O resultado é que ele vai ler, 

ouvir, observar, experimentar e ensinar, ações que vão impactar diretamente na 

retenção de conteúdo.   
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A adoção do ensino híbrido em um nível mais profundo exige que sejam 

repensadas a organização da sala de aula, a elaboração do plano pedagógico e a 

gestão do tempo na escola. As metodologias ativas de aprendizagem propõem que o 

aluno seja protagonista, ou seja, centro do seu próprio conhecimento. Neste escopo, 

a aprendizagem híbrida é um dos tipos existentes e tornou-se muito conhecida com 

as discussões sobre a educação no contexto da pandemia. 

De forma geral, a educação híbrida é caracterizada pela união de duas 

modalidades: presencial e virtual. Isso significa que os alunos são expostos a 

diferentes atividades no online e no offline de forma estruturada e planejada.   

O ensino híbrido é uma das mais promissoras metodologias de 

aprendizagem do novo milênio. A tecnologia é, sem dúvida, uma das maiores aliadas 

de professores e de estudantes. Neste atual cenário, a educação a distância tornou-

se indispensável no processo de aperfeiçoamento profissional.  

 A necessidade de personalização do ensino, associada a ferramentas digitais, 

é uma resposta ao modelo convencional, muitas vezes ineficaz ou insuficiente para 

proporcionar uma experiência completa, tanto para professores quanto para alunos.  

O ensino híbrido mescla aulas online e presenciais, intercalando conteúdos que 

se complementam.  

A metodologia híbrida de aprendizagem também é conhecida como blended 

learning ou semipresencial. A combinação de experiências e tecnologias digitais tem 

como objetivo promover uma reorganização do tempo e do espaço da aula, além de 

redefinir os papéis do professor e do estudante, promovendo maior autonomia e 

engajamento, fundamentais para a evolução intelectual e maior aproveitamento de 

conteúdo.  

Nesse sentido, o ensino híbrido não é sinônimo de simplesmente utilizar 

tecnologias em sala de aula - envolve também uma mudança pedagógica, em que o 

aluno assume mais controle sobre seu aprendizado.   

Outro sentido, defendido, por exemplo, nos escritos e vídeos do professor 

Moran, é a combinação entre diferentes espaços de aprendizagem (dentro e fora da 

sala de aula, por exemplo), ou mesmo entre a aprendizagem formal e informal. Ou 

seja, nesse sentido, o online não é um elemento essencial para a definição de híbrido:  

Na educação, acontecem vários tipos de mistura, blended ou 
educação híbrida: de saberes e valores, quando integramos várias 
áreas de conhecimento (do modelo disciplinar ou não); de 

https://blog.descubraomundo.com/profissional/autoavaliacao-profissional/
https://eadbox.com/blended-learning-e-aprendizagem/
https://eadbox.com/blended-learning-e-aprendizagem/
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metodologias, com desafios, atividades, projetos, games, grupais e 
individuais, colaborativos e personalizados. Também falamos de 
tecnologias híbridas, que integram as atividades da sala de aula com 
as digitais, as presenciais com as virtuais. Híbrido também pode ser 
um currículo mais flexível, que planeje o que é básico e fundamental 
para todos e que permita, ao mesmo tempo, caminhos personalizados 
para atender às necessidades de cada aluno. Híbrido também é a 
articulação de processos de ensino e aprendizagem mais formais com 
aqueles informais, de educação aberta e em rede. Implica misturar e 
integrar áreas, profissionais e alunos diferentes, em espaços e tempos 
distintos. (In: BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, p. 28-29).   

 O ensino híbrido, como o próprio nome diz, é um método educacional que 

mescla o ensino a distância com o ensino presencial, trazendo aspectos positivos de 

cada uma dessas modalidades e maximizando a eficiência geral da aprendizagem.   

No início, seu principal objetivo era solucionar os problemas de alunos com 

dificuldade de acompanhar uma aula expositiva tradicional, seja por falta de tempo ou 

pela distância até a instituição de ensino. Assim, o ensino híbrido surgiu como a 

solução para juntar o ensino online com o presencial. Porém, aos poucos, foi-se 

percebendo que essa não era a única vantagem do ensino híbrido, já que tanto alunos 

quanto professores podem se beneficiar com a educação a distância.  

O blendedlearning ou b-learning, está cada vez mais presente na vida dos 

professores e alunos, principalmente por conta do crescimento do modelo EAD nas 

faculdades e instituições de ensino. O aprendizado nesse modelo ocorre tanto no 

ambiente virtual de aprendizagem quanto na sala de aula. É uma realidade no ensino 

superior, por exemplo, onde algumas aulas são ministradas presencialmente e outras 

online.   

   

É UM MÉTODO REALMENTE EFICAZ?   

O ensino híbrido é baseado no princípio que os alunos podem enriquecer seu 

aprendizado do modo que achar adequado. O método possui duas formas de 

aprendizado, onde o aluno pode escolher de acordo com o seu perfil. O primeiro, 

chamado de modo síncrono, se trata de um formato onde todos os participantes 

executam o treinamento ao mesmo tempo. Como exemplo, podemos citar os 

webinários, salas de aulas, aulas ao vivo, fóruns de discussões, etc. É ideal para quem 

deseja interagir de forma mais próxima com o tutor e alunos, gosta de trabalhos em 

grupo e quer focar em aprender a solucionar problemas. 
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O segundo modo, chamado de assíncrono, foca mais na flexibilidade para o 

aluno estudar em qualquer lugar e a qualquer momento. É ideal para quem deseja 

estudar sem comprometer um horário específico para isso e quer aprender uma nova 

habilidade. Ambos são modos eficazes, pois nem todos os alunos aprendem da 

mesma maneira. Existem pessoas que gostam mais de ouvir e outras são mais 

práticas. Esse é o grande benefício do ensino híbrido e que o faz ser tão eficaz: 

transforma um conteúdo muito didático, que pode ser de difícil absorção, em algo 

totalmente interativo.  

 

MODELOS DO ENSINO HÍBRIDO  

Há vários modelos de ensino híbrido, destacamos:  

• O Modelo disruptivo  

Aqui, a maior parte das aulas é apresentada utilizando uma plataforma EAD, 

que disponibiliza as aulas em formato de vídeos, permitindo que o aluno acompanhe 

a matéria de onde estiver. Pode ser que também ocorram alguns encontros 

presenciais nos quais alunos e professores se reúnem para discutir algum tópico, 

realizar uma atividade especial ou até mesmo fazer uma avaliação. Porém, esse tipo 

de encontro é pontual, ou seja, não acontece com muita frequência. 

• A Sala de aula invertida  

A sala de aula invertida é um método muito utilizado nas universidades. O aluno 

estuda o assunto que será abordado antes das aulas presenciais. Com isso, ele já 

está mais preparado quando o professor expõe as ideias do tema que será estudado.   

O professor, por sua vez, trata de questionar algumas pressuposições do 

conteúdo, observar se elas são corretas ou não e contrapõe sempre uma ideia 

diferente dentro do material que foi lido pelos alunos. Além disso, a troca de 

experiência com a discussão de conteúdos vistos antes da aula é excelente para que 

o aluno desenvolva uma autonomia e um modo de pensar diferente na hora de obter 

seu conhecimento. Assim, é possível que o aluno escolha o seu melhor modo de 

aprender.  
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Aprendizagem baseada em projetos  

A metodologia, também chamada de project-based learning (PBL). Os alunos 

constroem seus saberes de forma colaborativa, por meio da solução de desafios. 

Assim, o estudante precisa se esforçar para criar, explorar e testar as hipóteses a 

partir de sua própria vivência. Na prática, é comum o uso de recursos que vão além 

do livro didático. O ponto principal é permitir que o estudante busque o saber por si 

mesmo. Cabe ao professor atuar como orientador de caminhos, dando feedbacks e 

mostrando erros e acertos ao longo do processo.  

Aprendizagem baseada em problemas  

A aprendizagem baseada em problemas (ABP) é focada na parte teórica 

da resolução de casos. O método promove a interdisciplinaridade, um dos temas 

centrais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A construção de conhecimento 

ocorre por meio de debates e júris, discutindo em grupo um problema.   

 Na prática, o aluno estuda um determinado assunto antes da aula. Depois, traz 

suas dúvidas e dificuldades para o encontro com o professor e os colegas, debatendo 

sobre sua interpretação. Assim, a participação de cada um se torna 

essencial, incentivando o trabalho em grupo e a comunicação entre saberes de 

diferentes áreas do currículo escolar.  

Sete Passos:   

1. Apresentação do problema (leitura pelo grupo);  

 2.Esclarecimento de alguns termos conceituais pouco conhecidos e de dúvidas 

sobre o problema;  

3. Definição e síntese do problema em discussão, com identificação das áreas 

ou pontos relevantes;   

4. Análise;   

5. Desenvolvimento de hipóteses para explicar o problema e identificação de 

lacunas de conhecimento;  
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6. Definição dos objetivos de aprendizagem e identificação dos recursos de 

aprendizagem apropriados;  

7. Busca de informação e estudo individual.  

III- Metodologias ativas no ensino híbrido: papel do professor e do 

aluno 

O “ensino híbrido conceito” pode ser aplicado em duas categorias: o sustentado 

que mantém as características do ensino tradicional e presencial; e o disruptivo que 

tem elementos inovadores, rompendo com o ensino tradicional.   

Apesar do termo “ensino híbrido conceito” ter ganhado destaque durante a 

pandemia, a metodologia já era bem conhecida no ambiente universitário. Afinal, 

universidades possuem cursos de graduação ou pós-graduação no semipresencial. 

Nestes casos, os alunos têm acesso às aulas, conteúdo extra e acesso aos fóruns de 

discussão, mas também possuem atividades presenciais para esclarecimento de 

dúvidas.   

 Aplicando a metodologia: ensino híbrido conceito 

 Instituições de ensino que buscam adotar a metodologia ativa do “ensino 

híbrido conceito” devem planejar como as atividades serão organizadas em cada 

turma e etapa de aprendizagem. Isso significa que o “ensino híbrido conceito” deve 

estar presente no desenvolvimento do plano de aula, definindo e estruturando quais 

as tecnologias, modelos e abordagens serão adotados.   

Ensino Híbrido   

Em inglês, blendedlearning (aprendizagem híbrida), sinônimo também de 

educação semipresencial. Pode ter pelo menos dois sentidos.   

Um primeiro sentido seria a combinação da educação presencial e online, que, 

entretanto, pode ocorrer de diversas maneiras (combinação entre disciplinas 

presenciais e online, combinação entre atividades presenciais e a distância na mesma 

disciplina etc.). Esta é, por exemplo, a definição de Horn e Staker (2015, p. 44):  

O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um 
estudante aprende, pelo menos em parte, por meio de 
aprendizagem on-line, sobre o qual tem algum controle em relação ao 
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tempo, ao lugar, ao caminho e/ou ao ritmo e, pelo menos em parte, 
em um local físico, supervisionado, longe de casa. 

  

Os autores diferenciam quatro modelos de ensino híbrido:  modelo à la carte, 

modelo de rotação, modeloflex e modelo virtual enriquecido.  

Nesse sentido, o ensino híbrido não é sinônimo de simplesmente utilizar 

tecnologias em sala de aula - envolve também uma mudança pedagógica, em que o 

aluno assume mais controle sobre seu aprendizado.   

Outro sentido, defendido, por exemplo, nos escritos e vídeos do professor 

Moran, é a combinação entre diferentes espaços de aprendizagem (dentro e fora da 

sala de aula, por exemplo), ou mesmo entre a aprendizagem formal e informal. Ou 

seja, o online não é um elemento essencial para a definição de híbrido, como também 

afirmam outros autores:  

Na educação, acontecem vários tipos de mistura, blended ou 
educação  conhecimento (do modelo disciplinar ou não); de 
metodologias, com desafios, atividades, projetos, games, grupais e 
individuais, colaborativos e personalizados. Também falamos de 
tecnologias híbridas, que integram as atividades da sala de aula com 
as digitais, as presenciais com as virtuais. Híbrido também pode ser 
um currículo mais flexível, que planeje o que é básico e fundamental 
para todos e que permita, ao mesmo tempo, caminhos personalizados 
para atender às necessidades de cada aluno.   
Híbrido também é a articulação de processos de ensino e 
aprendizagem mais formais com aqueles informais, de educação 
aberta e em rede. Implica misturar e integrar áreas, profissionais e 
alunos diferentes, em espaços e tempos distintos. (In: BACICH; TANZI 
NETO; TREVISANI, 2015, p. 28-29).   

  

Modelo à la Carte  

Um dos quatro modelos de ensino híbrido propostos por Horn e Staker (2015), 

em que os alunos cursam disciplinas presenciais e uma, por exemplo, online, o que é 

comum na educação a distância no ensino superior brasileiro.  

Modelo de rotação  

Um dos quatro modelos de ensino híbrido propostos por Horn e Staker (2015, 

p. 37):   

"Esta categoria inclui qualquer curso ou matéria em que os estudantes alternam 

- em uma sequência fixa ou a critério do professor - entre modalidades de 

aprendizagem em que pelo menos uma seja on-line." O modelo pode envolver rotação 
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por estações, laboratório rotacional (p. ex. de informática), salas de aula invertidas e 

rotação individual (em que cada aluno tem um programa específico, adequado às suas 

necessidades).   

Modelo Flex   

Um dos quatro modelos de ensino híbrido propostos por Horn e Staker (2015), 

fundamentado no ensino on-line com flexibilidade para o aluno, com complementos 

de atividades presenciais apoiadas ou conduzidas por exemplo por tutores.   

Modelo Virtual Enriquecido   

Um dos quatro modelos de ensino híbrido definidos por Horn e Staker (2015), 

em que são oferecidas sessões obrigatórias de aprendizagem presencial (não apenas 

de apoio, opcionais), mas que permitem que os alunos realizem o resto do trabalho 

online, de onde preferirem. Um exemplo seria exigir que o aluno tivesse mais aulas 

presenciais, dependendo de seu progresso nos estudos.   

IV - Principais vantagens do ensino híbrido   

Independentemente do modelo de ensino híbrido escolhido, em todos esses 

casos, o meio online dá autonomia e flexibilidade ao estudante, além de permitir que 

ele aprenda sozinho e explore suas capacidades dentro do possível fora de sala de 

aula. O meio presencial, por outro lado, permite uma troca de experiências mais 

pessoal e uma comunicação em tempo real. Ou seja, cada processo, seja online ou 

presencial, serve para complementar um ao outro, melhorando ainda mais a 

capacidade de absorver o conhecimento.   

1 - Autonomia   

A principal vantagem para os alunos, como já dissemos aqui, é a de que eles 

se tornam mais autônomos em relação ao aprendizado e estudo. Existem pessoas 

que costumam estudar sozinhas e preferem até mesmo ler livros da matéria porque 

têm dificuldades em prestar atenção em um professor expondo uma aula. 
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 2 - Maior aproveitamento das aulas   

É fácil observar que os alunos podem aproveitar mais as aulas porque eles não 

ficam somente em aulas expositivas, mas buscam o conhecimento antes. Com isso, 

é possível que o aluno aprenda ainda mais, porque além daquilo que é apresentado 

pelo professor, ele terá acesso contínuo com outros tipos de materiais aconselhados 

ou não pelo professor.   

 3 - Aproximação da realidade escolar com o cotidiano de cada aluno.   

Além das duas vantagens apresentadas nos tópicos anteriores, os alunos ainda 

podem organizar seus estudos do modo que mais se encaixe com sua realidade. Ou 

seja, eles conseguem encaixar o período de estudo em seus cotidianos. Não é 

necessário somente ir até uma sala de aula presencial para ouvir o professor falar e 

acabar o processo de aprendizagem por ali. O ensino híbrido supera esses limites, já 

que é possível estudar de qualquer lugar e a qualquer hora. 

Os benefícios do uso do “ensino híbrido conceito” podem ser diversos e um 

exemplo é a incorporação do aluno como centro do processo de aprendizagem, 

propiciando um ambiente em que ele é protagonista e potencializa aspectos como 

autonomia e proatividade.  

V - Considerações Finais  

A proposta central deste estudo foi refletir sobre a necessidade de se repensar 

o processo de construção do conhecimento no atual cenário da educação. Para tal 

reflexão destacamos o ensino híbrido, ou seja, ensino semi-presencial, e utilizamos 

as metodologias ativas que vem surgindo como uma tendência atual com diversas 

versões. Abordamos, também, a relação professor/aluno nesse novo contexto da 

educação e analisamos a mudança radical no papel do professor que deixa de ser o 

transmissor do saber e passa a ser mediador da aprendizagem e parceiro do 

estudante no contexto atual da educação presencial e a distância.  

Em nosso estudo, vimos as Metodologias Ativas como estratégia metodológica 

na formação crítica do estudante. Destacamos o papel docente no processo de 

ensino-aprendizagem, o que nos levou a uma reflexão construtivista sobre a 

importância da atuação do docente na sala de aula virtual ou presencial, sendo toda 
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essa reflexão de extrema relevância para contexto docente contemporâneo, pois uma 

das principais questões relacionadas à atuação do professor refere-se às escolhas 

dos tipos de metodologias que serão utilizadas em sala de aula (presencial e virtual).  

Entendemos, ainda, que Metodologias Ativas são meios fundamentais que o 

docente deverá usar para desenvolver o processo de ensinar e do aprender na busca 

de conduzir a formação crítica de seus alunos. A utilização dessas metodologias pode 

favorecer a autonomia do educando, despertando a curiosidade, estimulando tomadas 

de decisões individuais e coletivas, advindos das atividades essenciais da prática 

social e em contextos do estudante.  

É fundamental que o professor participe do processo de repensar a construção 

do conhecimento, no qual a mediação e a interação são os pressupostos essenciais 

para que ocorra aprendizagem. Contudo, a mudança na prática pedagógica não deve 

acontecer de forma agressiva para o professor, nem para o estudante, evitando-se 

assim a queima de etapas. A opção por uma metodologia ativa deve ser feita de forma 

consciente, pensada e, sobretudo, preparada para não tirar do professor a alegria de 

ensinar. Uma proposta construtivista para o ensino consiste em educar para a 

autonomia, através de metodologias inovadoras, para a descoberta, utilizando-se da 

pesquisa, participação dos alunos, trabalhos em grupo, como um meio de aprofundar 

e ressignificar os conhecimentos.  

De acordo com o exposto, a metodologia ativa é uma concepção educativa que 

estimula processos construtivos de ação-reflexão-ação (FREIRE, 2006), em que o 

estudante tem uma postura ativa em relação ao seu aprendizado numa situação 

prática de experiências, por meio de problemas que lhe sejam desafiantes e lhe 

permitam pesquisar e descobrir soluções, aplicáveis à realidade.  

Pode-se considerar, que o uso do ensino híbrido, e particularmente as 

metodologias ativas, são possibilidades estratégicas para a formação crítica e 

reflexiva do estudante, e se lançam como uma prática pedagógica inovadora, 

pois  trazem a participação coletiva democrática como requisito fundamental para uma 

aprendizagem significativa, que visa por meio da reflexão, e do compartilhamento de 

conhecimento, de forma presencial ou on-line, uma formação do indivíduo como um 

ser que se forma à medida que se relaciona e se apropria da realidade. Somente 

através da utilização dessas metodologias ativas, aliados a práticas cada vez mais 

reflexivas, críticas e grande comprometimento, será possível viver uma pedagogia que 
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promova a autonomia, que liberte, que possibilite o diálogo e o enfrentamento de 

resistências e de conflitos oriundos da sociedade contemporânea. 

Enfim, diante da relevância deste tema sobre os conhecimentos das 

metodologias, que sejam ativas e que auxiliem os docentes a um melhor 

desenvolvimento do seu trabalho; percebemos através deste estudo, a escassez de 

fontes de pesquisa, o que nos remete a necessidade de um maior aprofundamento 

nos estudos de aplicações teóricas e práticas, no que tange as diversas metodologias 

ativas existentes, uma vez que o seu conhecimento pode significar um grande 

diferencial na atuação do professor.  
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NOVAS TECNOLOGIAS E INTERATIVIDADE NA EDUCAÇÃO À 

DISTÂNCIA  

 
Alexandre Lucas Souza Barbosa1 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo fomentar a investigação sobre o impacto das 
tecnologias na promoção e qualidade da interatividade na Educação a Distância, 
reconhecendo que as novas tecnologias ampliaram as possibilidades de interatividade 
no processo de ensino-aprendizagem na educação a distância. Tais mudanças foram 
tão significativas que, cada vez mais, avançamos na redução da sensação de 
distância espacial e temporal, características da referida modalidade. O presente 
estudo tem como base para sua construção a pesquisa de cunho bibliográfico, a partir 
de revisão de literatura do tema e de textos de autores que são referência no assunto 
aqui abordado. Os resultados dessa pesquisa nos mostram que, mesmo a educação 
a distância estando em franco debate, ainda é possível perceber uma enorme 
resistência por parte do público em geral e, também, por uma parcela considerável de 
profissionais da educação em relação a qualidade efetiva da aprendizagem na EAD. 
E é justamente por esse motivo que as considerações apontam para a necessidade 
de aprofundamento nos debates sobre o papel das novas tecnologias na promoção 
de uma maior interatividade que, em tese, acaba aumentando exponencialmente o 
dinâmica do processo de ensino-aprendizagem.  

Palavras-chave: Novas Tecnologias; Interatividade; Educação a Distância. 

 

1. Introdução 
 

Nos últimos anos temos presenciado um crescimento vertiginoso na expansão 

da modalidade de educação a distância. E esse crescimento por sua vez tem 

fomentado cada vez mais as discussões acerca da legislação, qualidade, efetividade, 

entre outros aspectos que se referem a EAD. E embora a educação a distância não 

seja algo que tenha surgido recentemente, as novas mídias, bem como, as novas 

tecnologias da informação e comunicação propiciaram a esta modalidade um 

momento ímpar. Um divisor de águas cujas possibilidades tornaram-se quase 
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infindáveis para se trabalhar com a educação a distância. Onde as limitações ou 

barreiras anteriormente encontradas foram praticamente extintas, dando a educação 

a distância condições de alcançar lugares e pessoas que o ensino presencial não foi 

capaz de alcançar.  

Sendo assim, é possível perceber o nível de importância que das novas 

tecnologias para o desenvolvimento e a expansão da EAD.  

Por esse motivo nos debruçamos sobre os fundamentos da educação a 

distância, mais precisamente sobre as mídias/tecnologias utilizadas na referida 

modalidade, bem como a análise de suas características. 

O título do presente artigo fora escolhido com base em nossa ideia de transitar 

pelos marcos históricos pontuais da EAD, os artefatos utilizados para viabilizar a 

mediação pedagógica a distância e o leque de possibilidades da educação a distância.       

As justificativas apontadas para a realização deste estudo pretendem ser 

alcançadas através de uma pesquisa qualitativa e de cunho bibliográfico, 

fundamentada em materiais já elaborados, constituídos principalmente por livros de 

leitura corrente, livros de referência, documentos, publicações e periódicos (jornais e 

revistas), arquivos eletrônicos e outros registros impressos de autores que já 

abordaram de alguma forma este assunto. 

Para fundamentar teoricamente este trabalho estão presentes, por terem 

centralidade no referido tema, autores como: Maia e Mattar (2007), Valente e Moran 

(2011), Strunchiner e Giannella (2005) e Rosini (2013). Além dos nomes acima 

mencionados, outros autores serão citados no decorrer do presente estudo pelas 

significativas contribuições que trouxeram para a realização do mesmo através de 

suas pesquisas e considerações. 

Objetivamos que o presente trabalho ao invés de apresentar-se como algo 

estanque, definitivo ou conclusivo acerca do tema/título em questão, sirva para 

fomentar a continuidade dos debates e reflexões sobre este assunto que se mostra 

tão pertinente no meio educacional nos dias atuais. 

 

2. Metodologia 
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O presente artigo teve como base para sua construção a pesquisa qualitativa. 

Tal pesquisa está fundamentada basicamente numa busca de cunho bibliográfico, 

através de um estudo sistematizado e desenvolvido com base em materiais 

publicados em livros de referência, artigos, entre outras fontes de autores relevantes 

que já abordaram o referido tema.  

Na realização desta pesquisa buscamos pontuar os elementos históricos da 

EAD, as mídias mais significativas para sua expansão e as possibilidades de 

interação/interatividade trazidas pelas novas tecnologias.  

Por fim, diante do contexto apresentado ao longo do trabalho, pretendemos 

salientar a importância que a modalidade de educação a distância possui no cenário 

educacional brasileiro e que precisa ser melhor explorada pelos educadores da 

atualidade. 

 

3. Contextualização histórica da EAD 

 

Embora alguns autores apontem que os primeiros traços educação a distância 

tenham se dado na Grécia antiga, com as cartas de Platão, e em Roma, através das 

Epístolas do Apóstolo São Paulo, a maior parte das literaturas que tratam do contexto 

histórico desta modalidade toma o Século XIX como ponto de partida para a educação 

a distância em sua forma mais embrionária e empírica. Já para os que desconhecem 

a história dessa modalidade, costuma-se, baseados no sensu comum, ter a ideia de 

que a EAD é algo mais recente e atrelada aos recursos da informática e internet. 

Entretanto, contrapondo essa ideia da educação a distância como algo recente, Maia 

e Mattar (2007) estabelecem a escrita como elemento crucial para o desenvolvimento 

da EAD: 

Retornando vários séculos na história da humanidade, pode-se dizer 
que a educação a distância tem a idade da escrita. [...] A partir da 
invenção da escrita, a comunicação libertou-se no tempo e no espaço. 
Com a escrita, não é mais necessário que as pessoas estejam 
presentes, no mesmo momento e local, para que haja comunicação. 
(MAIA E MATTAR, 2007, p. 21). 

 Ainda segundo os referidos autores a prensa de Gutemberg estabeleceu-se 

como um divisor de águas para o desenvolvimento da EAD a partir da escrita:   
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A escrita, inicialmente, possibilitou que pessoas separadas 
geograficamente se comunicassem e documentassem informações, 
obras e registros. A invenção de Gutemberg, por sua vez, facilitou 
esse processo, permitindo que as ideias fossem compartilhadas e 
transmitidas para um maior número de pessoas, o que intensificou os 
debates, a produção e a reprodução do conhecimento. (MAIA; 
MATTAR, 2007, p. 21). 

 Como podemos observar nas citações acima, a educação a distância é bem 

mais antiga do que costumeiramente imaginamos.  

Ainda nesse sentido, salientamos que somente a partir do Século XIX a 

educação a distância começou a se estabelecer enquanto modalidade de ensino por 

conta da necessidade de preparo profissional e/ou cultural de pessoas que, por vários 

motivos, não podiam frequentar um estabelecimento de ensino. (GOMES, 2008, p. 

23).  

Para termos uma visão mais clara da evolução histórica da educação a 

distância, observemos algumas datas e fatos pontuais nesse processo evolutivo em 

alguns países com base no que fora apresentado por Alves (2011): 

Quadro 01: Evolução histórica da EAD 

DATA FATO HISTÓRICO 

1829 

A Suécia inaugura o Instituto Líber Hermondes, que possibilitou a mais 

de 150.000 pessoas realizarem cursos através da Educação a 

Distância.  

1840 
A Faculdade Sir Isaac Pitman, no Reino Unido, inaugura a primeira 

escola por correspondência na Europa. 

1892 

O Departamento de Extensão da Universidade de Chicago, nos 

Estados Unidos da América, cria a Divisão de Ensino por 

Correspondência para preparação de docentes.  

1947 

Inicia-se a transmissão das aulas de quase todas as matérias literárias 

da Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Paris, França, por 

meio da Rádio Sorbonne. 

1956 

O Chicago TV College, Estados Unidos, inicia a transmissão de 

programas educativos pela televisão, cuja influência pode notar-se 

rapidamente em outras universidades do país que não tardaram em 

criar unidades de ensino a distância, baseadas fundamentalmente na 

televisão. 

1969 O Reino Unido cria a Fundação da Universidade Aberta. 



                                                     Revista Tecnologia Educacional 

24 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 232   jan./mar. 2022    p. 20 a 34 

1971 É fundada a Universidade Aberta Britânica. 

1972 
Na Espanha é fundada a Universidade Nacional de Educação a 

Distância. 

1971 A Universidade Aberta Britânica é fundada. 

1990 

É implantada a rede Europeia de Educação a Distância, baseada na 

declaração de Budapeste e o relatório da Comissão sobre educação 

aberta e a distância na Comunidade Europeia. 

 

Já no Brasil os registros apontam o Século XX como sendo o período inicial 

para as atividades de EAD.  

Maia e Mattar (2007) apontam alguns dos principais momentos do 

desenvolvimento da EAD no Brasil: ensino por correspondência em 1904; educação 

por rádio em 1923; Instituto Monitor em 1939; Instituto Universal Brasileiro em 1941; 

criação das TVs educativas pelo poder público em 1965; Telecurso (fundação Roberto 

Marinho) em 1977; Salto para o futuro em 1991; início da oferta de cursos superiores 

a distância por mídia impressa em 1994; fundação da Associação Brasileira de 

Educação de Educação a Distância (Abed) em 1995; Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e a Criação da Secretaria de Educação a Distância (Seed) em 

1996; início da oferta de especialização a distância via internet em universidades 

públicas e particulares em 1997; Credenciamento oficial de instituições universitárias 

para atuar na EAD em 1999; criação do CEDERJ em 2000 e; a criação da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) em 2005. 

 

4. Principais mídias e suas características  
 

Moran (2008) define a Educação a distância como o processo de ensino-

aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados 

espacial e/ou temporalmente.  

Com base na separação espacial que caracteriza a educação a distância, é 

possível perceber a importância/necessidade das tecnologias para que a 

comunicação se estabeleça nessa modalidade de ensino. 

 Mesmo diante da infinidade de tecnologias já adotadas na educação a distância 

ao longo da história, apresentaremos, com base no que fora exposto por Strunchiner 
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e Giannella (2005), as mídias consideradas mais pontuais nesse processo de 

mediação pedagógica em que professores e alunos estão separados no espaço: 

 

 Material impresso: é um dos meios mais antigos na educação, em geral, e 

na EAD, em particular. Usado para disseminação de material textual, que 

na EAD é tratado como principalmente como material auto-instrucional.  

Caracteriza-se como veículo de apresentação de informações, suportando 

não apenas o recurso textual, mas também imagens (fotos, ilustrações etc.) 

que podem complementar a linguagem verbal.  

 Rádio: É um veículo de comunicação de massa que explora a linguagem 

verbal em sua forma oral (áudio) e permite a difusão instantânea de notícias 

e informações. Além de ser um veículo popular, de baixo custo e de amplo 

acesso. 

Caracteriza-se por ser um meio efetivo para a educação não formal ou para 

complementar alguns aspectos de programas formais baseados em outros 

recursos de comunicação.   

 Televisão/Vídeo: é um recurso de comunicação de grande potencial, 

podendo ser utilizado como um veículo educacional devido a sua 

versatilidade e a facilidade de alcance. 

Caracteriza-se como um material auto-instrucional, que deve ser 

complementado com outros meios para viabilizar tanto um maior 

aprofundamento do conteúdo, como para o estabelecimento da interação. 

 Telefone/fax: é um recurso que permite a comunicação de pessoas em 

diferentes lugares em tempo real, onde se pode estabelecer o contato direto 

entre professores e alunos.  

Caracteriza-se por facilitar, economicamente, o acesso dos participantes, 

uma vez que o fax permite a transmissão de vários tipos de documentos em 

meio impresso.     

 Computador e a internet: é uma ferramenta que viabiliza a interação de 

diferentes meios de comunicação e formas de representação da informação 

(vídeo, animações, áudio, fotografia, gráficos etc.). Os avanços da 
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informática no campo da comunicação, estão diretamente ligados a 

introdução da rede mundial de computadores e dos serviços da internet. 

Caracteriza-se pelo potencial de comunicação, pela colaboração e a 

construção de comunidades de aprendizagem. Além de estreitar a distância 

entre pessoas independentemente da localização geográfica em que se 

encontram. 

 

 As mídias/tecnologias elencadas acima nos remetem as gerações da Educação 

a Distância apresentadas por Moore e Kearsley (2007): 

 

Quadro 02: Gerações da EAD 

GERAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

1ª Geração Correspondência 

2ª Geração Transmissão por rádio e televisão 

3ª Geração Universidades Abertas 

4ª Geração Teleconferência  

5ª Geração Internet/Web 

 

De acordo com Maia e Mattar (2007) essas cinco gerações podem ser 

condensadas em apenas três gerações. Sendo a 1ª geração caracterizada pelos 

cursos por correspondência; a 2ª geração pelos cursos veiculados pelas novas mídias 

(rádio, televisão, universidades abertas e teleconferências); e a 3ª geração veiculada, 

prioritariamente, pela Internet/Web. O que facilita o entendimento e a relação entre 

geração e a mídia que lhe é característica. 

 Cumpre aqui destacar que mesmo vivenciando o a ápice da 3ª geração da EAD, 

segundo a classificação de Maia e Mattar (2007), não quer dizer que as tecnologias 

usadas nas gerações anteriores tenham sido abolidas.  

Hoje vemos a ampla utilização dos recursos das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (Computador/Internet) com a utilização das demais mídias/tecnologias 

somando forças no processo educativo. 

Uma terceira geração introduziu a utilização do videotexto, do 
microcomputador, da tecnologia de multimídia, do hipertexto e de rede 
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de computadores, caracterizando a educação a distância on-line. Além 
disso, em relação à geração anterior, não temos mais uma diversidade 
de mídias que se relacionam, mas uma verdadeira integração delas 
que convergem para as tecnologias de multimídia e o computador. Em 
muitas ofertas de cursos a distância, hoje, todas as mídias 
apresentadas neste capítulo ainda convivem, apesar do predomínio 
do uso da internet. (MAIA; MATTAR, 2007, p.22).  

 Outro aspecto interessante a ser observado é que dependendo do contexto, a 

internet/web pode não ser a mídia/tecnologia principal ou nem mesmo ser usada no 

processo. O que abre espaço para que outras mídias possibilitem a mediação do 

processo de ensino nessa modalidade. Pois mesmo que estejamos vivenciando o 

ápice da 3ª geração da EAD, ainda existe espaço para as mídias que foram pontuais 

nas gerações anteriores. 

Desta forma, vemos que o surgimento de uma nova mídia/tecnologia não 

significa, necessariamente, o abandono dos recursos anteriores, mas sim, o ampliar 

das possibilidades para que a mediação ocorra nesta modalidade da melhor maneira 

possível.  

Alves (2008) afirma ainda que o uso combinado dessas tecnologias 

educacionais em cursos na modalidade de educação a distância é interessante para 

assegura maior possibilidade de atingir os diferentes tipos de público.  

 As possibilidades trazidas pelas mídias/tecnologias já abordadas podem ser 

melhor visualizadas na tabela construída/adaptada com base nos conceitos 

apresentados por Lopes (2008, apud. Moore e Kearsley 1996): 

 

Quadro 03: Possibilidades de interação de cada geração da EAD 

GERAÇÃO MÍDIA/TECNOLOGIA POSSIBILIDADES DE INTERAÇÃO 

1ª Geração Correspondência Aluno/material didático escrito. 

2ª Geração 
Transmissão por rádio e 

televisão 

Pouca ou nenhuma interação 

professor/aluno. 

3ª Geração Universidades Abertas 

Guia de estudos impresso, orientação 

por correspondência, transmissão por 

rádio e TV, audioteipes gravados, 

conferências em casa e biblioteca local. 
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4ª Geração Teleconferência 
Recepção de lições veiculadas por 

rádio ou televisão e audioconferência. 

5ª Geração Internet/Web 

Comunicação em tempo real, 

atividades síncrona e assíncrona entre 

professor e alunos.  

 

Na tabela acima podemos observar que desde o princípio a educação a 

distância vem utilizando as mais variadas mídias/tecnologias para tornar possíveis as 

experiências educativas realizadas/vivenciadas mesmo com a separação no espaço 

e/ou no tempo que separa professores e alunos.  

Para suprir a distância física, lança mão de instrumentos, materiais e 

meios adequados para que todos os participantes tenham acesso às 

fontes de informação, participem ativamente do processo educativo 

trocando informações e experiências e possam se desenvolver 

integrando conhecimentos, relacionando-os ao mundo em que vivem 

e recebendo apoio e orientação para este fim. (STRUNCHINER; 

GIANNELLA, 2005, p.2). 

Ainda segundo as autoras acima citadas, pode-se dizer que cada vez mais, as 

novas tecnologias de informação e comunicação, especialmente por meio da grande 

rede mundial de computadores, vem superando as relações de espaço e tempo, 

ampliando as possibilidades de acesso ao conhecimento e às formas de comunicação 

e colaboração. (STRUNCHINER; GIANNELLA, 2005, p.2). 

Neste mesmo sentido, Catapan (2010) afirma que: 

A multiplicidade de condições de comunicação possibilita compartilhar 

as atividades com todos os envolvidos no processo, em tempos e 

espaços diversos e contínuos. Não há educação sem comunicação e 

não faz sentido ocorrer a comunicação sem a existência dos atos da 

educação. Estes dois conceitos estão íntima e fortemente conectados, 

já que nenhum deles ocorre de forma isolada. (CATAPAN, 2010, p. 

75). 

Entretanto, Moore e Kearsley (2007) destacam que devemos analisar as 

características das mídias no processo de sua seleção. Explicando que há aspectos 

positivos e negativos em cada um dos tipos de mídias/tecnologias disponível para a 

educação a distância. 
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Maia e Mattar (2007) alertam ainda que, não devemos considerar que apenas 

as mídias mais caras sejam úteis na educação a distância. Mas sim, que é necessário 

ter a devida consciência do que a tecnologia pode e não pode fazer, a fim de minimizar 

as chances de fracasso. 

 Sendo assim: 

Os recursos e tecnologias educacionais merecem ser discutidos não 

somente por demandar o uso de materiais de apoio para a concepção 

e viabilização do processo de ensino e aprendizagem na modalidade 

de ensino a distância, mas também por ter um papel importante na 

questão de utilização de recursos que auxiliem na criação de cenários 

para que possa colaborar com o contexto de aprendizagem. (ROSINI, 

2013, p.76). 

 Isso nos leva a necessidade de olhar para as mídias e/ou tecnologias utilizadas 

na modalidade de educação a distância de forma mais crítica. Pois tudo que 

destacamos acerca destas mídias aponta para a real importância que cada uma delas 

teve, e continua tendo para esta modalidade de ensino. Cabendo aqui ressaltar que a 

escolha das mídias/tecnologias não pode se dar de forma alienada. Pois mesmo tendo 

– nos dias atuais – a variedade de recursos até aqui apresentados e ainda outros 

tantos que não mencionamos no presente artigo, para fazer a escolha das 

mídias/tecnologias adequadas, precisamos atentar para a abordagem de educação a 

distância a ser adotada, para os objetivos pedagógicos propostos, para as situações 

de aprendizagem desejadas e, também, para as características dos alunos a serem 

alcançados. 

 Desta forma caberá aos profissionais envolvidos no planejamento e 

estruturação de um curso a distância a escolha criteriosa das ferramentas mais 

adequadas para que o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido nesta 

modalidade propicie a construção significativa de conhecimentos.   

 

5. Educação a distância e suas possibilidades 

 

Como se pôde observar, cada vez mais a demanda por educação a distância 

cresce alavancada pelos inúmeros avanços tecnológicos. Entretanto, outro aspecto 
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que deve ser ponderado sobre essa modalidade de ensino é o poder de alcançar um 

público que a educação presencial não é capaz de fazê-lo. 

Pois como sabemos nosso sistema de ensino ainda não foi capaz de abarcar 

todas as pessoas que precisam e/ou querem acessar o ensino. Seja pela falta de 

tempo para frequentar uma instituição presencial ou pela inexistência da mesma em 

sua região para que ele o faça. 

Ainda há resistências e preconceitos e estamos aprendendo a 

gerenciar processos complexos de EaD, mas cresce a percepção de 

que um país do tamanho do Brasil só conseguirá superar suas 

defasagem educacional por meio do uso intensivo de tecnologias em 

rede, da flexibilização dos tempos e espaços de aprendizagem, e da 

gestão integrada de modelos presenciais e digitais. (MORAN, 2011, 

p.45). 

   Talvez este seja outro fator que, juntamente com os avanços tecnológicos, 

esteja catalisando o crescimento/avanço da educação a distância da maneira 

exponencial que temos visto no Brasil. 

A educação a distância vem crescendo rapidamente em todo o mundo. 

Incentivados pelas possibilidades decorrentes das novas tecnologias 

da informação e das comunicações e por sua inserção em todos os 

processos produtivos, cada vez mais cidadãos e instituições veem 

nessa forma de educação um meio de democratizar o acesso ao 

conhecimento, bem como de expandir oportunidades de trabalho e 

aprendizagem ao longo da vida. (ROSINI, 2013, p. 65).  

   Contrapondo a resistência e/o estigma negativo com que muitos ainda olham 

para essa modalidade de ensino, Nunes (1994) afirma que a Educação a Distância 

constitui um recurso de incalculável importância para atender grandes contingentes 

de alunos, de forma mais efetiva que outras modalidades e sem riscos de reduzir a 

qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da ampliação da clientela atendida. 

Neste sentido Moraes (2010) afirma que existe ainda outra dimensão a 

considerar quando tratamos de educação a distância especificamente: podemos e 

devemos pensá-la como fator de desenvolvimento e como fator de desenvolvimento 

da própria educação em sentido amplo. 

Assim, observa-se que a EaD não apenas amplia oportunidades para 

indivíduos e grupos sociais “confinados” pelo espaço ou pela agenda 

social, isto é, pelos seus ritmos de vida e trabalho. [...] Desse modo, 

ela amplia o poder de fogo da educação, em sentido geral, como fator 
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de desenvolvimento. Ela é uma arma a mais – e uma arma de 

considerável alcance – que muda o caráter da “guerra” como o avião 

no meio do século. (MORAES, 2010, p. 13). 

Desta forma a educação a distância também se apresenta como um elemento 

de desenvolvimento da educação como um todo, presencial ou não. Afinal, como 

dizem alguns de seus entusiastas, ela é uma oportunidade de eliminar distâncias na 

educação e, por extensão, desfazer as fronteiras estabelecidas pelas questões 

geográficas. 

Somando-se a isso, a metodologia da Educação a Distância possui 

uma relevância social muito importante, pois permite o acesso ao 

sistema àqueles que vêm sendo excluídos do processo educacional 

superior público por morarem longe das universidades ou por 

indisponibilidade de tempo nos horários tradicionais de aula, uma vez 

que a modalidade de Educação a Distância contribui para a formação 

de profissionais sem deslocá-los de seus municípios. (ALVES, 2011, 

p. 2). 

Isso nos faz perceber que a modalidade de educação a distância pode cobrir 

um amplo leque de possibilidades educacionais. Tanto no que se refere à formação 

acadêmica como no aperfeiçoamento de profissionais em contextos diversos. 

A educação a distância está se transformando, de uma modalidade 

complementar ou especial para situações específicas, em referência 

para uma mudança profunda na educação como um todo. É uma 

opção importante se os objetivos são o aprendizado ao longo da vida, 

a formação continuada, a aceleração profissional, a conciliação entre 

estudo e trabalho. (MORAN, 2011, p.45).  

  Ainda segundo o mesmo autor, em um mundo conectado em redes, onde 

aumenta a mobilidade, a EaD passou hoje de uma modalidade complementar a eixo 

norteador das mudanças profundas da educação, em todos os níveis, para todos os 

públicos, ao longo de toda vida de todas as pessoas. 

Corroborando com tal pensamento, Valente (2011) afirma que a modalidade de 

educação a distância tem condições de propiciar situações educacionais que podem 

formar indivíduos mais bem preparados do que se tem conseguido com as soluções 

presenciais tradicionais. Deste modo, a Educação a Distância pode ser considerada 

a mais democrática das modalidades de educação, pois se utilizando de tecnologias 

de informação e comunicação para transpor obstáculos tendo como objetivo à 

conquista do conhecimento (ALVES, 2011). 
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E mesmo que ainda tenhamos um longo caminho a percorrer para que a 

modalidade de educação a distância possa alcançar uma posição de destaque e 

respeito no cenário educacional brasileiro, cada vez mais as dúvidas, preconceitos e 

desconfianças ainda existentes entorno da EAD estão se descontruindo a medida que 

conhecemos suas possibilidades.    

Todos os elementos/argumentos apresentados pelos autores citados até o 

momento nos levam ao entendimento de que, a modalidade de educação a distância 

parece estar alcançando alguns objetivos, bem como algumas transformações 

educacionais ainda inalcançados pela modalidade presencial de ensino. Motivo pelo 

qual devemos olhar para a EAD com o cuidado e a atenção que essa modalidade de 

ensino merece.  

 

6. Considerações finais 

 

Ao longo deste artigo tivemos como objetivo principal a reflexão sobre os 

conceitos introdutórios acerca da modalidade de educação a distância.  Alguns 

marcos históricos, as principais mídias que alavancaram seu desenvolvimento e, as 

possibilidades que surgiram através dessa modalidade de ensino. 

Embora tenhamos dado centralidade as mídias/tecnologia ao longo dos 

resultados e discussões, queremos salientar que estas não representam a parte mais 

importante do trabalho e/ou processo desenvolvido na EAD. Uma vez que estes 

recursos estão a serviço de uma modalidade de ensino para que a mediação 

pedagógica ocorra da melhor maneira possível e produzindo resultados 

verdadeiramente significativos. Ou seja, é importante considerar que nos cursos 

realizados na EAD a questão determinante não é a utilização das tecnologias, mas 

sim, a escolha dos meios mais adequados para que sejam alcançados os objetivos 

pedagógicos estabelecidos. 

Cumpre aqui destacar que, na construção deste trabalho não nos posicionamos 

como entusiastas e/ou amantes incondicionais da EAD, nem tão pouco com o intuito 

de refutar o que ela representa como modalidade educacional. Tentamos antes de 

tudo achar um ponto de equilíbrio que nos permitisse enxergar os prós e os contras. 
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Pois de emitir um juízo de valor sobre a EAD, é preciso refletir sobre o que representa, 

o que é, como surgiu e se desenvolveu até moldar-se como a conhecemos hoje. 

Sabemos que o tema educação a distância está em franco debate, e que ainda 

existe uma resistência considerável por parte do público em geral e, também, por uma 

parcela considerável de profissionais da educação. E é justamente por esse motivo 

que ainda se faz necessário o aprofundamento nos debates sobre o tema e a 

divulgação de seus resultados. Pois assim, teremos a possibilidades de gerar o 

conhecimento e/ou informação necessária para que se desconstrua o que ainda se 

mantem de resistência e desconfiança sobre a EAD.           

Esperamos que a pesquisa estampada nas páginas deste trabalho possa trazer 

significativa contribuição a quem sobre esse tema se debruçar, subsidiando, não de 

maneira estanque, mas, complementar a construção de conhecimentos acerca do 

título proposto.   

Aos que ainda se mantiverem resistentes e/ou céticos sobre as reais 

possibilidades trazidas pela modalidade de educação a distância, deixo a seguinte 

frase de Albert Einstein: “A mente que se abre a um nova ideia jamais voltará ao seu 

tamanho original”.  
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CURSOS  
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Resumo: 
 

O presente artigo faz parte de uma pesquisa de doutoramento, que neste recorte 
procurou compreender de que forma são inseridas as disciplinas tecnológicas nos 
Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) das licenciaturas em matemática no Brasil. 
Para alcançar esse objetivo, foi realizada incialmente uma busca com filtragem 
definida nos sistemas cadastrais do portal e-MEC, resultando no encontro de diversas 
planilhas de dados. Após a leitura e seleção desse material primário, foi possível ter 
acesso aos PPC disponíveis nos portais oficiais das instituições educacionais que 
foram relevantes para a pesquisa. Com os dados obtidos e analisados nos PPC, foi 
possível construir tabelas e gráficos que auxiliaram no entendimento sobre como são 
elaborados pedagogicamente os cursos de licenciatura em matemática, no que diz 
respeito a inserção das Tecnologias Digitais (TD) como disciplinas. Dessa forma, 
aproximou-se de uma compreensão que os cursos atuais buscam avizinhar os futuros 
professores das TD, porém de forma discreta e tangencial. 

 

Palavras-chave: Projetos Pedagógicos de Cursos. Tecnologias digitais. Licenciatura em 

Matemática. 

 

 

1. Introdução 
 

Os professores em formação que se encontram nas licenciaturas em 

matemática do Brasil atual, possuem uma preparação adequada de modo a dominar 

satisfatoriamente as Tecnologias Digitais (TD) para o ensino da matemática de uma 

geração de seres humanos que já nascem imersos no mundo tecnológico?  

                                                           
1 Mestre em Educação pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Professor de 
Matemática - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - (IFC) Campus 
Camboriú, Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Contato: Eduardo.coral@edu.pucrs.br. Link para lattes: 
http://lattes.cnpq.br/9311667784547921. 
2 Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professor 
do Programa de Pós-Graduação em Educação em Matemática e Ciências da Pontifícia Universidade 
Católica - (PUC). Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Contato: viali@pucrs.br. Link para lattes: 
http://lattes.cnpq.br/1518758816917180. 
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Esse questionamento é pertinente quando os olhares se voltam aos Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) dessas licenciaturas, pois é esse documento 

institucional, elaborado pelo conjunto de técnicos educacionais e docentes, que 

compõem a estrutura das universidades, que norteará toda a formação dos futuros 

profissionais que atuarão nas mais diversas escolas e nos mais diferentes níveis de 

escolarização. 

A noção sobre o uso das TD em sala de aula tem como propósito, empregar 

dinamismo ao processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, por meio de 

ferramentas tecnológicas diversas. No momento que se implementa o uso dessas 

tecnologias em salas de aulas na disciplina de Matemática, o objetivo é proporcionar, 

aos estudantes, inúmeras possibilidades, como levantar suposições baseadas na 

Matemática, explorar diferentes formas de resolução, construir e manipular 

dinamicamente objetos, explorar as características visuais, dinâmicas e manipulativas 

dos objetos matemáticos, diversificar maneiras para obter resultados inovadores,  

desenvolver experimentos e reproduzi-los incessantemente,  incorporar a linguagem 

informática e o seu modo de escrita e estabelecer um método de ensino diferenciado 

para a Matemática (BORBA; VILLARREAL, 2005).  

Conforme apresentam as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Matemática, Bacharelado e Licenciatura, 

[...] desde o início do curso o licenciando deve adquirir familiaridade 
com o uso do computador como instrumento de trabalho, 
incentivando-se sua utilização para o ensino de matemática, em 
especial para a formulação e solução de problemas. É importante 
também a familiarização do licenciando, ao longo do curso, com outras 
tecnologias que possam contribuir para o ensino de Matemática. 
(BRASIL, 2002, p. 5). 

Para isso, uma concepção vislumbrada para as TD em salas de aulas seria 

como um norte para a obtenção de uma organização eficiente das situações 

pedagógicas que são colocadas aos estudantes, e que a implementação delas 

intensifica o processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos matemáticos 

propostos pelos docentes em suas práticas cotidianas. 

As mesmas diretrizes, apontam que utilização das TD precisam estar presentes 

durante todo o curso de licenciatura em Matemática proporcionando aos futuros 

professores a possibilidade da utilização plena e consciente de tais recursos, a fim de 

capacitar de forma mais eficiente esses professores, na elaboração dos processos e 

meios pedagógicos para o ensino da matemática na educação básica e por 

conseguinte, na educação superior. Essa defesa é realizada por Miskulin (1999), ao 

apontar a necessidade das universidades em implementar as TD ao cotidiano escolar, 

visando a formação de docentes qualificados e inovadores, que disseminem a 

informática no ensino.  
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Foi norteado por esse questionamento que a elaboração desse artigo traz ao 

leitor, um panorama de como as disciplinas gerais e tecnológicas, com ênfase nessas 

últimas, estão distribuídas nos PPC dos cursos de licenciatura em matemática 

brasileiros, mostrando características especificas que serão elaboradas nas sessões 

de metodologia e análise de dados.  

 
2. Metodologia 
 

A aquisição de materiais que contenham informações relevantes e que 

contribuam de forma efetiva para analisar o objeto de estudo desse artigo se faz 

necessário, logo para se ter acesso a um grande volume de informações, que estão 

pulverizados sobre um país de dimensões continentais como o Brasil, o mais 

eficiente seria coletar os documentos que contém essas informações por meio da 

Internet. 

Esse interesse acadêmico em usar a Internet para coletar documentos 

pode ser explicado pelo avanço das TD que compõem os sistemas de buscas na 

rede mundial de computadores, pois vem possibilitando a interconexão de diversos 

bancos de dados, fornecendo acesso aos portais de informação, que segundo Mill 

e Fidalgo (2007), compõem  

[...] um ambiente na Internet com interface gráfica, acesso a textos, 
imagens, sons, vídeos etc. Dito de outra forma, os portais virtuais 
são um conjunto de páginas com informações textuais, imagéticas, 
sonoras etc., normalmente em hipertexto e com indicadores (links) 
para diversas outras páginas hospedadas dentro dos limites desse 
mesmo portal ou não (MILL; FIDALGO, 2007, p. 7). 

Os mesmos autores destacam que o advento e a desenvolvimento das 

ferramentas virtuais, bem como “[...] os suportes comunicacionais adotados para o 

uso das técnicas de coleta de dados ganharam um reforço rico.” (MILL; FIDALGO, 

2007, p. 2). O uso dessas ferramentas virtuais pode proporcionar uma 

transformação radical nas propostas metodológicas de investigações futuras por 

meio da Internet, observando que ela pode ser tanto objeto de pesquisa (aquilo 

que se estuda), local de pesquisa (ambiente onde a pesquisa é realizada) e 

instrumento de pesquisa (por exemplo, ferramenta para coleta de dados sobre um 

dado tema ou assunto) (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p. 17). 

A busca se deu inicialmente para a obtenção da quantidade de cursos e 

instituições de ensino superior que oferecem o curso de Licenciatura em 

Matemática em atividade no Brasil, na modalidade de ensino presencial e com a 

última avaliação 3 ou superior no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE). 

Foram estabelecidos esses dois filtros: modalidade de ensino presencial e 

última avaliação 3 ou superior no ENADE, com embasamento na pesquisa de Silva 

(2015), onde o autor mostra: 
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Embora apenas 8,97% dos cursos de Licenciatura em Matemática 
sejam da modalidade a distância, percebemos, em nosso 
mapeamento, que o número de vagas autorizadas a serem 
ofertadas nessa modalidade é muito grande, visto que apenas a 
Universidade Paulista (UNIP) e a Universidade do Norte do Paraná 
estão autorizadas a ofertar, respectivamente, trinta e cinco mil 
oitocentas e oitenta (35.880) e trinta e sete mil quinhentas e vinte 
vagas (37.520), o que corresponde a 47,33% do total de vagas 
autorizadas para os cursos de Licenciatura em Matemática no Brasil 
(SILVA, 2015, p. 34). 

O autor mostra, por meio de dados levantados em um portal oficial do 

governo brasileiro, que existe um desequilíbrio na oferta de vagas entre as 

modalidades EaD e presencial. Dessa forma, para tentar minimizar algumas 

distorções que possam ocorrem em função dessa desproporção das vagas 

autorizadas entre as modalidades, tomou-se a decisão pela modalidade de ensino 

presencial. 

Após essa explanação, o foco segue para o procedimento de coleta de 

dados propriamente dito. Para isso, a investigação se deu no portal institucional do 

Ministério da Educação, realizando a busca avançada no e-MEC3, 21/01/2022 a 

24/01/2022.  

Em todos os estados e no distrito federal, estavam disponíveis para 

download três planilhas de dados, totalizando 81 arquivos. Nesses arquivos, 

existem tabelas com os mais diversos dados sobre os cursos de licenciaturas em 

matemática das Instituição de Ensino Superior (IES). Logo, para essa pesquisa, as 

informações de interesse foram: Código IES; Instituição (IES); Sigla; Categoria 

Administrativa; Código Curso; ENADE; Ano ENADE; Vagas Autorizadas; Data 

início funcionamento; Data Ato de Criação; Campus. 

Seguindo o formato consolidado de busca ao sistema e-MEC, o 

levantamento gerou um total de 337 cursos de licenciatura em matemática na 

modalidade presencial, com ENADE 3, 4 ou 5 em atividade no Brasil. Assim, para 

organizar essa quantidade de material das buscas nos sites de todas as IES que 

foram coletadas na busca realizada, foram criadas pastas de arquivos de todos os 

estados.  

Finalizado esse primeiro momento do levantamento de dados na 

plataforma e-MEC, tendo obtido os 337 cursos de licenciatura em matemática 

dentro dos parâmetros estabelecidos, foram iniciadas as buscas pelos PPC que 

                                                           
3 O e-MEC foi criado para fazer a tramitação eletrônica dos processos de regulamentação. Pela internet, 

as instituições de educação superior fazem o credenciamento e o recredenciamento, buscam 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos. Em funcionamento desde 

janeiro de 2007, o sistema permite a abertura e o acompanhamento dos processos pelas instituições 

de forma simplificada e transparente. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/e-mec-sp-257584288. 

Acesso em: 2 nov. 2021. 

http://portal.mec.gov.br/e-mec-sp-257584288
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continham os dados sobre as disciplinas tecnológicas que compõe os currículos 

das licenciaturas das IES. 

Esgotadas as buscas nos portais oficiais dos cursos, o número de PPC 

alcançou o valor de 152 documentos potencialmente interessantes para a coleta de 

dados. Esse número ficou em aproximadamente 45% do total de cursos levantados 

na busca pelo portal e-MEC.  

São 55% documentos que ficaram ausentes, a saber, ausência do PPC no 

portal oficial do curso (grande maioria), cursos extintos por escolha das IES, cursos 

que passaram para EAD (entre o período ENADE de 2017 e o ENADE de 2021) e 

até mesmo insucesso na tentativa de comunicação, via e-mail, telefone ou chat de 

portal, com os coordenadores de cursos. Também foi verificado, em alguns desses 

documentos, que eles não possuíam informações relevantes para esse artigo. 

Dessa forma, a quantidade de documentos a serem analisados se estabilizou em 

143. 

É relevante salientar que, do total dos 143 documentos obtidos, uma fração 

ínfima deles foi conseguida por outros meios virtuais de comunicação, como e-mail, 

whatsapp e portais de acesso à informação. Com esses documentos, existe a 

oportunidade desse pesquisador em se debruçar com mais qualidade em seu 

objeto de estudo, contribuindo para a produção de inferências e considerações na 

pesquisa (RIBEIRO; GESSINGER, 2018, p. 97). 

 
3. Análise dos dados 

 

A análise que é realizada no presente item está relacionada aos dados que 

foram extraídos dos PPC que estavam disponíveis nos portais oficiais das instituições 

educacionais elencadas no processo de filtragem. 

Aqui serão mostrados, das variadas formas, os dados obtidos após uma 

leitura desses PPC. Dessa forma, tem-se informação sobre: ano do currículo dos PPC, 

turnos oferecidos para os cursos, cargas horárias totais dos cursos e das disciplinas 

tecnológicas, total de disciplinas por tipo e tipos de disciplinas tecnológicas ofertadas. 

 

Ano do currículo dos PPC 

Incialmente, a informação sobre o “ano do currículo”, apresentado nos PPC 

dos 143 cursos de Licenciatura em Matemática, mostra que o currículo mais antigo 

datava de 1998, e o mais recente do ano de 2021. Excepcionalmente, apenas 1 PPC 

não trouxe a informação de forma evidente. Para critério estatístico, essa informação 

aparecerá como 0,7%, aproximadamente. 

Na sequência, constatou-se que existe um PPC que persiste na década de 

1990, ou seja, aproximadamente 0,7% do total. Para os PPC da década de 2000, esse 

número salta para 11,9% aproximadamente. Enfim, chega-se à década de 2010 com 



                                                     Revista Tecnologia Educacional 

40 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 232   jan./mar. 2022    p. 35 a 46 

o valor aproximado de 82,5% dos PPC. Atualmente, a década de 2020, que ainda não 

finalizou, já consta com 4,2%. 

Os PPC dos cursos de Licenciatura em Matemática que fazem parte da 

amostra, em sua grande maioria, estão atualizados. Para deixar essa ideia de PPC 

atualizados mais evidente, a porcentagem dos PPC localizados nos últimos 4 anos da 

década de 2010 (2016, 2017, 2018 e 2019) chega a 59,3% do total, mostrando que 

esses cursos implementaram as mais recentes diretrizes que o MEC produziu. Dessa 

forma, espera-se que o incremento de disciplinas tecnológicas a esses currículos 

atenda a demanda da atualização dos meios em que a educação se insere.  

 

Turnos oferecidos para os cursos 

A quantidade dos cursos varia conforme a distribuição dos turnos em que são 

ofertados. Para o período matutino, foram contabilizados 21 cursos. Já no período 

vespertino, essa oferta cai para 9 cursos. No período noturno, a disponibilidade de 

cursos sobe para 105, mostrando que a oferta desigual dessa modalidade está 

atrelada ao fenômeno estudante-trabalhador, observada em várias pesquisas sobre o 

ensino superior noturno. Autores como Terribili Filho (2007), Santana (2013), Vargas 

e Paula (2013) constataram que grande parte dos sujeitos de suas pesquisas eram 

trabalhadores. Na última modalidade de oferta de período de estudo, tem-se o diurno, 

com 18 cursos.  

É preciso deixar o leitor atento, pois o somatório dos valores anteriormente 

mencionados chega a 153 cursos, ultrapassando em 10, número de cursos 

analisados. Isso é justificado pois existem ofertas dos mesmos cursos em períodos 

distintos. 

 

Cargas horarias totais dos cursos e das disciplinas tecnológicas  

Outro conjunto de dados significativo está atrelado à carga horária dos cursos 

de Licenciatura em Matemática envolvidos. A carga horária mínima estabelecida pelo 

MEC obedece a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, como um dos 

critérios a serem observados para o funcionamento regular dos cursos de licenciatura. 

Tal resolução define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de 

professores  

Segue a informação, que trata sobre a carga horária mínima, onde no art. 10 

consta: 

Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à 
Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão 
organizados em três grupos, com carga horária total de, no 
mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o 
desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na 
BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta 
Resolução (BRASIL, 2019, p.5). 
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Quanto à duração dos cursos investigados, foram encontrados 38 cursos com 

carga horária inferior ao mínimo legal, ou seja, 3200 horas. O restante dos 105 cursos 

obedece a carga horária mínima necessária.  

O gráfico apresentado na Figura 1 enfatiza a distribuição dessa carga horária 

total dos cursos por estratos incrementados de 100 em 100 horas, buscando enfatizar 

visualmente os dados levantados sobre esse tema. 

Figura 1: Distribuição de cursos por carga horária 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Já o gráfico da Figura 2 mostra a distribuição das disciplinas tecnológicas 

identificadas nos PPC dos cursos de Licenciatura em Matemática brasileiros, não 

fazendo a distinção entre o rol de disciplinas obrigatórias e optativas. 

Figura 2: Distribuição das disciplinas tecnológicas por carga horária nos cursos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A distribuição apresentada mostra que as maiores quantidades de disciplinas 

tecnológicas se concentram nas faixas entre 0 e 199 horas por curso, ou seja, se o 

mínimo necessário estipulado por lei é de 3200 horas para o pleno funcionamento de 

um curso de licenciatura, tem-se aqui uma porcentagem de 6,25% de disciplinas 

tecnológicas dentro de um curso de Licenciatura em Matemática. Este seria, 

hipoteticamente, o melhor cenário. 

Total de disciplinas por tipo 

Outro dado relevante está associado ao subitem anterior, e diz respeito ao 

quantitativo de disciplinas ofertadas pelos 143 PPC analisados. Foi possível, por meio 

da identificação de várias tabelas que os PPC traziam em seus corpos documentais, 

realizar um levantamento que será apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Tipos de disciplinas ofertadas nos PPC dos cursos de licenciatura em matemática 

Tipos de disciplinas Quantidade % 

Obrigatória 6607 75,87 

Optativa4 1895 21,76 

Eletiva 206 2,37 

Total 8708 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

É notório que a formação dos currículos das Licenciaturas em Matemática 

analisadas é forjada por disciplinas obrigatórias. No próximo subitem, contudo, será 

possível realizar uma comparação com o recorte das disciplinas tecnológicas a fim de 

verificar se a porcentagem verificada se mantém para esse grupo de disciplinas 

especificas. 

Tipos de disciplinas tecnológicas ofertadas 

Atrelando a figura 2 ao aspecto do tipo das disciplinas ofertadas pelos cursos, 

é possível levantar a distribuição entre obrigatórias, optativas e eletivas. No cenário 

apresentado, o universo de disciplinas tecnológicas totaliza 443, sendo que a divisão 

dessa oferta ocorre da seguinte forma: 

Tabela 2 – Tipos de disciplinas tecnológicas ofertadas nos PPC dos cursos de licenciatura em 
matemática 

Tipos de disciplinas Quantidade % 

Obrigatória 251 56,66 

Optativa 189 42,65 

Eletiva 1 0,23 

                                                           
4 Na análise, 10 disciplinas aparecem como semipresenciais, apesar dos cursos elencados serem 
cadastrados no portal e-MEC como presenciais. 
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DI/Interativa5 1 0,23 

Não definida6 1 0,23 

Total 443 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os dados apontam para uma oferta quase semelhante entre as disciplinas 

tecnológicas obrigatórias e optativas ofertadas nos cursos de Licenciatura em 

Matemática, feita a partir dos PPC analisados. As outras formas de ofertas se mostram 

irrelevantes para uma sequência de análise. 

É relevante comparar os dados e verificar que no universo de disciplinas 

ofertadas pelos 143 cursos analisados, 75,87% são obrigatórias. Contudo, quando o 

recorte aponta para as disciplinas tecnológicas, essa porcentagem cai para 56,66%. 

Inversamente, quando o critério é o total de disciplinas optativas e eletivas oferecidas 

pelos 143 cursos, a porcentagem é igual a 24,13%. Para o recorte das disciplinas 

tecnológicas, esse percentual sobe para 42,88%, mostrando que existe uma 

tendência em alocar as disciplinas tecnológicas como opcionais, ou seja, a critério do 

interesse do estudante, não como foco na construção de um currículo que enfatize os 

meios tecnológicos e sua usabilidade no meio educacional. 

 

4. Algumas considerações 

 

O presente artigo buscou compreender através da análise dos dados produzidos pelas 

leituras dos PPC dos cursos de licenciatura em matemática do Brasil, de que forma 

as instituições de ensino superior vêm colaborando para a formação dos futuros 

professores, no que diz respeito a compreensão, disseminação e aplicação das TD 

no cotidiano de atuação escolar. 

 Foram levantados dados sobre os períodos em que os PPC foram elaborados 

e percebido que muitos estão devidamente atualizados com as mais recentes 

diretrizes do MEC. Foi possível detectar que a grande maioria da oferta dos cursos 

ocorre no período noturno, motivado pelo movimento atual que mostra o perfil dos 

acadêmicos como majoritariamente trabalhadores e trazendo para as universidades a 

tarefa de se adequar a esta realidade. 

 Outro dado relevante é sobre as cargas horárias totais dos cursos em relação 

as cargas horárias das disciplinas tecnológicas somadas. Esses dados mostraram que 

uma porcentagem pequena do total da carga horária dos cursos de licenciatura em 

matemática é destinada às TD, conjecturando assim sobre a defasagem tecnológica 

                                                           
5 Disciplina interativa: disciplina composta por um conjunto de atividades proporcionais à carga 

horária semestral de acordo com o curso. Os conteúdos são definidos nos planos de ensino de cada 
disciplina. Para esse formato, o aluno terá um cronograma de atividades virtuais, a serem realizadas 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), e uma agenda presencial, composta pela realização 
de atividades e avaliações na IES.  

6 Informação não constava no PPC consultado. 
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que acontece no curso de formação de professores de matemática e o 

desenvolvimento tecnológico que é apresentado na sociedade em geral. 

 Por fim, o critério na distribuição das disciplinas tecnológicas mostrou uma 

tendência voltada para o tipo de disciplina optativa, fazendo com que os acadêmicos 

optem ou não, por cursar disciplinas com ênfase nas TD, mostrando que os cursos, 

mesmos atualizados no que diz respeito as diretrizes oficiais do MEC, ainda são 

voltados para uma formação docente tradicional.  

Com esse artigo, espera-se que haja um incentivo para a área de atuação 

dentro das licenciaturas em matemática, estabelecendo caminhos para novos 

mapeamentos sobre a inserção das disciplinas que contribuem para formação dos 

futuros docentes no uso de tecnologias digitais com prática do trabalho cotidiano de 

sala de aula. 

Vislumbra-se também as possíveis contribuições desse artigo para a área de 

Educação Matemática, pois as pesquisas acerca da formação inicial de professores 

de matemática e o uso de Tecnologias Digitais são relevantes para aproximar o mundo 

dinâmico e acelerado das novas tecnologias aos processos educacionais vigentes, 

preparando de forma mais efetiva os futuros profissionais das mais diversas áreas da 

educação, em geral e dos profissionais em licenciatura em matemática, em particular. 

 

 

 

DISCIPLINAS SOBRE TECNOLOGIAS DIGITAIS NOS CURSOS DE 

LICENCIATURA EM MATEMATICA DO BRASIL: UMA ANÁLISE A PARTIR 

DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS 

 

SUBJECTS ABOUT DIGITAL TECHNOLOGIES IN BRAZILIAN MATHEMATICS 

LICENSE COURSES: AN ANALYSIS BASED ON THE PEDAGOGIC COURSE 

PROJECTS 

Abstract 

This article is part of a doctoral research, which in this clipping sought to understand 

how the technological disciplines are inserted in the Pedagogical Course Projects 

(PPC) of the Mathematics degrees in Brazil. To achieve this objective, a search was 

initially carried out with filtering defined in the registration systems of the e-MEC 

portal, resulting in the finding of several data sheets. After reading and selecting 

this primary material, it was possible to have access to the PPC available on the 

official portals of the educational institutions that were relevant to the research. With 

the data obtained and analyzed in the PPC, it was possible to build tables and 

graphs that helped in the understanding of how the degree courses in mathematics 

are pedagogically elaborated, with regard to the insertion of Digital Technologies 

(DT) as subjects. In this way, it approached an understanding that current courses 

seek to approach future teachers of DT, but in a discreet and tangential way. 
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