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APRESENTAÇÃO 

 

Num planeta interconectado de informações produzidas por diversas 

fontes, compreendemos que a experiência epistemológica ajuda a manter uma 

visão lúcida e a obra Gestão no Ensino Superior: os caminhos da inovação, 

do empreendedorismo e da resiliência,  busca oferecer alguma clareza, 

ajudando, assim, a equilibrar discursos e práticas a partir de profissionais da 

área educacional e da administração, que ousam se permitir a refletir e a 

investigar a dimensão global das ações realizadas no interior dos espaços 

educacionais. 

A chamada para participar da referida obra aconteceu a partir da 

identificação de profissionais que realizam e/ou realizaram processos de 

gestão em instituições de ensino superior e, que de forma compatível com os 

tempos atuais, aceitassem ser responsáveis por sua pesquisa,  permitissem 

acesso gratuito a partir de licença Creative Commons, dando direito ao público 

de usar e compartilhar sua pesquisa, e ainda, dentro do princípio da 

sustentabilidade ambiental com utilização e distribuição do livro apenas de 

forma on-line/virtual.  

O livro Gestão no Ensino Superior: os caminhos da inovação, do 

empreendedorismo e da resiliência, surge a partir das indagações realizadas 

dentro do grupo de Pesquisa EAD, Presencial e o Híbrido: vários cenários 

profissionais, de gestão, de currículo, de aprendizagem e políticas 

públicas, em que atuamos como líderes de 7 (sete) linhas de pesquisa. 

O livro começa com o capítulo Telepresencial, uma sala de aula do 

tamanho do mundo: gestão da inovação e respeito ao estudante. Nós, os 

organizadores da obra, entrelaçamos nos textos teorias da administração, do 

currículo, da educação e da filosofia, na perspectiva de mostrar ao leitor o 

relato de experiência inovadora ocorrida na instituição em que atuamos.  

No capítulo 02, o decano da PUC Paraná, prof. Dr. Ericson Falabretti, 

intitulado A crise do COVID-19: passado, presente e futuro da educação, 



 

 

 

discute os possíveis impactos na educação sobretudo para as crianças e 

jovens das camadas mais carentes da população. 

No capítulo 03, do diretor da Escola Superior de Negócios e 

Comunicação, prof. Dr. Elton Ivan Schneider, e do prof. Dr. Dácio Roberto dos 

Reis, Megauniversidades: estratégias de inovação de ruptura no ensino 

superior brasileiro, a pesquisa apresenta as transformações ocorridas no 

ensino superior brasileiro, em que a oferta de cursos superiores na modalidade 

a distância (EAD) vem causando uma disrupção nos níveis de competição do 

setor. 

No capítulo 04, da professora do Mestrado em Tecnologias profa. Dra. 

Maud Rejane de Castro e Souza e Jose Geraldo de Pontes e Souza, prof. Me. 

pesquisador da área de tecnologia, ambos da Universidade do Estado do 

Amazonas, a pesquisa A educação STEAM: mudando paradigmas 

apresenta a metodologia na perspectiva de demonstrar que os novos 

profissionais precisam de novas habilidades técnicas e tecnológicas advindas 

da era da informação e com alto poder de criatividade. 

No capítulo 05, o pesquisador prof. Dr. Luiz Alexandre Solano Rossi, em 

seu artigo A construção do ser humano como fundamento para a 

inovação, o empreendedorismo e a resiliência no ensino superior, discute 

as bases filosóficas e sociológicas do ser humano à tríade da excelência que 

permite aos gestores uma profunda reflexão de suas ações.  

No capítulo 06, a Profa. Dra. Maria Carolina C. Cunha Carneiro e o Prof. 

Dr. Robson A. Santos, docentes e pesquisadores do Centro Universitário 

Senac -SP, a Profa. Me. Andrea Meneguel e a Profa. Me. Shirley Ferreira 

Signorelli, docentes e pesquisadoras Ah doc, discutem na pesquisa  

Competências essenciais ao tutor para um bom desempenho no apoio ao 

aluno na EAD, a fim de entender o conceito, sua abrangência e os impactos 

socioafetivos, tecnológico, pedagógico e autoavaliativo no processo de ensino- 

aprendizagem 

No capítulo 07, Mídia e sociedade: uma aproximação da educação, o 

Prof. Dr. Cícero Manoel Bezerra, Conselheiro na Missão Betânia e professor 

universitário, discute o papel das instituições midiáticas e seus produtos estão 



 

 

 

em todas as esferas da sociedade, é difícil imaginar uma vida sem livros, 

jornais, rádio, televisão, cinema, internet e os inúmeros recursos da 

comunicação global. 

O capítulo 08, Gestão de IES mediante a inclusão de pessoas com 

deficiência em cursos universitários à distância: um olhar no viés das 

tecnologias, do prof. Me. Arthur Silva Araújo, do Centro Universitário FAEL, da 

profa. Me. Genoveva Ribas Claro, com ampla experiência em EAD e em 

consultórios clínicos e prof. Esp. Gustavo Thayllon França, do Centro 

Universitário Internacional UNINTER, discute como o processo de gestão 

contribui para o atendimento inclusivo e adaptativo a partir das tecnologias. 

No capítulo 09, das pesquisadoras Profa. Dra. Jacimara Villar Forbeloni, 

diretora da Universidade Federal Rural do Semiárido, e da Profa. Dra. Márcia 

Regina Mocelin, do Centro Universitário FAEL e Presidente do Instituto Música 

e Arte, a pesquisa Gestão Participativa no Ensino Superior: vamos juntos 

florecer! discute as teorias de gestão participativa e o desenvolvimento da 

interiorização do ensino superior.  

O capítulo 10, Educação e inovação: o uso de tecnologias em 

contexto pandêmico, da profa. Dra. Maria Auxiliadora Fontana Baseio, do 

Programa de Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade 

Santo Amaro, da profa. Me. Patrícia Vieira Santos, da Faculdade Piaget, do 

Prof. Dr. Wanderley Carneiro, pró-reitor de extensão e desenvolvimento do 

Centro Universitário FECAP, discute o contexto da cultura digital e a inserção 

de metodologias inovadoras nos processos educacionais.  

No capítulo 11, o decano do Centro Universitário Internacional 

UNINTER, Prof. Dr. Alvino Moser, na pesquisa intitulada Resiliência, 

Apathéia, Ataraxia, Fracasso e Pandemia, apresenta e discute os conceitos 

a partir da ótica da filosofia, antropologia e sociologia, e sugere indicar a 

autoeducação por meio de exercícios de domínio de si e de lucidez nas 

escolhas e decisões. 

De forma livre, apresentamos entrevista com Prof. Dr. Hugo Eduardo 

Mezza Pinto, que discute o processo de gestão em tempos inovadores e 

provocativos a partir da educação a distância. E uma homenagem em vida, 



 

 

 

relembrando a trajetória de Naura Syria Carapeto Ferreira e outras lideranças, 

com participação do prof. Vicente  Santiváñez Limas, da Universidad El San 

Martín de Porres, de Lima, Peru, se trata de gestão e liderança. 

Como organizadores, indicamos aos leitores que antes de embarcar 

nesta jornada intelectual, em que o tempo está ficando escasso para reflexão, 

que devemos reservar tempo para compreendermos novos olhares a partir de 

leituras, pois escolhemos tomar partido e precisamos nos educar para 

emancipação humana. 

Por fim, agradecemos aos pesquisadores que acreditaram no referido 

livro e dispuseram tempo para nos ajudar no desenvolvimento dele, e as 

professoras Deisily de Quadros, Danielle Fracaro da Cruz, Maristela dos Reis 

Sathler Gripp e Thays Carvalho Cesar, que mostraram lacunas linguísticas que 

mereciam ser revistas.   

As pesquisas apresentadas na obra Gestão no Ensino Superior: os 

caminhos da inovação, do empreendedorismo e da resiliência, desenrolam 

perspectivas globais, com autores de várias instituições de ensino do Brasil e 

Peru com olhares diferentes, o que no mínimo pressupõe liberdade, fluidez, 

ousadia e inovação.  

 

Inverno de 2021 

 

Prof. Dr. Benhur E. Gaio (PhD) 

Profa. Dra. Dinamara P. Machado (PhD) 

  



 

 

 

PREFÁCIO 

 

Prefaciar uma coletânea de artigos de notória qualidade sobre os 

desafios do ensino superior no país é um presente, especialmente num cenário 

nacional de intensas mudanças comportamentais, didáticas, metodológicas e 

tecnológicas que nos remetem à motivação (e não à obrigação) de pensar o 

novo, de agir de maneira diferenciada e de buscar soluções inovadoras para a 

garantia, de forma significativa, da qualidade da educação no Brasil.  

A ampliação de conhecimentos e o uso da tecnologia possibilitam o 

concreto desenvolvimento de habilidades técnicas e pedagógicas que 

modificam, de maneira ímpar, o ambiente educacional do Ensino Superior. 

Verificamos que já ocorre uma adequação das Instituições de Ensino ao 

atendimento das necessidades sociais, adequação essa que não se limita à 

formação de mão de obra, mas que tem como foco a formação de verdadeiros 

profissionais, que devem buscar sempre a formação continuada como forma de 

agregar excelência ao seu trabalho. Num mercado que já contempla uma 

saturação de profissionais nos diversos segmentos é prioritário que se busque 

um diferencial. É patente que os desafios da gestão do Ensino Superior vão 

muito além da gestão de recursos e processos.  

Esta coletânea nos remete a palavras de ordem para que haja uma 

mudança no pensamento dos profissionais que integram o sistema de Ensino 

Superior, mas sobretudo para que venham a agir para que inovação, 

empreendedorismo, inclusão, gestão participativa, criatividade e resiliência 

permeiem ações práticas que proporcionem desenvolvimento, emancipação e 

cidadania.  

Não se trata de uma tarefa privativa da gestão, pois um gestor não 

consegue efetivar nenhuma mudança organizacional, mas é possível e 

desejável que promova a verticalização do debate na comunidade escolar, para 

que aja como propulsor da necessária ebulição institucional para que o “novo” 

seja pensado coletivamente, planejado, introjetado e se concretize.  



 

 

 

Para que a inserção das novas tecnologias se traduza em inovação 

educacional será preciso ir bem além da substituição dos cadernos e lousas 

por dispositivos digitais.  

É preciso usar as tecnologias para romper com o ensino enciclopédico, 

passivo e despersonalizado. Essa mudança surge com a necessidade de 

adequação das organizações no espaço e no tempo, acompanhando assim a 

evolução do pensamento humano, atendendo as necessidades das novas 

gerações que surgem. 

Sabemos que não existem respostas simplistas para a organização e 

construção de uma escola para o futuro, mas estamos cientes das necessárias 

mudanças que permitirão dar escala para as boas práticas inovadoras 

presentes no ensino e que já se reorganizaram em torno do novo paradigma da 

aprendizagem. Queremos para o Brasil uma Educação transformadora, que 

garanta mais qualidade e equidade. Sabemos que depende de nós a força 

motriz que vai impulsionar esse processo e que para alcançá-lo temos que 

sobrepor obstáculos.  

Convido-os a esse prazeroso mergulho na diversidade de temas e de 

propostas que nos apontam caminhos possíveis e nos fazem perceber que os 

gestores devem lançar mão de todas as ferramentas capazes de apoiarem 

suas decisões gerenciais e que promovam uma revolução educacional 

sistêmica que impactará todas as instâncias do processo educativo. Isso 

implica mudança de paradigma e exige inovação e a constante busca o bem 

comum. O momento é desafiador e o futuro da Educação é agora. 

 

 

Maria Ester Galvão de Carvalho 

 Coordenadora do Fórum Nacional de Educação
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Todos esses elementos estão conectados no ambiente virtual 

como se estivessem colocados de forma presencial em salas de 

aulas físicas e que surgem como resultado da busca de 

alternativas para ensino e aprendizagem em tempos de pandemia. 

(Estudos de inovação da Uninter) 

Pixabay 
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TELEPRESENCIAL, UMA SALA DE AULA DO 

TAMANHO DO MUNDO: GESTÃO DA INOVAÇÃO E 

RESPEITO AO ESTUDANTE 

 

GAIO, BENHUR E. 

MACHADO, DINAMARA P. 

 

RESUMO 

 

O estudo aqui apresentado, de cunho qualitativo exploratório, tem como objetivo 

relatar a experiência dos pesquisadores gestores em projetos que visam a gestão da 

inovação na implantação da nova metodologia telepresencial. Publicação originária a 

partir do entrelaçamento de teorias da administração e educação com foco 

intencional em apresentar nova possibilidade de aprendizagem, oriunda da análise 

atenta da sociedade hodierna. Sob tal cenário, o design da pesquisa está dividido 

em três fases: (i) discussão sobre a sociedade contemporânea e, nesta, o papel da 

educação e da inovação; (ii) detalhamento do relato de experiência do projeto 

Telepresencial, uma sala de aula do tamanho do mundo: gestão da inovação e 

respeito ao estudante. (iii) reflexão sobre a questão da inovação por meio do relato 

de experiências. A partir de pilares epistemológicos consideramos que ao 

constituirmos projeto inovador em que mesclam humanos de diferentes lugares do 

planeta imbuídos de aprender e transformar conduzimos para emancipação 

humana.  

 

Palavras-chave: gestão da inovação, telepresencial, estudantes, emancipação 

humana. 
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INTRODUÇÃO 

 

O novo acontece mesmo contra nossa vontade ou a de outrem. 

Ele irrompe para o bem e para o mal.  

Ele constrói, ele é vida.  

Quem inventar a nova política inventará o novo mundo. 

Inventar é possível, mas muito difícil.  

Fácil é repetir, fácil é aceitar, fácil é seguir receitas.  

É se conformar. Fácil, não é vencer, é ser derrotado. 

Betinho 

 

Na perspectiva do fragmento do texto do sociólogo Betinho, lá pela começo 

da década passada,  adotamos neste relato de experiência  que o passado 

existente, contado e registrado a partir das narrativas produzidas pelos 

pesquisadores, revelam as etapas de descontinuidade da sociedade de pesca para 

sociedade em rede, e que diretamente impactou e impacta na vida das pessoas do 

planeta, e que precisamos assumir nossos papeis de professores e gestores para 

dar vez e voz para o fortalecimento da autonomia com criticidade científica, pois, 

acreditamos que a ação docente, na sala de aula ou na gestão, se faz por humanos 

em busca de desenvolvimento de humanos mais humanos e preparados para 

sociedade da fluidez, frente as realidades culturais, econômicas, emocionais e 

sociais de povos locais em diferentes partes do mundo. Relembra-se o exposto por 

Harari, (2018, p. 319) “o gênero humano está enfrentando revoluções sem 

precedentes, todas as nossas antigas narrativas estão ruindo e nenhuma narrativa 

nova surgiu até agora para substituí-las”. Como podemos nos preparar e, também, 

nossos filhos para um mundo repleto de transformações sem precedentes e 

incerteza tão radicais?  

Reconhecesse, assim, que o texto de uma pesquisa pode ser escrito a partir 

de vários prismas. Escolhemos um caminho permeado pela importância social e 

educacional na perspectiva de demonstrar que experiências inovadoras podem ser 

compartilhadas a fim de darmos continuidade na evolução da educação mundial, a 

partir de bases sólidas em que os projetos educacionais preservem identidades 

regionais e, ao mesmo tempo, mantenham conexão com outras culturas, 
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experiências, conhecimentos. Quando estudantes são expostos e interagem de 

forma global, criam uma rede de relacionamento nos quatro cantos do mundo, 

aproximados pela possibilidade, pela internet e unidos em busca de aprender, 

transformar seu micromundo e, por consequência, seu entorno social.  

As diversas tendências da sociedade globalizada e toda sua complexidade 

competitiva impõe em todo sistema educacional premente necessidade de mudança, 

o que fascina, intriga e incomoda professores e gestores. E É neste cenário 

transterritorial e transfenomenal que demonstraremos o relato de experiência do 

Telepresencial, uma sala de aula do tamanho do mundo: gestão da inovação e 

respeito ao estudante.  

Em geral, nós gestores universitários da rede privada de ensino consumimos 

boa parte de nosso tempo entre análise de mercado, dos dados da instituição,  na 

mineração de dados diversos para compreender as tendências do mercado 

globalizado e competitivo, enfim em busca de compreender e/ou lançar tendências, 

de permanecer no mercado e ao mesmo tempo, buscamos compreender como os 

estudantes a partir das aprendizagens realizadas durante seu período de formação 

podem enfrentar os novos desafios, ou seja, o compromisso com as gerações sem 

nome está no cerne da nossa atividade.  

Paralelamente, nos perguntamos como podemos inovar nesse mercado que 

se concretizou  nos ensinamentos de  Bauman (2009, p.90) “Em vez de expectativas 

e doces sonhos, o “progresso” evoca um insônia repleta de pesadelos de “ser 

deixado para trás”, perder o trem ou cair da janela de um veículo em rápida 

aceleração”, assim, ser ético e estético com os estudantes que apesar de todas as 

dificuldades confiam em nossos projetos, busca-se em ensinamentos 

multidisciplinares que precisam entrelaçar conhecimentos oriundos de conteúdo, 

habilidades para realizar práticas coerentes com o nosso tempo, atitude mesmo 

diante da complexidade da vida em sociedade,  amparados em valores que são 

universais indiferente de tendências, e reconhecendo uma sociedade em mudança 

requer ficar atento ao socioemocional de cada membro da equipe e dos estudantes, 

para inovar mantendo e fazendo renascer pilares educacionais e sociais.  

Esta sociedade em rede considerada moderna por Giddens (1991), emergiu 

na Europa a partir do século XVIII, e possui organização social centrada na 



19 
 

 

informação, e que seu estilo propagou mais ou menos pelo mundo inteiro. Ou ainda, 

nas palavras de Ferreira para comprovar o exposto acima acerca de globalização. 

 

Como um fetiche, a globalização é “falada”, “usada” com freqüência sem ser 
entendida concretamente, significando muitas vezes o oposto, mas tendo 
algo em comum:  constitui-se como um poder oculto que agita o mundo, que 
determina as vidas humanas, dominando-as cada vez mais. Todos os 
problemas sociais, todas as crises e catástrofes, na atualidade, são 
relacionados com a “globalização”, assim como se fala de um mundo mais 
seguro e até de um possível “governo democrático mundial (2004, p. 1229). 

 

A realidade da sociedade globalizada e do consumo conseguiu estabelecer 

insatisfação como permanência e a partir dela criou tendências de busca constante 

em todas as áreas e, a educação como parte dessa sociedade não ficou alheia, 

assim, na sociedade hodierna para ter sucesso nas profissões, é preciso que a a 

aprendizagem ao longo da vida seja  tendência que ultrapassa e ao mesmo tempo 

acompanha as distintas mudanças tecnológicas e sociais. Diante do cenário, as 

instituições de ensino, passam para o território de construção e reconstrução de 

identidade a partir dos seus cursos de forma contínua. Os cursos e modalidades 

habituais, compartilham espaços com novas demandas, de forma gradual e 

incansável, e nós, os gestores, num processo de difusão e fusão, identificamos, 

misturamos oportunas novas possibilidades, de   forma ubíqua para o público que 

necessita de formação.  

A partir da realidade social, nós os gestores concebemos que a teoria da 

administração adaptativa-complexa é o reflexo da modernidade nas instituições. O 

grande sociólogo britânico Anthony Giddens, estudado por sua teoria da 

estruturação, preconiza que a função das teorias é fornecer concepções da atividade 

social humana e do agente humano que possam ser colocadas a serviço do trabalho 

empírico, ou seja, elucidar problemas para os processos da vida cotidiana e social. 

Para Giddens, as instituições precisam ter estruturadas estratégias, 

estabelecidas a partir de interações dinâmicas oriundas de agregações dinâmicas e 

adaptáveis.  As instituições precisam ter caráter crítico em seus processos, a fim de 

analisar no tempo e no espaço as práticas ordenadas, buscando sempre 

compreender os pontos de ruptura, de sucesso e de insucesso em suas ações.  



20 
 

 

Giddens apoiou sua teoria no estruturalismo e no funcionalismo. A teoria o 

autor representa uma padronização de reprodução de práticas sociais e 

paradigmáticas, o que implica as práticas sociais externas da organização terem 

contexto dentro dela, a partir das interações sociais, nesse fluxo constante de 

interações humanas que se produz infinitamente, num movimento de ação e reação.  

 A partir de Masetto (2012), compreendemos que inovação educacional 

pressupõe tomar partido, reconhecer o momento histórico das instituições, de suas 

necessidades, da vontade de trilhar caminhos compatíveis com realidade 

contemporânea daqueles sujeitos que convivem a partir de pressupostos 

epistemológicos, conforme afirma o autor: 

 

Marcamos como pressuposto que as inovações educacionais nunca se 
apresentam com a característica de neutralidade. Pelo contrário, sempre 
surgem como resultado de um contexto social, de determinada concepção 
de educação e como resposta a necessidades emergentes para as quais os 
paradigmas atuais já não oferecem encaminhamentos aceitáveis. (2012, 
p.16) 

 

Refletir acerca de inovação educacional requer perceber que as ações dos 

sujeitos são reflexos das vivências individuais e coletivas, dos momentos em que 

foram impulsionados a repensar as ações cotidianas que já não atendiam com 

precisão as demandas daquele momento histórico 

Os processos de mudanças ocorrem algumas vezes para sustentar os cursos 

existentes e outras de forma disruptiva. Em tempo, Clayton Christensen, ao longo 

dos anos ensinou para gestores ao redor do mundo os caminhos epistemológicos e 

práticos para o desenvolvimento da inovação em instituições diversas, e ainda nos 

últimos textos apontou que a inovação disruptiva poderia ser uma possibilidade da 

teoria dos híbridos.  

Apesar de parecer comum, ou ainda, estar aprendendo algo que a tendência 

não condiz com seu tempo, aprender e interagir acerca de inovação na sociedade 

hodierna é reconhecer que inovar faz parte da sobrevivência do homo sapiens, pois, 

nós, enquanto gestores, destoamos do proposto por Tofller (p.13,1972) “O fato 

conturbador está em que a vasta maioria das pessoas, incluindo-se as pessoas 

educadas e de qualquer forma refinadas nos seus gostos, acham a ideia da 

mudança tão ameaçadora que tentam negar sua existência.” 
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 As ações educacionais inovadoras nascem do pensamento grupal, das 

decisões democráticas, dos momentos de discussão e do entrosamento de um 

grupo de pessoas que buscam um objetivo comum, que trabalham a fim de 

potencializar o conhecimento de cada membro. Quando tratamos da 

intencionalidade do projeto estamos falando do currículo que sustenta todo o projeto, 

e que abordaremos detalhadamente em outro momento. 

 Os atores educacionais, aqui compreendidos em sua totalidade, 

professores, alunos, ex-alunos, pais, órgãos reguladores e comunidade, cada qual 

em sua instância, de sua forma e em seu tempo, representam a base de 

sustentação da inovação educacional. É a partir do diagnóstico e intencionalidade 

dos sujeitos acima mencionados que a inovação educacional se concretiza.  

 Reconhecemos que estes sujeitos também são aqueles que podem impedir 

que os processos de inovação educacional pudessem ser implantados e 

permaneçam no ambiente, pois muitos pensam em fazer o futuro com práticas de 

um passado carregado de significado. Nas palavras de Thuler (2007, p. v) “Mudar, 

preservando sua identidade, é sem dúvida o desafio principal com que a vida 

confronta não só as pessoas, mas também as organizações”.  

Hoje, na segunda década deste novo século, o sentimento de pertença 

aparentemente torna-se transitório. As profissões, as famílias, os modelos 

econômicos, as regras sociais e etc, alteram-se dia após dia. Nas palavras de 

Imbernón (2000, p. 19) “(...) Disso tudo resulta, quem sabe, uma certa desorientação 

coletiva que se reflete no pensamento e na ação educativa’’. 

Christensen (2009, p. 22) nos alerta que suas pesquisas estão 

fundamentadas em “administrar a inovação com eficiência é o foco principal de 

minhas pesquisas’’. Quando nos momentos anteriores falamos que inovação é um 

processo que requer muito trabalho, buscamos evidenciar que as inovações 

produzidas para surtir o efeito social e econômico das instituições precisam ser 

administradas, planejadas e medidas ao longo do tempo, ou seja, apenas implantar 

determinada ação, que pode até ser considerada inovadora não irá garantir sua 

eficiência ao longo do tempo. A inovação de produtos, processos e outros acontece 

mediante sua constância e persistência em alterar o modus operandi em seu lócus. 
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Christensen (2009, p. 22) nos ensina que “a motivação é o ingrediente 

catalisador de cada inovação de sucesso”. Da forma posta, para o desenvolvimento 

da inovação é necessário ter uma intencionalidade, pois a motivação nasce da 

análise de mudança de determinado problema. Ou seja, inovação nasce da 

percepção da realidade, da sua necessidade de mudança, da perspectiva de alterar 

o status de determinado setor ou produto. 

Em tempo, configuramos Inovação de Sustentação e Disruptiva da forma 

breve, conforme exposto a seguir:  

Inovação de sustentação se materializa a partir da evolução de produtos 

existentes, na perspectiva de agregar valores no produto que consumidores já estão 

habituados. Ex.: Quando no curso de Licenciatura X, incorpora disciplinas para que 

o estudante possa escolher, pressupõe que inovou dando possibilidade para que 

seu estudante trace seu caminho curricular a partir de suas expectativas, mas que 

antes foram delineadas pela instituição de ensino.  

Inovação disruptiva se concretiza com a mudança radical de determinado 

mercado, elevando-o para outra dimensão mesmo dentro de determinado segmento. 

Ex.: Educação a distância, apesar de carregar os princípios da educação, conteúdo, 

ensino, relação professor e estudante, inovou ao colocar com base de transmissão o 

uso intensivo de tecnologias digitais ou analógicas e, principalmente, por possibilitar 

que a massa populacional tivesse acesso ao ensino em diferentes recônditos, do 

local isolado geograficamente até o morador da quitinete da capital.  

Configurando o avanço dos estudos de inovação, continuamos em 

Christensen, Horn e Staker (2013, p. 3) e amparamos o relato de experiência 

Telepresencial, uma sala de aula do tamanho do mundo: gestão da inovação e 

respeito ao estudante, como inovação do tipo híbrida que segue padrão diferente, 

sendo eles: 

 

 Mescla de tecnologias e modelos; 

 Busca atender consumidores em transição; 

 Fácil adaptação para o novo modelo; 

 Procura ocupar novo espaço.  
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Partindo-se do cenário posto, apresenta-se o relato de experiência 

categorizando-o como inovação híbrida para educação superior.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

A instituição em que somos gestores com abrangência nacional e 

internacional, em cursos na modalidade presencial, semipresencial e educação a 

distância, atende aproximadamente 300 mil estudantes, em 120 cursos de 

graduação, 380 cursos de especialização, Educação de Jovens e Adultos, 02 

mestrados e 01 doutorado, assim, constitui-se como instituição plural que atende da 

educação básica até o stricto sensu.  O planejamento acadêmico estratégico 

possibilita, a partir dos esforços dos diferentes profissionais, atuar em cenários 

diversos atendendo particularidade do tempo histórico, das necessidades dos 

estudantes e na contribuição do desenvolvimento social. Da forma posta, atuamos 

em aproximadamente 700 cidades em território nacional e 10 cidades em distintos 

continentes em que atendemos a diáspora brasileira.  

A preocupação na transformação social a partir da sociedade líquida e 

exponencial presente no cotidiano, constitui-se como pano de fundo para estarmos 

sempre atentos na realidade educacional, social e econômica de nossos estudantes.  

Assim, em decorrência do tempo histórico vivenciado, do referencial de inovação 

que conduziu nossa instituição e pelo aceleramento causado pela Pandemia SARS-

CoV-2, se estruturou o novo projeto educacional para graduação titulado AO VIVO 

TELEPRESENCIAL. 

A nova modalidade Ao Vivo Telepresencial permite que a instituição constitua 

uma sala de aula do tamanho do mundo, conectada em tempo síncrono.  

Ao estruturarmos administrativamente e pedagogicamente o projeto da nova 

modalidade Ao Vivo Telepresencial, mesclamos metodologias reconhecidas e 

agregamos o fator humano como preponderante a partir dos recursos 

proporcionados pelas tecnologias digitais.  

O desenvolvimento do projeto e da nova modalidade Ao Vivo Telepresencial, 

deu-se a partir de reuniões com profissionais de distintas áreas (pedagógico, 
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secretaria, TI, financeiro...) na perspectiva multidisciplinar em que todos 

reconhecessem o cenário histórico e a realidade educacional. Foram 6 (seis) meses 

de discussões e projeções a fim de oferecer aos estudantes e a sociedade, um novo 

produto que ultrapassasse rótulos, mas que estivesse coerente com o ideário social 

da mantenedora e de seus colaboradores.  

Assim, situamos o Ao Vivo Telepresencial dentro da perspectiva de Educação 

5.0, em que o bem-estar do ser humano, sua percepção social e ambiental, está 

conectada com outros indivíduos em busca da consciência sistêmica da vida no 

planeta terra.  

E para diferenciarmos os momentos educacionais, concebe-se que: 

 Educação 1.0: presença física em sala de aula, baseada em conteúdo, na 

memorização em busca de obtenção de nota para aprovação, na relação unilateral 

do professor e estudante. Organizada a partir de currículo disciplinar; 

Educação 2.0: presença física em sala de aula, baseada em conteúdos e 

práticas de aproximação ao mercado de trabalho. Implantação de laboratórios. 

Permanência de memorização. Relação unilateral professor e estudante.  

Organizada a partir de curricular disciplinar.  

Educação 3.0: 75% de presença física em sala de aula, 25% de presença a 

partir da incorporação de momentos na modalidade a distância, com os ambientes 

virtuais de aprendizagem. Trabalho colaborativo entre estudantes na busca de 

solução de problemas. Relação bilateral entre professor e estudante. Organização 

curricular interdisciplinar.  

Educação 4.0: Mescla de presencial e EAD, indiferente do percentual. O 

processo de educação ubíqua é incorporado. Competências passam ser base para 

desenvolvimentos dos currículos de forma inter e transdisciplinar. Trabalho 

colaborativo de pesquisa e apresentação de novos produtos. Relação bilateral entre 

professor e estudante. Educação centrada a partir dos suportes de tecnologias. 

Educação 5.0: o espaço da sala de aula ultrapassa barreiras físicas e 

tecnológicas. União dos recursos das tecnologias para aproximar os professor e 

estudante, estudantes e estudantes em busca de reciprocidade. Conectividade para 

colaboração. Ênfase na educação com flexibilidade curricular, inovação nas práticas 

pedagógicas e na criação de produtos a partir da práxis educacional. 
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Desenvolvimento de competências profissionais individuais, cooperativas, sociais e 

emocionais. 

Partindo do princípio da Educação 5.0, o projeto da modalidade Ao Vivo 

Telepresencial tem as seguintes características: 

 

 Uso exponencial de tecnologias digitais para interação síncrona; 

 Extrapolação da conceituação de presença física para presencialidade; 

 Substituição da ênfase no ensino pela ênfase na aprendizagem; 

 Aprendizagem desenvolvida a partir do ensino, da pesquisa, da 

extensão e da prática; 

 Aprendizagem é central no estudante, envolvido como pessoa, como 

um todo: ideias, inteligência, sentimentos, cultura, profissão, 

sociedade. 

 Atuação da equipe multidisciplinar em busca do desenvolvimento 

profissional ao desenvolvimento socioemocional; 

 Estabelecimento de nexo entre diferentes tendências, metodologias, 

teorias educacionais e da psicologia;  

 Contínuo estabelecimento do entrelaçamento de teoria e práticas que 

favoreçam criação do término do dia letivo;  

 Organização curricular sistêmica e por competências;  

 Compreensão da aula no ensino superior como espaço e tempo de 

aprendizagem por parte do estudante e do professor e da modificação 

completamente o processo ensino; 

 Implantação da equipe multidisciplinar composta de: professor titular, 

professor adjunto, coordenação de curso, diretor de cena, equipe de TI 

e de formação de profissionais e outros para desenvolvimento do 

projeto Ao Vivo Telepresencial;  

 Formação dos diferentes profissionais para atuação no projeto Ao Vivo 

Telepresencial; 

 Implantação da metodologia do Design Educacional Digital.  
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O projeto Ao Vivo Telepresencial consta com metodologia específica que 

mescla estudantes de forma síncrona de diferentes locais no mundo, em curso de 

graduação, no processo de interação que envolve desde softwares de código aberto 

com ambiente virtual de aprendizagem próprio da instituição, titulado AVA Univirtus.  

O Design Educacional Digital (DED) é constituído a partir de momentos 

epistemológicos e práticos delineados para serem cumpridos em todos os 

momentos de aprendizagem.   

A metodologia do Design Educacional Digital do projeto Ao Vivo 

Telepresencial envolve as etapas descritas a seguir:  

1º DIAGNÓSTICO DA APRENDIZAGEM – PROFESSOR E ESTUDANTE 

Identificar a inteligência cognitiva em relação aos conhecimentos anteriores e 

 posteriores da temática semanal, percebendo possibilidade de melhorias de 

 forma individual e coletiva. Realizado semanalmente antes do início da aula.  

 Do resultado do diagnóstico se inicia a sequência didática daquela semana.  

2º ACOLHIMENTO CONCEITUAL – PROFESSOR E ESTUDANTE 

Possibilitar de forma breve o conhecimento teórico e prático a fim de balizar 

 os conteúdos elementares entre todos os estudantes.  

3º OBJETIVO DA AULA – PROFESSOR E ESTUDANTE 

Demonstrar a partir das bases teóricas as aplicações do cotidiano das 

 profissionais e na vida. Realizado após o diálogo conceitual e procedimental 

 proveniente do diagnóstico da aprendizagem.  

4º TEORIA DE BASE– PROFESSOR E ESTUDANTE 

Realizar entrelaçamento das teorias dos diversos materiais (videoaula, livro-

 base (...)) com o material preparado para aquele momento. Por meio da 

 aprendizagem dialógica, aproximar as teorias ao mundo do estudante, do 

 trabalho e da sociedade líquida e exponencial. 

5º PESQUISA – ESTUDANTE E PROFESSOR 

Analisar, subdividir e reconhecer os conhecimentos apresentados em sua 

 interdependência sistêmica com outros assuntos.  
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6º APLICAÇÃO – ESTUDANTE E PROFESSOR 

Demonstrar aplicabilidade da temática no aspecto profissional, a fim de gerar 

 no estudante uma memória comparativa para que possa evoluir no 

 desenvolvimento da competência.   

7º ATIVIDADE PRÁTICA E EXPERIMENTAÇÃO –   

 ESTUDANTES/ESTUDANTES E PROFESSOR 

Produzir a partir dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes e dos 

 valores a relação prática entre o abstrato, oriundo das teorias, e a prática 

 necessária em ações cotidianas em determinado espaço profissional social. 

8º ANÁLISE – ESTUDANTE E PROFESSOR 

Estabelecer a partir da compreensão individual momentos de uma experiência 

 social de aprendizagem por meio do diálogo entre estudantes e mediado pelo 

 professor.  

9º AVALIAÇÃO E REFLEXÃO – ESTUDANTE E PROFESSOR 

Analisar e julgar do coletivo de criação a partir de indicadores de 

 aprendizagem, de reverberação social, do mercado de trabalho e outros.  

10º CRIAÇÃO E SIGNIFICAÇÃO – ESTUDANTE E PROFESSOR 

Criar sua proposta a partir da temática o que gera aprendizagem, a fim de 

 conseguir transmitir para outros o conhecimento.   

A seguir representação visual do DED: 

 

 

Fonte: GAIO, MACHADO, 2021 
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Para realização do DED, os profissionais da equipe multidisciplinar planejam 

a partir da Sequência Didática de Aprendizagem (SDA).  

O documento da SDA é postado no ambiente virtual Univirtus anterior ao 

momento da aula síncrona. Da forma posta, os estudantes reconhecem cada 

momento da aula, com suas interações, provocações, softwares que serão utilizados 

para interação entre os estudantes.  

A partir do projeto Ao Vivo Telepresencial, listamos a seguir os benefícios 

para instituição; 

 

 Gerar tendência educacional, o que provoca crescimento econômico e 

social de forma intangível; 

 Agregar novos estudantes que precisam da rotina da modalidade presencial 

e não podem se deslocar até determinado campus físico; 

 Recuperar estudantes que se evadiram por não se adaptarem na 

modalidade de educação à distância; 

 Ofertar cursos de graduação síncrono e interativo com mescla de 

estudantes presenciais no campus sediado em 

Curitiba/Paraná/Brasil/Mundo com estudantes residentes em território 

nacional, que podem se deslocar até os polos de apoio presencial, ou 

ainda, atingir a diáspora brasileira em todos os continentes; 

 Potencializar as tecnologias digitais proprietárias no mercado educacional. 

 Atender de forma presencial síncrona e com favorecimento do engajamento 

estudantil indiferente das realidades sociais; 

 Crescimento do core business.  

 

Considerando o amplo espectro que envolve o projeto Ao Vivo 

Telepresencial, durante os meses de desenvolvimento do novo produto, foi possível 

observar alguns tópicos de riscos:  

  

 Estruturar design arquitetônico de espaços no campus (sala de 

aula+estúdio+auditório) com convergência de tecnologias para transmissão 



29 
 

 

das aula e de forma simultânea agregando estudantes presenciais de forma 

física; 

 Compreensão da rede de parceiros nos distintos lugares do mundo da 

proposta do novo projeto; 

 Campanha de marketing adequada que congregasse todos os atributos do 

novo produto; 

 Formação da equipe multidisciplinar; 

 Utilização de diversas ferramentas durante o momento da aula; 

 Viabilidade financeira do projeto; 

 Metodologias de interação para geração de engajamento entre todos os 

estudantes daquela turma, indiferente do espaço da aula (presencial no 

campus ou à distância); 

 

O paradigma que propomos com o Telepresencial é substituir a ênfase do 

ensino pela aprendizagem. E como demonstramos de forma resumida no relato 

acima, não é uma simples troca de palavras, pois quando estamos falando de 

aprendizagem estamos tratando do desenvolvimento de uma pessoa, nos diversos 

aspectos de sua personalidade.  

Nós, enquanto gestores, acreditamos que projetos, desta monta, representam 

vozes que reconhecem que a educação formal pode transformar vida de pessoas. E, 

se acredita que podemos fazer uma instituição que prepara profissionais para o 

mercado de trabalho e seus estudantes para a vida social e política, ou seja, 

respeitando o humano em sua totalidade existencial, e que estes devem ser prismas 

inarredáveis para construção de uma instituição comprometida com espaço que 

ocupa na sociedade, portanto, coadunamos com Kosik “ a totalidade sem 

contradições é vazia e inerte, as contradições fora da totalidade são formais e 

arbitrárias’’ (1976, p. 51).  

Hoje, o processo educacional mediado pelas tecnologias digitais passa a 

adquirir dimensões que, se não são totalmente novas, mas que podem agora ser 

exploradas, considerando as perspectivas teórico-metodológicas existentes no 

presente momento. As relações educativas têm se tornado multidirecionadas e 

dinâmicas, possibilitando a todos os envolvidos fazer parte do processo educacional.  

As mudanças sociais, tecnológicas e epistemológicas vivenciadas impõem a 
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necessidade de uma formação aberta às incertezas, às diferenças, às emergências 

nesta sociedade hodierna. Essa compreensão dialética da totalidade significa o 

comprometimento com a emancipação humana.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Compreender o processo educacional em seu tempo e espaço de 

aprendizagem por nossa parte, os gestores, os professores e os estudantes, requer 

entrelaçar conhecimentos multidisciplinares, para que juntos possamos realizar 

interações, em que o conceito de estar em busca de um curso superior transcenda 

seu espaço corriqueiro de novas oportunidades de trabalho e, que a emancipação 

humana possa ser mola propulsora, pois, só assim, podemos falar em mudança, 

inovação e, por consequência, na formação de profissionais competentes e cidadãos 

éticos e com preocupação estética.  

 Relembra-se a expressão latina, tempus, fugit, de fato o tempo voa! Esse 

momento singular vivenciado pela pandemia do Sars-Cov-19, provocou observação 

mais atenta para as verdadeiras preocupações humanas, e muitas das verdades 

que carregávamos como pilares estão sendo revisitadas em todos os estratos do 

tecido social mundial. Tempos em que barreiras físicas separam povos e que são 

unidos pela manutenção do estado pandêmico, pelas mudanças de clima que 

afetam todos indiferente das demarcações territoriais, ou resumindo, em que 

aprendemos que os fenômenos sociais, econômicos, educacionais (...) estão 

altamente conectados, ou seja, urge repensarmos o mundo de forma orgânica, por 

consequência o processo educacional deve ser repensado. 

 Assumir o papel de provocar inovações na educação para além da 

transposição de conceitos e práticas requer ter ousadia para enfrentar até seus 

próprios medos e promover inovação a partir da percepção tecnológica e humanista, 

para que seja realizado com sabedoria, ajudando na transformação da vida de todos 

os humanos e todas as formas de vida no planeta para que convivam com suas 

diferenças em plenitude.  

 O conhecimento crescente transnacional e extraterritorial pode libertar os 

projetos de emancipação humana que em alguns momentos da história ficam 
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ofuscadas a partir de refletores conduzidos de conhecimento, reconhecer os mapas 

de miopias educacionais e promover projetos que buscam interação humana de 

forma crítica embasado em teoria e práticas, a fim de atingir o equilíbrio.  

 Para aqueles que são céticos ao analisar as notícias nas diferentes mídias, 

com esperança devemos propagar qual longo é o caminho que se deve percorrer 

para enfrentar as lutas que estão por vir, e o que nos separará, com certeza, será 

nosso nível de educação e responsabilidade planetária, assim, justificamos que 

nossa sala de aula precisa ser do tamanho do mundo. A lógica da responsabilidade 

planetária é construída a partir do momento em que todos os humanos consigam 

compreender o espaço do outro.  

 Reconhecer que a relação dialética entre os sujeitos que fazem parte de 

projetos inovadores se constitui como uma das premissas de sucesso, que os canais 

de comunicação para que todos os membros sintam-se partícipes, reconhecendo 

todas as mudanças no meio do caminho ou pós-reuniões de colegiado , e que o 

grupo terá necessidade de dialogar e alterar o rumo do percurso sempre que for 

preciso de acordo com os princípios do projeto e da discussão e aceitação dos 

membros que o conduzem. Isso faz com os projetos solidifiquem-se e 

desempenhem sua função educacional.   

 Construir projetos que trilham os caminhos da inovação educacional requer 

engajamento de todos os nele envolvidos, ou seja, área administrativa, corpo 

docente, mantenedores precisam estar imbuídos da vontade de mudar, de inovar, de 

muitas vezes inverter a lógica racional de concepção e de realizar.  

Considerando que a prática de gestão é reflexiva e dialógica e que o ato da 

liderança é um ato político, acredita-se na força da transformação social do ato de 

educar. Para tanto, o gestor, o professor e o estudante devem ser dinâmicos, 

criativos, atentos às questões locais, mundiais e tecnológicas.  

Que a identidade da gestão e da docência  continue sendo construída no 

limiar do passado e do presente e que no futuro apresente traços de ações positivas 

para não criarmos uma identidade que não contemple seu objetivo primordial, que 

consiste na emancipação humana, que existe por meio de uma intencionalidade no 

ato educativo. Que possamos ter cabedal de conhecimento científico  e prático para 

tomar os caminhos nas instituições de ensino e não transformar nossa ações  
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apenas em mais um aparelho hegemônico ou universal. Que possamos construir 

processo de aprendizagem para ser o “sal da terra’’ e ajudar na formação de 

cidadãos conscientes do seu papel na sociedade hodierna, preservando identidades 

locais num mundo globalizado. 
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O Covid-19 espalhou-se rapidamente pelo mundo e gerou a inédita 

situação de 90% da população estudantil estar isolada em todo o 

mundo. É uma  excepcionalidade da situação que levou inúmeros 

países a desenvolver ações de educação remota emergencial e as 

implicações nos diferentes níveis educacionais (Revista em Rede – 

revista de EaD) 
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A CRISE DO COVID-19: PASSADO, PRESENTE E 

FUTURO DA EDUCAÇÃO. 

 

FALABRETTI, ERICSON  

 

RESUMO 

 

Este texto analisa os possíveis impactos da crise do COVID-19 na Educação, 

sobretudo para as crianças e jovens das camadas mais carentes da população. 

Desse modo, discute como a crise pandêmica que assola a nossa sociedade, 

fechando postos de trabalho e destruindo vidas, abala a nossa confiança no papel 

transformador da Educação, interditando uma perspectiva de futuro. Apresenta, 

ainda, a necessidade urgente de investirmos em ferramentas tecnológicas, em 

novos projetos pedagógicos, na formação de professores e na valorização da 

carreira docente como resposta aos perniciosos efeitos da crise sanitária, 

significativamente aumentados pelo imobilismo negacionista das autoridades 

políticas.  

 

Palavras-chave: crise; pandemia, professor, futuro. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma crise sempre provoca mudanças, para o bem e ou para o mal. Além 

disso, tem o potencial de nos tornar mais humanos, pois nos confronta com o melhor 

e o pior de nós mesmos. Dependendo de qual seja a sua dimensão, uma crise 

também nos força a pensar sobre a nossa condição existencial, sobretudo quando 

parece ameaçar os fundamentos estruturantes da nossa vida: a natureza, a moral, a 

economia, a sociedade, política e os nossos sistemas de Educação. Muita gente tem 

diagnosticado que a crise do COVID-19 representa um divisor de águas no sentido 
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quase heraclitiano: não seremos mais os mesmos depois disso, o mundo será outro. 

Ainda nessa perspectiva, estaríamos assim vivendo no limiar entre dois tempos, e a 

crise do COVID-19, semelhante a um catalisador, estaria apenas acelerando um 

futuro já anunciado. Na maior parte dos casos estas análises não passam de 

diferentes apostas; ainda que algumas se mostrem inevitáveis, o sentido da maioria 

das previsões parece obscuro e exagerado1, pois a impressão geral é de que 

atualmente temos mais fórmulas prontas do que perguntas intrigantes sobre o que 

vivemos e sobre como será o futuro. Entretanto, se como toda crise a pandemia de 

COVID-19 nos impulsiona para o amanhã é porque, forçadamente, impõe mudanças 

e escolhas éticas, políticas, econômicas, laborais e educacionais que ainda não 

estamos prontos a suportar e oferecer. Essa crise, de algum modo, ao nos atingir no 

meio de um processo entre o que somos e projetávamos ser, fará de nós mesmos 

pessoas diferentes. Se seremos - sairemos - melhores ou piores, ainda não temos 

como saber.  

 

AS APOSTAS E O FIM DO SÉCULO XX 

 

As mudanças, dizem os profetas dos novos tempos, afetarão os nossos 

costumes e hábitos sanitários. Novas formas de relacionamento, afeto e convivência 

deverão fazer parte das nossas vidas futuras. Do ponto de vista das relações de 

trabalho e produção vamos reconfigurar os espaços privados e públicos, 

forçadamente inovar em todas as áreas com novas estruturas de negócios2 ou, 

mesmo, quase universalizar o uso de alguns modelos já existentes. Sem dúvida, 

deveremos intensificar o uso da tecnologia como meio de lazer, inter-relação, prazer 

e aprendizado com a massificação de vivências imersivas e de experiências virtuais 

 
1 - Conf. CLAYTON MELO, Clayton. Thttps://brasil.elpais.com/opiniao/2020-04-13/como-o-
coronavirus-vai-mudar-nossas-vidas-dez-tendencias-para-o-mundo-pos-pandemia.html 
- https://www.accenture.com/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-2/Accenture-Fjord-Trends-
2020-Report.pdf#zoom=50 
- Conf.  BORREL, Josep, COVID-19 : le monde d’après est déjà là... 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/covid-19_le_monde_dapres_est_deja_la.pdf 
2 Além da solidificação do trabalho remoto em todos os setores da economia, no campo da Educação 
uma tendência inquestionável será a ampliação da oferta de ensino na modalidade híbrida. Já na 
saúde, o uso extensivo da telemedicina também parece inevitável. No campo dos negócios, os 
restaurantes e bares serão impactados sem dúvida alguma. O que será do restaurante por quilo, 
verdadeiro do patrimônio brasileiro? Irá acabar?  Não sei. E as máscaras parecem que vieram para 
ficar e serão, mesmo na pós-pandemia, acessórios obrigatórios.  
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de consumo, como as de shopstreaming, elevando assim, a um grau relativamente 

novo, a alienante sinergia entre diversão e consumo. Por outro lado, também 

encontramos os otimistas dos bons costumes, espécies de Cândidos do século XXI 

que dizem, sem medo ou dúvida alguma, que dias melhores virão e que precisamos 

saber ver e aproveitar o mar de oportunidades aberto por essa crise pandêmica. 

Gente que tem antecipado uma verdadeira e profunda mudança ética. Sustentam 

com base em experiências e crenças muito pessoais, e espero que tenham razão, 

que iremos repensar a nossa adesão aos valores morais fundados na alteridade, 

porque imperiosamente experimentamos em 2020 a importância do sentido e do 

alcance da solidariedade e da hospitalidade, e vamos sair da crise do COVID-19 

pessoas moralmente melhores. Nessa mesma linha, candidamente também 

proclamam que estamos, pouco a pouco, sendo confrontados com o vazio de uma 

vida baseada no consumo e, assim seremos, num futuro breve, consumidores mais 

conscientes, pois entenderemos que é possível viver sem excessos e finalmente 

iremos incorporar um novo mandamento: “menos é mais”. Sustentam, ainda, que a 

crise do COVID-19 mudará o modo como olhamos e nos relacionamos com a mundo 

natural não humano. Estamos, dizem esses otimistas, passando por uma crise de 

sensibilização que nos levará a considerar a natureza e o clima, de uma vez por 

todas, como sujeitos de direito, assegurando a esse mundo não humano uma 

proteção integral. Além desses avanços no campo dos valores, muitos 

pesquisadores e teóricos têm argumentado que na macropolítica a crise de COVID-

19 nos mostrou que não há mais espaço para as decisões impositivas dos 

chamados Estados imperiais, conforme foram descritos por Antonio Negri e Michael 

Hardt em Império, obra publicada na virada do século XX3. A crise do COVID-19 

nos mostra que não teria mais sentido a existência de Estados pensados a partir da 

clássica estrutura moderna de Estado Nação, suporte jurídico e político de países e 

governos autorizados a tomar decisões econômicas e sanitárias de maneira 

completamente autônoma e isolada, com vistas a proteger determinados mercados 

e interesses parciais. Assim, a despeito de algumas reações imperialistas, 

estaríamos, mais do que nunca, entrando em um mundo globalizado de fato. 

Portanto precisamos, urgentemente, fortalecer e criar novos mecanismos de 

governança global, pois os cuidados com o espaço, a natureza e o clima não podem 

 
3 HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Empire. Cambridge: Harvard University, 2000 
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ser enquadrados e limitados às fronteiras político-geográficas, porque da 

governança desse espaço comum depende o futuro da vida. Realizaríamos, assim, 

por meio de uma passagem crítica e dolorosa, a globalização como ideal superior da 

macropolítica internacional, nos aproximando de uma gestão compartilhada, uma 

espécie de governo global fundado no reconhecimento mútuo das nações. Todavia, 

não há jamais vazio de poder no campo da macropolítica e, inspirados nos 

apontamentos de Negri e Hardt, podemos dizer que as mudanças econômicas, 

sociais e políticas advindas dessa crise são mais simples de serem identificadas do 

que apreendidas em seu sentido mais preciso. De qualquer forma, estaríamos 

vivendo no limite do mundo pós-ocidental, pois a pandemia e as suas 

consequências - uma crise econômica mais profunda do que aquela vivida em 1929, 

aliada à incapacidade das grandes nações de lidarem com a situação - relevaria 

uma nova ordem mundial em curso, com a China ocupando o lugar do Império. 

Portanto, a crise do COVID-19 seria aquilo que faltava para o fim simbólico do 

século XX, uma época carregada de ambiguidades.  

É sempre bom lembrar que o século XX começou com conflitos libertários de 

colônias europeias e crises pandêmicas. Foi o tempo de duas grandes guerras 

mundiais, de genocídios, como já ocorrera em outros séculos, e do uso de armas de 

extermínio em massa, como a bomba atômica. No século XX experimentamos um 

mundo politicamente polarizado, passamos pela experiência real do fim do mundo, 

assombrado pelo pavor de uma guerra atômica e pelo deletério progresso e 

ampliação do capitalismo neoliberal que sacramentou a desigualdade econômica 

como a condição “normal” da estruturação das sociedades. Mas foi também um 

século que deixou saudades, pois foi o tempo da invenção de inúmeras artes: 

fotografia, cinema, rock, jazz, blues, bossa nova entre outros ritmos e expressões. 

Foi, também, marcado pelo desenvolvimento científico, industrial e tecnológico e 

pela confiança no avanço e na ampliação massiva da Educação como o instrumento 

mais efetivo para combater a pobreza, a violência e todas as formas de 

dogmatismos morais e anti-humanistas, tais como a intolerância religiosa e política, 

o ódio e a perseguição às minorias, o racismo etc. No século XX, portanto, a 

Educação assumiu o status do esclarecimento e foi, definitivamente, elevada à força 

libertária capaz de transformar as pessoas e o mundo. Fundada na crença do poder 

emancipatório de uma Educação crítica, a escola deixou de ser um lugar privilegiado 
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destinado às elites e passou a ser considerada um direito fundamental e universal, e 

sua capilarização, um dever do Estado. Vimos, desse modo, despencarem os 

números do analfabetismo e, com o passar das décadas, uma quantidade cada vez 

maior de jovens entrando nas universidades que, pouco a pouco, se tornaram 

indispensáveis e constituíram um lugar quase obrigatório de passagem para a vida 

profissional e adulta. No século XX e até as primeiras décadas do XXI, a escola 

pública, em todos os seus níveis, foi o empreendimento mais seguro e notável para 

promoção da igualdade, para a universalização e fortalecimento dos valores 

humanistas e, sem dúvida, para promover a vida e o progresso da sociedade. 

Obviamente, pensando especificamente no Brasil, conseguimos com as nossas 

escolas e universidades muito menos do que poderíamos e deveríamos, mas isso 

não invalida, de modo algum, que a escola ainda seja o nosso principal remédio 

contra a pobreza, a desigualdade e o dogmatismo. Apesar de termos um longo 

caminho pela frente para oferecer à sociedade um ensino público gratuito e de 

qualidade, a opção pela Educação no século XX se aproximou do ideal democrático 

defendido por Anísio Teixeira: “a Educação como um direito de todos”. 

 

O ESFACELAMENTO DE UM SONHO QUASE IMPOSSÍVEL. 

 

É justamente esse papel central da Educação – da infantil à adulta – que 

parece ameaçado pela crise do COVID-19. É preciso considerar que ainda não 

sabemos por quanto tempo vamos ter que conviver com a necessidade de 

afastamento social. Entretanto já sabemos, com certeza, que teremos prejuízos e 

desafios com o impacto da pandemia na Educação. A crise do COVID-19 

aprofundou a desigualdade porque deixou evidente que, longe dos bancos 

escolares, deixamos um contingente de pessoas pobres ainda mais empobrecidas e 

vulneráveis. Conforme relatório da UNESCO4, a crise de COVID-19 afastou 

aproximadamente 1,2 bilhões de estudantes das escolas em todos os continentes. 

Evidentemente, nem todas as crianças e jovens foram ou estão sendo afetados do 

mesmo modo, pois a desigualdade pandêmica estruturada pelo nosso sistema 

capitalista cobra, sobretudo nos tempos mais difíceis, o sacrifício dos direitos, do 

 
4 Conf. https://pt.unesco.org/news/unesco-mostra-que-40-dos-paises-pobres-nao-apoiam-os-
estudantes-em-situacao-risco-durante-crise. Acesso em 13 de julho de 2020 
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bem-estar e da vida dos mais pobres5. Institutos de pesquisas têm mostrado o óbvio. 

A desigualdade digital – mais um indicador das diferenças – não permitiu, ou foi um 

forte obstáculo, para a continuidade dos estudos à distância. Segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 21% dos estudantes de 5 a 17 anos da 

rede pública brasileira não têm acesso à internet6. Mais de 30% dos alunos de 3º 

ano do ensino médio que frequentam a escola pública, inscritos no Enem 2018, não 

tinham internet nos seus lares. Em 58% dos lares do Brasil, as crianças não têm 

nem mesmo acesso a computadores, conforme a pesquisa do Comitê Gestor da 

Internet no Brasil (CGI.br)7.  Um estudo realizado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa 

(Insper) e repercutido pela mídia8, intitulado “Estamos fechando escolas: essa é uma 

decisão sábia?”, estima que os estudantes brasileiros perderão até R$ 42,5 mil de 

renda se os conteúdos escolares não estudados durante a pandemia não forem 

repostos, pois quanto maior o déficit de aprendizagem, mais escassas serão as 

oportunidades de trabalhos e, menor, sem dúvida alguma, será a remuneração 

laboral desses futuros trabalhadores. Do ponto de vista nacional, conforme as 

projeções do Insper, considerando que 34,8 milhões de estudantes na Educação 

básica foram afetados pela crise do COVID-19 no Brasil, a perda de renda de uma 

geração inteira teria impacto de R$ 1,48 trilhão na economia do país, o que 

representa 23% do PIB. Entretanto, o custo econômico, um indicador inquestionável, 

é apenas consequência de uma outra perda, na verdade de um retrocesso que 

dificilmente podemos contornar. Primeiro é preciso considerar que a crise 

pandêmica, segundo relatórios da UNESCO, transformar-se-á em uma crise de 

Direitos Humanos. Em países pobres e desiguais como o Brasil, a escola não é 

apenas um lugar onde se apreende, mas também é o lugar onde se vive e sobrevive 

 
5 “O Relatório de Monitoramento Global da Educação (Relatório GEM) de 2020 oferece uma análise 
aprofundada sobre os principais fatores da exclusão de estudantes em sistemas educacionais de 
todo o mundo, incluindo histórico, identidade e habilidades (ou seja, gênero, idade, local onde vivem, 
pobreza, deficiência, etnia, indigeneidade, língua, religião, status de migrantes ou deslocados 
internos, orientação sexual ou expressão de identidade de gênero, encarceramento, crenças e 
atitudes). O Relatório identifica um aumento da exclusão durante a pandemia da COVID-19 e estima 
que cerca de 40% dos países de renda baixa e média-baixa não apoiaram os estudantes 
desfavorecidos durante o fechamento temporário das escolas.” Conf. 
https://pt.unesco.org/news/unesco-mostra-que-40-dos-paises-pobres-nao-apoiam-os-estudantes-em-
situacao-risco-durante-crise. Acesso em 13 de julho de 2020 
6 Conf. PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS.  Acesso à internet e à televisão e 
posse de telefone móvel celular para uso pessoal : 2015 / IBGE, Coordenação de Trabalho e 
Rendimento. – Rio de Janeiro : IBGE, 2016. 87 p. 
7 Conf. Conf. TIC Educação 2018: pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e 
comunicação nas escolas brasileiras in: https://www.cetic.br. Acesso em: 13 de julho de 2020. 
8 Conf. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/06/13/interrupo-das-aulas-na-pandemia-pode-
reduzir-pib-brasileiro-em-at-23-pontos-percentuais.ghtml 

https://pt.unesco.org/news/unesco-mostra-que-40-dos-paises-pobres-nao-apoiam-os-estudantes-em-situacao-risco-durante-crise
https://pt.unesco.org/news/unesco-mostra-que-40-dos-paises-pobres-nao-apoiam-os-estudantes-em-situacao-risco-durante-crise


40 
 

 

matando a fome9, escapando da violência doméstica, das ruas e do descaso. A 

escola, sobretudo para os mais vulneráveis, é um centro de proteção e uma 

oportunidade de futuro. Portanto, o fechamento das escolas representa, também, 

uma interdição à vida e aos direitos básicos, como o de alimentação.  

Conforme diferentes pesquisas descrevem, ao contrário dos estudantes 

ricos10 que mantiveram o contato com os colégios e professores, dando sequência 

remota à rotina de estudos, os estudantes mais carentes, os mais vulneráveis, 

aqueles alijados da integração digital e largados à própria sorte em função da 

imobilidade dos poderes públicos e da exclusão histórica deverão, resumidamente, 

desaprender e dar passos para trás:  

 

1- terão uma perda de aprendizagem da ordem de 30% em leitura e de 50% em 

matemática;  

2- vão regredir, praticamente, um ano letivo, quando consideramos a perda de 

aprendizagem em função do fechamento das escolas. 

 

Portanto, para a maioria das crianças, quanto mais tempo longe da escola 

maior será o déficit de aprendizagem, maiores serão as distâncias e, assim, menor e 

mais difícil será o futuro. Desse modo, os nossos estudantes não podem ser vítimas 

de um segundo simulacro criminoso que negue os efeitos deletérios desse 

afastamento forçado das escolas.  Estamos em um momento de retrocesso, 

caminhando em uma direção contrária às expectativas e anseios sobre o papel da 

Educação presente em diferentes discursos e manifestos que marcaram 

positivamente o século XX. No Brasil, onde na maior parte do tempo e dos lugares 

ficamos só nas intenções e avançamos bem menos do que deveríamos e 

 
9 Um estudo da Oxfam revela que até 12 mil pessoas podem morrer de fome por dia no mundo em 
2020 devido à pandemia. O Brasil está entre os prováveis epicentros globais da fome, juntamente 
com Índia e África do Sul. Conf. https://www.oxfam.org.br. Acesso em 13 de julho de 2020. 
10 “Pesquisadores da Universidade Harvard e da Universidade Brown realizaram uma pesquisa para 
avaliar o efeito do uso de um software de matemática antes e depois da pandemia com 800 mil 
alunos. De janeiro a abril o desempenho dos estudantes de baixa renda caiu 50%, enquanto os de 
estudantes que vivem de comunidades de renda mais alta não tiveram alteração de desempenho.” 
Conf: https://aovivo.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/07/13/5918-acompanhe-todas-as-
informacoes-sobre-a-pandemia-de-coronavirus.shtml. Acesso em 13 de julho de 2020. 
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poderíamos11, é urgente adotar medidas capazes de recuperar a aprendizagem e o 

tempo dos nossos estudantes. 

  

A VIRADA REMOTA E OS NOVOS DESAFIOS 

 

Para não perder tempo, para não desaprender, ainda que isso esteja longe de 

ser uma opção universalizada, muitas escolas e universidades, fundamentalmente 

privadas, recorreram a diferentes modalidades de ensino remoto e online. Assim, 

diante de um perigo iminente de serem obrigadas a fechar as portas, muitas 

apostaram na agilidade dos seus professores e no papel intermediário das 

tecnológicas para fazer das casas dos seus alunos e professores as novas salas de 

aulas. Desse modo, mesmo considerando todos os erros e acertos, 2020 também 

será lembrado, pelo resto de nossas vidas, como o ano em que diferentes 

instituições de ensino, apoiadas por um profundo senso de realidade de seus 

professores e estudantes - mesmo sem saber como será o amanhã, mesmo sem 

poder responder o que irá acontecer - estabeleceram condições para construir um 

processo de ensino e aprendizagem significativo, usufruindo das tecnologias como 

um meio. Todavia, essa inflexão emergencial que acelerou experiências e antecipou 

novas modalidades de ensino, não é, certamente, uma resposta definitiva para a 

nova realidade da Educação. Assim, gostaria de elencar alguns desafios que essa 

crise impõe para a Educação, a política e os costumes. Primeiro, as mudanças 

exigidas no campo da Educação parecem ser, Pós- COVID-19, sem precedentes. 

Mas, na verdade, nem tudo é absolutamente novo com essa crise; ela apenas 

reforçou a miséria na nossa situação, que não combatemos porque, no fundo, 

convivemos muito bem com isso: a desigualdade. É lamentável que tenhamos que 

passar por uma pandemia para admitir e nos indignarmos publicamente com as 

consequências extremas para a Educação determinadas pelo vergonhoso modelo 

de produção e distribuição de riquezas: a interdição aos mais pobres, a maioria de 

 
11 Na última edição do exame Pisa, realizada com escolas de 70 países, o Brasil foi o 59º colocado 
em leitura e figurou entre os dez últimos nas categorias Matemática e Ciências. Segundo dados do 
MEC, no Brasil 4 em cada 10 jovens de 19 anos ainda não concluíram o Ensino Médio, sendo que 
muito dos concluintes mal sabem ler. Segundo o ranking da Times Higher Education (THE), em 2018, 
foram ranqueadas 1.250 universidades de 36 países, sendo apenas 36 instituições brasileiras 
classificadas entre as 1.100 melhores do planeta. 
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crianças e jovens, ao direito de aprender e ir à escola, ao direito à vida e um futuro. 

Entretanto, como combater essa desigualdade? A boa fórmula está pronta e é 

antiga, permanecendo insuperável: uma Educação universal, inclusiva, contínua e 

de qualidade. De maneira objetiva, no pós-pandemia não podemos mais pensar em 

uma sociedade justa e democrática sem realizarmos uma profunda inclusão digital, 

considerando todas as suas facetas: o amplo acesso da população ao domínio e 

posse material (computadores, gadgets etc.) e ao conhecimento técnico, ao domínio 

operacional mínimo das novas tecnologias. Sem que tenhamos ao menos resolvido 

o problema das reformas agrária e urbana (moradias), na pós-pandemia entramos 

na era da emergência de uma nova reforma, a digital. Ainda que os computadores e 

tablets não tenham substituídos os livros, que os conteúdos disponíveis online não 

tenham suplantado a organização dos planos de ensino e as experiências das aulas 

presenciais, é inegável que não podemos educar massivamente as novas gerações 

sem a mediação das novas tecnologias. Uma inclusão digital profunda é a lição 

necessária que precisamos realizar para continuarmos sonhando com uma 

Educação transformadora, orientada para a realização de uma comunidade mais 

justa, para a garantia de um futuro de direitos plenos para as nossas crianças e 

jovens. Feito isso, está também muito claro que precisamos ressignificar o espaço 

escolar, a sala de aula e os modelos de interação nesses novos espaços que se 

tornaram, definitivamente, híbridos. Essa crise demanda ações imediatas, urgentes 

e estruturais. Não podemos nos furtar à responsabilidade de aumentar os recursos 

direcionados à Educação, de discutir, sobretudo no ensino fundamental, a 

flexibilização do currículo e de promovermos uma profunda reorganização dos 

calendários e espaços escolares. Mais do que nunca, se tornou urgente migrarmos 

para o ensino em período integral, pois se não temos como recuperar o tempo 

perdido, devemos criar estratégias para acelerar o processo de aprendizagem de 

jovens e crianças que foram impactados pela pobreza histórica e sistemática, 

conjugada à imobilidade do Estado, ficando assim à mercê da própria sorte. 

Criamos, nesse momento de pandemia, uma legião de famintos de alimentos, de 

letras e de vida comunitária. 

As tradicionais salas de aula, formatadas no século XVIII e replicadas até hoje 

são, entre todas as criações arquitetônicas, aquelas que mais se aproximam de um 

topos (lugar) voltado a tornar possível uma experiência e um tratamento igualitário. 
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Não encontramos nos projetos de hospitais, de igrejas, de quartéis e de outras 

instituições a disposição para a igualdade que experimentamos na sala de aula. Em 

uma sala de aula tradicional todos os estudantes podem olhar, em condições de 

igualdade, para o mesmo ponto mágico: o “quadro negro”. Contam com a mesma 

luz, com o mesmo material, ocupam espaços absolutamente iguais, ouvem o mesmo 

som. Portanto, a sala não faz distinção material entre ricos e pobres, entre meninos 

e meninas. Obviamente essa sala, essa caixa retangular, descrita desse modo, 

espécie de panóptico, não atende mais à necessidade de uma Educação inclusiva 

fundada nas diferenças ou, ainda, de um ensino comprometido com uma 

aprendizagem ativa e complexa, na qual professores e estudantes constroem e 

partilham processos e experiências. Assim, a necessidade de repensar a arquitetura 

da sala aula como um ambiente realmente imersivo de aprendizagem só reforça a 

sua necessidade de renovação, estruturada no reconhecimento das diferenças e 

pluralidades. Todavia, com a pandemia de COVID-19 perdemos, pelo menos 

materialmente, a experiência de um ambiente sugestivamente igualitário, seja de 

uma sala tradicional ou de uma sala de metodologias ativas. Estudar em casa, 

frequentar aulas remotas, supõe usufruir de condições particulares e muito 

singulares: computador pessoal, isso quando o possuímos; conexão privada, 

ambiente doméstico etc. A casa, agora como espaço de aula, tende a ampliar as 

diferenças e desigualdades minimizadas pelo espaço comum da sala de aula 

escolar. Nos lares o som, a luz, o ar e o espaço deixaram de compor a mesma 

atmosfera comum de aprendizagem. Gestores, professores e estudantes precisam 

entender o impacto dessa particularização dos ambientes escolares. Gostaria, 

brevemente, de elencar apenas três. Primeiro, professores em aulas remotas estão 

sendo obrigados a repensar o processo de interação com os estudantes, pois o 

desafio da aproximação e da escuta foi elevado a outro patamar. Não basta dizer 

bom dia, não é mais suficiente solicitar aos alunos que abram o livro na página tal e 

acompanhem determinado conteúdo, é insuficiente apenas insistir para que 

perguntem em caso de dúvida, como também os chamados meios clássicos de 

persuasão fundados na autoridade e no poder perderam, definitivamente, a sua 

capacidade de mobilização. Não podemos mais forçar o envolvimento dos nossos 

estudantes com o discurso de que “as provas chegarão e com elas faremos justiça”.  

Todas essas fórmulas testadas e aprovadas na sala de aula tradicional, apoiadas na 

vigilância e na transparência do espaço comum, são insuficientes no novo espaço 
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que vai da escola à casa. Desse modo, em segundo lugar, precisamos 

urgentemente investir em novos modelos e processos de ensino e aprendizagem, 

aprofundar e aprimorar o uso metodologias ativas permitindo maior interação e 

atividades colaborativas em situações (e não somente em ambientes) realmente 

imersivas de aprendizagem. É fundamental, se quisermos gerar engajamento, que 

saibamos criar situações vivas de aprendizagem que, em um mesmo momento, 

possam ser capazes de conectar o pensamento aos sentidos. Em terceiro lugar, 

precisamos investir em tecnologias educacionais que deem suporte aos estudantes 

e professores. Por exemplo, é fundamental que desenvolvamos softwares de 

Learning Management System (Sistema de Gestão de Aprendizagem) e de E-

Learning Analytics voltados para a Educação, que ofereçam ferramentas próprias ao 

processo de aprendizagem e que, portanto, não sejam meras reproduções de 

sistemas métricos coorporativos destinados à geração de relatórios para indicar a 

produtividade de funcionários. Sistemas verdadeiramente voltados à Educação, 

programados para apoiar os nossos estudantes na construção de um percurso de 

aprendizagem personalizado conforme as suas necessidades e interesses. Um bom 

software de E-Learning Analytics, por exemplo, pode ser uma importante ferramenta 

para que os professores acompanhem de maneira mais individualizada o 

desenvolvimento dos estudantes, em qual disciplina, em qual objetivo de 

aprendizagem um determinado indivíduo apresenta mais dificuldade. Sistemas que 

possam auxiliá-los a compreender que a aprendizagem é um processo complexo, 

que ela exige investimento de tempo e supõe também experiências dolorosas, erros 

e fracassos, pois um processo de aprendizagem é, também, criação de memórias e 

projetos que construímos com os outros, com professores e colegas, é o 

desenvolvimento de uma competência, um saber, uma técnica ou uma ideia que nos 

dá o sentido mais profundo da nossa existência temporal. Aprender é conectar-se 

com o nosso passado e com o futuro. 

O século XX, escrevemos no início desse texto, foi marcado pela crença no 

papel transformador da Educação. Todavia, como a Educação transforma? Paulo 

Freire (1979, p.84), em uma sentença conhecida por todos, disse que "Educação 

não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo.” 

Ainda que aprender venha antes de ensinar, nos só podemos mudar, realmente, as 

pessoas pela Educação se voltarmos o olhar para o professor e para os nossos 
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projetos pedagógicos. Portanto, ao lado do desafio, mesmo considerando o ensino 

em todas as modalidades - presencial, híbrido ou a distância - de conseguirmos 

olhar para o processo de aprendizagem de cada estudante como único, oferecendo 

ferramentas de inteligência artificial, precisamos resgatar o lugar das humanidades 

nos currículos escolares e reconhecer objetivamente a centralidade dos professores 

no processo de aprendizagem e ensino.  

Do ensino Fundamental ao Superior, as disciplinas de Filosofia e Ciências 

Sociais, por exemplo, ocupam um espaço praticamente inexpressivo quando 

consideramos os currículos escolares. O ensino de Filosofia, excluindo algumas 

escolas particulares, praticamente inexiste no ensino fundamental, o que é 

lamentável, pois se ensinássemos lógica, conteúdo filosófico nascido do corpus 

aristotélico, as nossas crianças poderiam melhorar e muito as suas habilidades de 

leitura e cálculo. Afinal, quem já abriu um livro de lógica e dedicou algumas horas 

aos seus fundamentos mais básicos certamente experimentou o que se sustenta 

desde Aristóteles, passando pelos escolásticos, Hegel, Russel e Wittgenstein (um 

dos  expoentes do o estudo da lógica – enquanto estrutura normativa do 

pensamento e da linguagem – é fundamental para desenvolvermos a habilidade de 

estabelecer nexos racionais tanto a respeito de proposições linguísticas como de 

sentenças matemáticas. É interessante notar que, além dos ganhos no âmbito do 

desenvolvimento de competências lógico-racionais, o ensino de Humanidades 

responde aos novos dilemas existenciais, sociais e éticos colocados em cena pela 

crise de COVID-19. Muito certamente, as diferentes reflexões de Montaigne e 

Agamben (2009) sobre amizade, separadas por mais de quatro séculos, podem nos 

ajudar a compreender a inusitada situação de ter milhares de “amigos” (seguidores) 

e ainda sentir-se sozinho em casa nesses dias de isolamento social forçado, pois a 

amizade, rompendo com a norma da presença física, também se expressa e se 

realiza no contato virtual à distância; mas parafraseando Agamben (?), ela só se 

realiza no momento em que “a minha sensação é atravessada por um com-sentir 

que a desloca e deporta para o amigo, para o outro mesmo. A amizade é essa des-

subjetivação no coração mesmo da sensação mais íntima de si”. Além do mais, em 

mundo cada vez mais desigual, no qual a luta de classes não parece mais explicar 

as complexas tensões sociais, é preciso escutar os sociólogos, apreender com Max 

Weber, por exemplo, que as crenças, as ideias e os valores são os principais 
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agentes das mudanças sociais, ainda mais quando consideramos que em nossos 

dias – nessa aldeia global – comunicamos e trocamos ideias e valores com a 

mesma velocidade que respiramos. Não fosse isso, vivemos a era do avanço tecno-

científico sem limites que parece indicar a obsolescência das Humanidades e, o que 

é mais grave, da própria razão humana.  De modo evidente, do ponto de vista do 

trabalho, a Indústria 4.0 promete, de uma vez por todas, reduzir drasticamente a 

importância humana no que diz respeito à produção de riqueza, à organização social 

e política, à ordem da comunicação e da memória. Locomover-se, pensar, calcular, 

memorizar, escolher e analisar – atividades propriamente humanas – estão 

migrando rapidamente para as máquinas, de forma que já não caracterizam 

atividades tipicamente ou exclusivamente humanas. Como responder a isso? Como 

educar os nossos jovens diante desse mundo de possiblidades impensadas? Como 

as Humanidades podem enfrentar um mundo no qual a própria humanidade está 

sendo, de certo modo, tutelada pelas “coisas”? Em uma conferência intitulada “O 

que quer dizer pensar?”, o filósofo alemão Heidegger (1889-1976) afirma que não 

basta ser racional para pensar, pois ser um animal racional não significa, 

necessariamente, um ser pensante. Essa é uma escolha que o homem precisa 

fazer. Para poder pensar é fundamental, antes de tudo, querer pensar: “Talvez, já 

desde séculos, o homem vem agindo demais e pensando de menos”, nos diz 

Heidegger (1964, p.112).  Hoje, certamente como nunca, em seu agir demais, o 

homem esqueceu de se perguntar sobre o que é pensar e, maravilhado pelas 

possiblidades técnicas, está esquecendo de si mesmo – não está se dando conta do 

seu contínuo e constante apagamento. Entretanto, quase que paradoxalmente, no 

campo da Educação temos avançado, cada vez mais, em direção a um modelo mais 

livre e complexo. Há tempos a universidade, por exemplo, não pode mais se dar ao 

luxo de optar entre os modelos napoleônico e humboldtiano, pois ensino e pesquisa, 

assim como conhecimentos nas áreas da Tecnologia, Saúde e Humanísticos, se 

impõem quando pensamos que a técnica não pode se desenvolver independente da 

ética, que as habilidades e competências para responder a problemas e inovar são 

mais relevantes e efetivas do que a posse e o domínio de um certo saber. Obras 

como as de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Thomas de Aquino, Descartes, 

Rousseau, Kant, Hegel, Bergson, Durkheim, Comte, Weber, Hannah Arendt, Adorno, 

Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Foucault, Hans Jonas, a exemplo de tantos 

(as) outros (as), não são um luxo que deveria ser destinado apenas à nossa elite, 
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pois basta lê-las para verificar em que medida elas respondem aos problemas mais 

urgentes do nosso tempo. Integradas ao nosso sistema formal de ensino, o eixo de 

Humanidades nos prepara para o desenvolvimento da competência mais humana 

entre todas, aquela que a inteligência artificial dificilmente atingirá: o pensamento 

crítico que, além de nos ensinar a ler, calcular e escrever, diferentemente das 

máquinas, nos previne do obscurantismo, da intolerância e da tecnofilia pura. 

Portanto, sem esquecer da centralidade do ensino de ciências, linguagens e 

matemáticas, uma inflexão às Humanidades fortalece uma certeza socialmente 

compartilhada sobre a Educação e o nosso futuro: a escola não é uma indústria de 

formar gente, ensinar não é a mesma coisa que produzir em série e fabricar coisas. 

As últimas décadas do século XX marcaram também o esquecimento do 

professor, a desvalorização da formação e da carreira docente. No Brasil, o 

professor da escola pública, do fundamental ao médio, com raras exceções é um 

profissional abandonado, seja no aspecto político ou na sua trajetória de formação 

inicial e continuada. Quando pensamos em um uso massivo da tecnologia devemos, 

antes de tudo, nos perguntar se temos professores competentes para utilizar essas 

ferramentas. Uma pesquisa publicada pela UNESCO em 2009,12 demonstra a quase 

inexistência de componentes curriculares que tratem das tecnologias nas diversas 

licenciaturas, a exemplo do curso de Pedagogia, em que tais temas representam 

0,7% das disciplinas obrigatórias e 3,2% das optativas. A maior parte dos 

professores das escolas do país busca sozinha uma formação mais robusta sobre 

tecnologias. Conforme a pesquisa TIC Educação, do Comitê Gestor da Internet no 

Brasil (CGI.br)13 divulgada em 2019, 92% dos professores de escolas públicas e 

86% de escolas particulares empreendem esforços próprios para se atualizarem 

sobre recursos e inovações tecnológicas aplicados à Educação. Todavia, o 

problema está formação inicial, como já havia apontado o relatório da UNESCO de 

2009. De modo geral, apenas 54% dos professores cursaram uma disciplina na 

graduação sobre o uso de tecnologias na aprendizagem. Entretanto, a formação 

precária é apenas uma face do apagamento do professor. Segundo relatório da 

Education at a Glance (EaG) da OCDE, publicado em 201914, o Brasil paga o 

 
12 Conf. GATTI; BARRETO, 2009 
13 Conf. TIC Educação 2018: pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas 
escolas brasileiras in: https://www.cetic.br. Acesso em: 13 de julho de 2020. 
14 Conf. Education at a Glance 2019 OECD INDICATORS. In:  
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/eag/documentos/2019/EAG_2019_OCDE.pdf 
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segundo pior salário para professores entre 41 países pesquisados15. Os países 

latino-americanos presentes no EAG 2019 (México, Costa Rica, Chile, Colômbia e 

Brasil) apresentam salários iniciais para seus docentes abaixo da média da OCDE 

(US$34.540), sendo que no Brasil os professores da rede pública contam com um 

piso salarial nacional anual equivalente a US$ 14.775, o menor entre os cinco países 

latinos. Assim, podemos aferir que falhamos persistentemente na formação dos 

nossos professores e no reconhecimento tanto social como econômico do 

profissional de ensino. Sem repensar e reinvestir na formação de professores e na 

recuperação da dignidade da profissão não vamos transformar as pessoas e 

construir uma sociedade mais justa. A história já nos provou isso.  

Além do mais, a crise de COVID-19 nos trouxe um outro alerta: a necessidade 

de resguardar a profissionalização do processo de ensino e aprendizagem.  Sem 

desconsiderar a importância, o alcance e a democratização de todo o conteúdo que 

diferentes pessoas – youtubers, influencers, professores amadores ou não, 

cientistas etc. – divulgam diariamente na internet, a experiência forçada e massiva 

do ensino remoto deixou ainda mais evidente para gestores, pais e estudantes que 

um canal de conteúdo aberto não é uma sala de aula, que uma “live” ou um vídeo 

apresentados no Youtube ou no Instagram não substituem uma aula, pois um 

influencer não é um professor. Está mais evidente do que nunca que lecionar exige 

formação contínua, didática, estratégia, método, investimento massivo em novas 

ferramentas, pois estamos diante de um processo complexo no qual a tecnologia 

realiza a sua razão de ser enquanto um dos suportes que tornam possível conectar 

saberes e necessidades, professores e estudantes. 

 

CONCLUSÃO 

 

Finalmente, a crise do COVID-19, além de mostrar a emergência da 

reabilitação da profissão do professor para a manutenção da esperança de uma 

 
15 Conf. http://portal.inep.gov.br/web/guest/education-at-a-glance. Acesso em: 14 de julho de 2020. 
São participantes deste Education at a Glance, além do Brasil: África do Sul, Alemanha, Arábia 
Saudita, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Coréia do Sul, Costa Rica, 
Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Índia, 
Indonésia, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, México, Noruega, 
Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Eslovaca, República 
Tcheca, Rússia, Suécia, Suíça e Turquia. 
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Educação transformadora, esclarecida e universal - um sonho do século XX 

repensado e refeito por inúmeros educadores como Anísio Teixeira, Darci Ribeiro, 

Gilberto Freire, Ruben Alves e incontáveis professores e professoras anônimas do 

Brasil - nos impõe o peso da nossa incontornável responsabilidade política. 

Enquanto cidadãos não podemos coadunar com o anacrônico e o caricato. Somos, 

em uma democracia, cotidianamente convocados ao debate político como um 

exercício de poder para escapar, pelas nossas escolhas, dos acasos fundamentais 

como bem descrevem as tragédias gregas. No entanto, é nas horas difíceis, mais do 

que nunca, que precisamos de líderes, de pessoas confiáveis e humanas, portanto 

racionais e sensíveis, com senso de ocasião e visão de futuro. Líderes que tenham 

condição cognitiva e emocional de pensar, planejar, organizar e liderar são, na 

emergência de uma pandemia, indispensáveis. Desse modo, a crise do COVID-19 

nos alerta que não poderíamos e não podemos dar espaço de poder a pessoas e 

grupos negacionistas – da história, da ciência e da crise ambiental – que subvertem, 

desconstroem e paralisam programas de saúde e projetos educacionais 

comprometendo a vida de gerações, porque converteram a saúde e a Educação em 

campos de batalha ideológica. Políticos que são incapazes de apontar para o futuro, 

que rejeitam o valor da diversidade étnica, cultural e religiosa, que desprezam os 

Direitos Humanos e a democracia e não reconhecem o papel transformador da 

Educação são, na verdade, falsos líderes. Para essas pessoas que 

propositadamente minam os fundamentos do estado de direito democrático e são 

incapazes, por limitação intelectual e/ou má-fé, de nos liderar em um momento 

sombrio no qual milhares de vidas estão em jogo, os professores e a Educação 

serão sempre invisíveis, pois diante da tragédia, semelhante à apatia de um 

psicopata, conseguem, quando muito, apenas se confessar por interjeições: “e daí?”. 
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A perspectiva para o futuro próximo de educação ao longo da vida 

se apresenta nas propostas de autorização dos consórcios de 

universidades com utilização extensiva das redes telemáticas, 

como suporte ao surgimento do fenômeno  - megauniversidade - 

uma realidade indiscutível e que colabora com aumento da 

produção do conhecimento (UAB – Projeto Universidade Aberta do 

Brasil). 
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MEGAUNIVERSIDADES: ESTRATÉGIAS DE 

INOVAÇÃO DE RUPTURA NO ENSINO SUPERIOR 

BRASILEIRO 
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RESUMO 

 

Este artigo apresenta as transformações ocorridas no ensino superior brasileiro, em 

que a oferta de cursos superiores na modalidade a distância (EAD) vem causando 

uma disrupção nos níveis de competição do setor. Algumas Instituições de Ensino 

Superior (IES) vêm assumindo papel de destaque na educação brasileira, 

favorecendo o surgimento de megauniversidades que são instituições de ensino com 

mais de 100.000 alunos estudando na modalidade EAD. A pesquisa possui uma 

abordagem qualitativa, realizada sob a forma de um estudo de caso em uma das 

seis megauniversidades brasileiras. A coleta de dados foi realizada por meio de 

entrevistas semiestruturadas com os principais dirigentes de negócios da IES, 

complementada por grupos focais realizados com pesquisadores no Brasil e na 

Espanha. Os resultados apontam para o fato de que a inovação de ruptura 

ocasionada pelo ensino a distância se deu em ciclos, influenciada por diferentes 

fatores que envolvem a legislação educacional brasileira, a evolução tecnológica, 

principalmente da internet, o desenvolvimento de novos materiais didáticos e uma 

reestruturação das IES brasileiras que optaram por este novo modelo de ensino e 

aprendizagem. O entendimento dos fatores históricos, que propiciaram esta 

disrupção no ensino superior, não garante o sucesso para os novos entrantes no 

setor, visto que os requisitos de sucesso apontados pelos entrevistados remetem a 

fatos históricos e condições que foram importantes para o sucesso da IES 

pesquisada. Porém, os especialistas consultados apontam para novas 
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transformações no ensino superior brasileiro e mundial, indicando que o espaço para 

a inovação de ruptura ainda está aberto e latente a todos os competidores. 

 

Palavras-chave: Inovação. Inovação de ruptura. Megauniversidades. Ensino 

superior. Ensino a distância. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O ensino superior brasileiro, no período 2002 a 2017, foi diretamente 

impactado por mudanças na legislação educacional brasileira, que permitiu a oferta 

de cursos superiores na modalidade a distância por instituições de ensino superior, 

tanto públicas quanto privadas, ocasionando uma verdadeira disrupção no mercado 

de educação. Esta disrupção pode ser verificada em diversos aspectos, porém três 

deles podem ser considerados como mais impactantes: (i) o surgimento de 

instituições de ensino superior com mais de 100.000 alunos chamadas de 

megauniversidades; (ii) uma redefinição dos principais competidores neste mercado, 

com o surgimento de novos entrantes, sem tradição na oferta de cursos superiores; 

e, (iii) a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, causando uma 

ruptura na forma como os cursos superiores eram e são ofertados, ao mesmo tempo 

em que estão causando uma verdadeira transformação social, levando educação 

aos pontos mais distantes e isolados do Brasil. 

 A proposição de uma estratégia competitiva em uma determinada área 

potencial de negócios, deve ser precedida de uma análise de suas condições 

estruturais, de um entendimento dos fatores potencializadores ou inibidores do 

sucesso da estratégia e das condições de mudança nesta mesma indústria. Na 

visão de Porter (2004), o campo da estratégia competitiva tem sido alvo de estudos 

de vários autores ao longo do tempo, sendo que em períodos mais recentes, 

Mintzberg (2001, 2004), Pettigrew (2006), Christensen (2009, 2012, 2014), Kim e 

Mauborgne (2015), Barney e Hesterly (2011), entre outros, apontam que o sucesso 

da atividade está atrelado ao processo de elaboração da estratégia. A base do 
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processo de um plano estratégico envolve uma fase de diagnóstico para o 

entendimento da existência das condições necessárias para a mudança, como 

demonstrado na figura 01, que podem ser descritos como: (i) análise /evolução da 

indústria (potencial de crescimento, ciclos evolutivos, políticas setoriais, 

consolidação e nível de competição na indústria; (ii) condições setoriais (setores 

emergentes, setores em declínio, maturidade de seus competidores, compreensão 

do nível de concorrência, e, (iii) condições ambientais para a mudança (crescimento 

econômico, legislação, evolução tecnológica, necessidades da sociedade). 

Figura 1 
Condições para a Mudança na Estrutura da Indústria 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Porter (2004) 

 Para Kim e Mauborgne (2015) e para Christensen, Horn e Johnson (2009), 

esta etapa de diagnóstico é importante para que sejam evitados processos de 

miopia estratégia, que acontecem quando as organizações se tornam incapazes de 

perceber a necessidade de mudança, e, portanto, de inovação estratégica ou de 

ruptura estratégica. No caso do ensino superior brasileiro, a alteração das regras 

para a oferta de cursos de graduação, não foi considerada pelos competidores da 

época – período 2002 - 2017, como ponto de inflexão da curva de oferta de produtos 

e serviços educacionais. Em um intervalo de 15 anos, 2002 a 2107, surgiram no 

Brasil seis megauniversidades, e, de acordo com Daniel (1996, p31), 

megauniversidade é definida como: “Uma instituição de ensino superior a distância 

com mais de 100.000 estudantes ativos em cursos de graduação. O autor ainda 
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complementa que uma megauniversidade combina três critérios: tamanho, ensino 

superior e ensino a distância; sendo, cada um deles, intencionalmente restritivo. 

Nesta mesma linha, o autor argumenta que muitos podem até questionar o motivo 

de se estudar este tipo de organização, o que para o autor é muito simples: “Essas 

universidades sofrem uma pressão crescente para desenvolver sistemas de entrega 

de cursos baseados em tecnologia, forçadas a mudarem suas abordagens de 

ensino, tornando-se mais centradas nos alunos” (DANIEL, 1996, p. 31). Outro 

aspecto importante destas instituições voltadas para o ensino a distância é a de que 

as mesmas, rapidamente, se tornaram as maiores instituições de ensino de todo o 

sistema educacional nos países onde foram implantadas, tome-se como base países 

como a China, Coreia do Sul, Inglaterra, Espanha entre outros, sendo que o mesmo 

está acontecendo no Brasil.  

 O ineditismo e a importância deste estudo são justificados a partir de 

aspectos, tais como:  o surgimento de megauniversidades no Brasil; a falta ou baixo 

interesse em pesquisas sobre inovação e mudança em IES, o grande  interesse de 

grandes investidores nacionais e internacionais no mercado educacional brasileiro, 

abrindo espaço para a criação na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, o 

Setor de Serviços Educacionais, que representa 3,77% do total de negociações 

realizadas, onde as principais empresas do setor faturaram, em 2014, mais R$ 8,9 

bilhões.  

 

AS CONDIÇÕES DE CRESCIMENTO E MUDANÇA NO SETOR EDUCACIONAL 

BRASILEIRO 

 

 A promulgação da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LBD, 

Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, pode ser considerada um divisor de águas 

em termos de educação no Brasil, em especial, no ensino superior. Suas bases de 

funcionamento e normatização foram alteradas, sendo que três fatores podem ser 

considerados como importantes para a análise: (i) a oferta de ensino (principalmente 

ensino superior) por empresas privadas, (ii) a criação dos Cursos Superiores de 
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Tecnologia, e, (iii) a possibilidade de oferta de cursos na modalidade de ensino a 

distância. 

 A partir desta nova realidade setorial, o mercado educacional brasileiro vive, 

desde então, uma transformação como mostram os dados do Censo da Educação 

Superior no Brasil, medidos e comparados nos períodos de 2002, 2007 e 2013, 

respectivamente (tabela 01). O número de competidores no setor passou de 1.631 

Instituições de Ensino Superior – IES para 2.391, um crescimento de superior a 46% 

no número de IES, que juntas ofertam mais de 32.000 cursos superiores, num 

crescimento que ultrapassa 123%, e um aumento de 116% no número de alunos 

matriculados no ensino superior brasileiro. 

Tabela 1 

Evolução do Ensino Superior Brasileiro 

2002 - 2013 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados do Censo MEC/INEP/DEED 

 Como primeiro fator de análise deste artigo, destaca-se a evolução do setor 

das IES em termos quantitativos ao oportunizar a entrada de profissionais 

especializados em suas áreas de atuação, ao aumentar o número de docentes em 

41%, assim como o de funcionários, em 65%. Esse aumento, tanto da oferta de 

cursos como do número de docentes e funcionários das IES, propiciou que outros 

aspectos apresentassem, igualmente, melhorias. Assim, tem-se não só o incremento 

do número de cursos ofertados em 52% e a relação entre número de 
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alunos/docentes aumentada em 53%, como também a necessidade de qualificação 

docente com significativo aumento de 53% no número de doutores, o que torna as 

IES mais produtivas em seus processos educacionais. 

 A oferta de Cursos Superiores de Tecnologia - CST, cursos mais curtos, com 

02 a 03 anos de duração, focados na formação de mão de obra para áreas 

específicas da economia, tais como finanças, empreendedorismo, logística, 

comércio exterior entre outros, pode ser considerado o segundo fator de mudança. 

Do total de 32.049 cursos superiores ofertados no Brasil, 5.798 são CSTs 

presenciais e 426 são CSTs na modalidade a distância, chegando-se a um 

percentual de 19,4% dos cursos ofertados. Em 2003, foram matriculados em CST 

73.870 alunos (4,7% do total), para um ingresso de 521.766 alunos em 2013, 

chegando a 19% dos alunos ingressantes neste ano. 

 A oferta de cursos superiores na modalidade a distância, outro aspecto 

modificado pela LDB de 1996, também contribuiu para a transformação do ensino 

superior brasileiro. Os efeitos práticos desta alteração na lei começaram a ser 

sentidos a partir dos dados do Censo de 2006 (gráfico 01). No início da série 

estatística, na qual o número de matrículas nesta modalidade de ensino era de 

apenas 4,2%, observou-se um significativo crescimento em 2016 para 18,6%, ou 

seja, mais de 1,49 milhão de alunos matriculados. Além do impacto isolado de cada 

uma destas variáveis no ensino superior brasileiro, há que se analisar o impacto 

conjunto das mesmas. O número de alunos no ensino superior passou de 4,944 

milhões de alunos para 8,052 milhões de alunos, um aumento de 62,9% em uma 

década de monitoramento dos indicadores.  

Gráfico 1 

Número de Matrículas por modalidade de Ensino 

2006-2016 



58 
 

 

 

Fonte: Censo MEC/INEP/DEED, 2016 

 Porém, o maior impacto deu-se a nível de seus competidores. Se tomado 

como base as 10 maiores IES de 2002 e comparado com as 10 maiores IES de 

2016 (tabela 02), pode ser verificado que: 
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Tabela 2 

Maiores Instituições de Ensino do Brasil – Ranking e Evolução Histórica 

2002-2016

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do Censo MEC/INEP/DEED
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I. Após a vigência da nova lei, tomando como base os dados do Censo de 
2002 em comparação com o Censo de 2016, surgiram 07 novas IES no 
ranking de novos competidores, apontando para uma alteração no nível 
de competição e na base de competição, voltada agora, para a oferta de 
cursos na modalidade a distância; 

II. Apenas uma IES manteve-se no topo do ranking de maiores IES no 
período analisado, porém no censo de 2016, a Universidade Paulista 
perde o posto de maior IES do Brasil; 

III. As IES entrantes no novo ranking competitivo, apresentam como 
características; (i) a oferta de cursos na modalidade a distância, (ii) a 
oferta de Cursos Superiores de Tecnologia - CSTs e (iii) são instituições 
de ensino particulares, muitas delas criadas a partir da nova LDB de 
1996; 

IV. A concentração de alunos nestas IES saltou de 13% para 19,8%, os 10 
primeiros colocados no ranking concentram quase 20% dos alunos do 
ensino superior brasileiro; 

V. A Universidade Antônio Carlos e UNESP figuraram no ranking de 2007 
como entre as 10 maiores daquele ano, porém não se mantiveram no 
ranking de 2016, indicando que as mudanças na LDB em relação à 
oferta de CST, por IES particulares na modalidade a distância, estão 
sendo determinantes para as IES participantes do ranking do ensino 
superior brasileiro; 

VI. Entre as 10 maiores IES de 2016, 06 têm mais de 100.000 alunos, 
enquanto que em 2002 não existiam IES com esta quantidade de 
alunos, caracterizando o surgimento de megauniversidades, no Brasil a 
partir da reformulação da LDB em 1996, como proposto por Daniel 
(2006). 

 

 Embora os dados estatísticos apresentados tenham como principal 

característica o aspecto quantitativo, e não a qualidade de ensino ofertada ou a 

qualidade da pesquisa realizada por estas instituições de ensino, é fato que os 

mesmos apresentam uma nova estrutura competitiva para o setor educacional 

brasileiro.  A entrada e saída de IES no ranking (mesmo que sejam 

particulares, ofertem CST e cursos na modalidade a distância), caso das 

universidades Antônio Carlos e UNESP, bem como, o fato de que novas IES 

tenham surgido no mercado e rapidamente assumido postos de destaque no 

cenário educacional brasileiro (Unopar, Uninter, Uniderp e Leonardo Da Vinci), 

são fatores que, por si só, não explicam estes fatos. O que, de fato, fizeram 

estas organizações, para em tão pouco tempo assumirem lugar de destaque 

no cenário educacional? Esta é uma pergunta que intriga aos pesquisadores. 
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A INOVAÇÃO DE RUPTURA OU INOVAÇÃO DISRUPTIVA 

 

 Vivemos um momento de transição, social e tecnológica ou um 

momento de transição sociotécnica, como afirmam Grin, Rotmans e Shot 

(2010), que transformam os sistemas e os valores, que acabam gerando 

turbulência, incerteza, medo e, muitas vezes, impotência frente a problemas 

sociais e ambientais com os quais convivemos. Um sistema de inovações deve 

ser analisado por seu contexto sociotécnico, bem como, por sua capacidade de 

transição (mudança) de um sistema atual para um novo modelo de sistema. 

 Assim sendo, cabe aqui uma distinção entre inovação de ruptura e 

inovação radical - termos muitas vezes colocados como sinônimos, mas, 

entendidos de forma diferenciada na questão de análise da inovação em 

estratégias: 

Inovação radical é um produto, processo ou serviço que apresenta 
características de desempenho sem precedentes ou características já 
conhecidas que promovam melhoras significativas de desempenho 
ou custo e transformem os mercados existentes ou criem novos 
mercados. Alguns exemplos são a tomografia computadorizada a 
imagem de ressonância magnética, os computadores pessoais, os 
pagers e os telefones celulares (LEIFER, O´CONNOR e RICE, 2002, 
p .18). 

 

Inovação de ruptura é aquela que transforma um produto que 
historicamente era tão caro e complexo que só uma pequena parte da 
população podia ter e usar, em algo que é tão acessível e simples 
que uma parcela bem maior da população agora pode ter e usar. Em 
geral isto cria um novo mercado. Como exemplo: o ensino a 
distância, fotografia digital em celulares, a internet nos celulares, 
entre outros (CHRISTENSEN, 2012, p. 14). 

 Uma inovação de ruptura propõe uma transformação nas estratégias 

organizacionais, ela rompe a trajetória tradicional de aperfeiçoamento de 

produtos e sistemas como forma de competir em mercados estabelecidos. Para 

Christensen, Horn e Jorhnson (2009), o produto e/ou serviço considerado 

disruptivo, na primeira vez que é ofertado, por ser de menor qualidade ou 

funcionalidade percebida, não atende às demandas e expectativas dos clientes 

atuais da organização, por outro lado, abre as portas a um novo grupo de 
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clientes que não haviam tido condições de consumir os produtos e/ou serviços, 

são os chamados não clientes ou não consumidores. 

 A migração de mercados atuais, atendidos e dominados pelas 

organizações para novos mercados de não consumidores, não segue a lógica 

de racionalidade dominante nos negócios, afinal de contas, não é comum ver 

empresas bem-sucedidas deixando de lado seus clientes atuais para 

dedicarem-se a novos mercados potencias ainda insignificantes, com a 

possibilidade de venda de produtos a preços e margens inferiores aos que 

estão sendo praticados na atualidade. Isso acontece porque “os melhores 

sistemas de alocação de recursos são projetados para eliminar ideias 

incapazes de encontrar mercados grandes, lucrativos e receptivos” 

(CHRISTENSEN, 2012, p. 133). Isto também é decorrente, segundo 

Christensen (2012), da especialização e custo das estruturas organizacionais, 

sejam elas baseadas em estratégias de custos ou diferenciação, que não 

permitem a flexibilização de produtos e processos para o atendimento de 

mercados não consumidores. As organizações tendem a focar e criar um 

conjunto de barreiras que permitam o atendimento de clientes que estão na 

faixa mais alta de consumo, considerados “upmarket” (faixa de clientes que 

pagam maiores preços e margens) em detrimento a faixa de consumo 

consideradas “downmarket” (faixa de clientes com preços e margens menores).  

 A proposição do dilema da inovação remete-nos a alguns 

questionamentos: Como as grandes empresas não perceberam a mudança? 

Não lhes faltam recursos, tecnologia ou competências, ainda assim, por que 

isso acontece? “Na prática, são os clientes da empresa que efetivamente 

controlam o que se pode ou não fazer” (CHRISTENSEN, 2012, p. 153). Na 

visão do autor, os clientes e investidores da organização limitam a liberdade de 

ação dos estrategistas organizacionais ao atendimento das necessidades dos 

clientes atuais (consumidores e investidores), pois são eles que proporcionam 

os recursos de que as empresas necessitam para viver, uma vez que o foco 

atual da estratégia está em maximizar resultados que satisfaçam os clientes 

atuais (consumidores e investidores), e não em criar o novo para mercados 

considerados de “não consumo”. 
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 A lógica tradicional de gestão na questão da alocação de recursos está 

atrelada a projetos que têm como objetivo principal propor à alta direção a 

aplicação de recursos baseados na lógica “custo x retorno”, ou seja, “baseados 

em seu entendimento de que tipo de clientes e produtos são mais lucrativos 

para a empresa” (CHRISTENSEN, 2012, p. 156). O menor risco relacionado a 

projetos de melhorias em produtos e sistemas que possam atender aos clientes 

atuais, é visto com bons olhos pelos gestores porque permitem maiores taxas 

de sucesso, tanto para suas carreiras individuais quanto para suas carreiras 

profissionais e como gestores de sucesso. Para Christensen (2012), os 

mecanismos de busca de lucro é que determinam a alocação de recursos e os 

padrões de inovação a serem adotados pela maioria das empresas. 

 Enquanto se preocupam em manter o nível de satisfação de seus 

clientes atuais, parece natural que deixem de perceber o que está ocorrendo 

abaixo do patamar em que seus clientes se encontram. Para melhor 

entendimento do modelo de inovação de ruptura de Christensen (2012) - figura 

2 -, faz-se necessário a descrição das variáveis envolvidas no modelo. São 

elas: (I) Uma faixa de performance que os consumidores podem 

usar/absorver/consumir em torno da média de aceitação do mercado: (II) Uma 

faixa de consumidores mais exigentes: na faixa superior de consumo, estão os 

clientes de níveis mais altos ou mais exigentes, pagam para serem os 

primeiros clientes de uma nova tecnologia ou funcionalidade; (III) Uma faixa de 

consumidores menos exigentes: são segmentos de clientes que estão na faixa 

inferior de consumo, aspiram a produtos e/ou serviços com maior 

inovação/tecnologia, porém não tem condições de consumir os produtos das 

faixas mais altas. (IV) Produtos e Serviços atuais constantemente atualizados 

em processos de melhoria contínua e inovação sustentadora; (V) A Inovação 

de ruptura ou disruptiva, em contraste com a inovação sustentadora, não 

tendem a trazer melhores produtos aos clientes estabelecidos nos mercados 

existentes.  

 As tecnologias e inovações disruptivas oferecem outros benefícios, 

normalmente, são produtos mais simples, mais convenientes e menos caros, 

que apelam para clientes novos ou menos exigentes, ou até mesmo faixas de 
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clientes até então desconsideradas, não atendidas ou fora da faixa de 

interesse da organização; (VI) Uma faixa de clientes não atendidos: o modelo 

de inovação de ruptura se propõe criar novo produtos, com funcionalidades 

diferenciadas para o atendimento de uma faixa de clientes que pode ser 

considerada não consumidores; (VII) A criação de um novo mercado sem 

concorrência, ou então, negligenciado pelos concorrentes atuais, no qual a 

concorrência é assimétrica, e, portanto, um mercado a ser explorado por 

aqueles que primeiro chegarem a estes mercados, fixando as bases de 

desempenho de um novo mercado. 

 A inovação de ruptura acontece quando a organização propõe criar 

produtos para mercados de clientes não consumidores, ou seja, clientes não 

atendidos pela estratégia atual da organização e, portanto, em muitos casos, 

também não vistos pela concorrência como mercados potenciais de lucros 

futuros, ou como afirmam Kim e Mauborgne (2015), trata-se de criar novos 

mercados através da “inovação de valor”. 

 Uma inovação para ser disruptiva e agregar valor à uma nova categoria 

de clientes deve atender a alguns requisitos segundo Christensen, Raynor e 

MacDonald (2016): 

 

I. Deve ofertar produtos e serviços à uma faixa de clientes não atendidos 
pelos operadores históricos do sistema: a oferta de cursos na 
modalidade a distância, apresentou-se como uma alternativa aos 
clientes não atendidos pelo ensino presencial, seja pela falta de oferta 
de cursos em cidades de menor porte que seriam capazes de sustentar 
uma IES presencial, seja pelo fato de que os cursos superiores 
ofertados na modalidade a distância atingem uma faixa de consumidores 
que não conseguiam pagar as mensalidades de um curso presencial; 

II. O produto ou serviço ofertado deve gerar um novo mercado consumidor:  
a oferta de cursos superiores em pequenas cidades, com preços 
reduzidos em relação ao ensino presencial, com a exigência de menor 
presença física do aluno em sala de aula (aulas uma vez por semana), e 
a possibilidade de obtenção de um diploma de ensino superior com as 
mesmas características de um diploma de ensino presencial, levaram 
muitos alunos/clientes sem outra opção de realização do sonho de um 
diploma de curso superior, a optar pelo ensino a distância, gerando um 
novo mercado para a educação superior brasileira. O mesmo aconteceu 
em outros países do mundo onde a modalidade foi implantada; 
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Figura 2 

O Modelo de Inovação de Ruptura – Concorrência Assimética 

 

Fonte: Adaptado de Christensen (2012) 

III. O novo mercado gerado pela inovação de ruptura deve ser 
negligenciado pelos operadores históricos do setor: os dados 
apresentados na tabela 02 evidenciam esta perspectiva. A LDB de 1996 
abriu as portas do ensino superior brasileiro para a oferta de cursos na 
modalidade distância, 08 IES constantes no ranking de maiores IES de 
2002 não figuram mais no ranking. Novas IES, consideradas entrantes 
por Porter (2004), sem tradição na oferta do ensino presencial, e, 
algumas recém-criadas, assumem papel de destaque no ranking de 
2016; 

IV. O produto ofertado é considerado de pior qualidade: esta talvez tenha 
sido a principal justificativa dos operadores históricos para não ofertar 
cursos na modalidade a distância. Considerava-se que não era possível 
formar bons profissionais em cursos desta modalidade, fato este que foi 
desmistificado nos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade), em um estudo de 2007 capitaneado por Dilvo 
Ristoff, então diretor do Departamento de Estatísticas e Avaliação da 
Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que comparou os resultados do 
Enade-2006 nas modalidades presencial e a distância. Das 13 áreas em 
que o confronto foi possível, os alunos dos cursos de EAD se saíram 
melhor em sete deles: Pedagogia, Biologia, Física, Matemática e 
Ciências Sociais, além de Administração e Turismo; 

V. O produto é mais simples, barato, atende a clientes menos exigentes e 
que não teriam outra opção de consumo do produto e/ou serviço: 
embora sua operação pareça mais simples, com aulas 01 dia por 
semana, tutores atendendo alunos no lugar de professores e preços das 
mensalidades substancialmente menores que o ensino presencial, a 
complexidade de sua oferta nem sempre fica visível. Há a  necessidade 
de materiais didáticos específicos para a aprendizagem a distância, o 
uso de tecnologias para a superação da distância física e transacional 
entre professores e aluno, isto sem falar, na necessidade de ganhos de 
escola que compensem os altos custos de elaboração de um curso na 
modalidade a distância: o preço pode ser menor, não significando que o 
custo de produção dos materiais didáticos também o seja. 

  

 Na visão de Christensen e Eyring (2014), a inovação disruptiva não 

invade o mercado dominante, em vez disso, ela puxa os clientes que estão fora 

da cadeia de valor dominante para uma nova cadeia de valor, não porque 

esses clientes se achem mais convenientes para usar o novo produto, mas por 

que eles na atualidade, não são atendidos pelas cadeias de valores 

dominantes. Ao criar a nova cadeia de valor, atende-se a um novo mercado, 

com clientes/consumidores com outras expectativas de desempenho para o 

produto/serviço, criando-se um mercado de clientes até então considerado não 

existente. 

 
OS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 Os dados apresentados neste artigo são oriundos de uma pesquisa de 

doutoramento, realizada sob a forma de um estudo de caso formal, como um 

projeto ex post facto, sendo considerado como descritivo, transversal e com 

dados coletados dentro da rotina diária da organização estudada. Para Godoy 

(2005), a pesquisa qualitativa envolve o exame de materiais de natureza 

diversa, mesmo que sem tratamento analítico, que nos permitem a análise de 

vários pontos de vista de diferentes autores, permitindo que se faça além de 
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uma análise e identificação do objeto de estudo e de suas possíveis 

caracterizações.  

 Por se tratar de uma pesquisa qualitativa/exploratória, a primeira etapa 

da pesquisa envolveu uma pesquisa documental para a formação do 

referencial teórico e criação do modelo – Framework de busca de informações. 

Com base nestas informações foram montados os roteiros de entrevista 

semiestruturada, a serem aplicados aos diretores da IES, bem como, o roteiro 

estruturado de questões a serem discutidas pelos professores do Mestrado em 

Educação e Novas Tecnologias, visando o debate do impacto da tecnologia no 

futuro das Instituições de Ensino, realizada com a técnica de grupo focal. A 

coleta de dados se deu em quatro etapas distintas:  

 

(i) Entrevistas semiestruturadas com os diretores administrativos da 
mantenedora da IES analisada e seu reitor acadêmico;  

(ii) Avaliação do impacto das novas tecnologias e inovações 
metodológicas no ensino superior com pesquisadores brasileiros 
pertencentes ao Programa de Mestrado em Educação e Novas 
Tecnologias da própria IES pesquisada;  

(iii) Discussão dos resultados obtidos no Brasil com professores 
catedráticos da Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), megauniversidade com mais de 250.000 alunos, atuando 
com EAD desde 1971;  

(iv) Revisão e ajustes nos critérios de avaliação e determinação do 
modelo de impacto da inovação e das novas tecnologias na 
educação superior do futuro, realizado com professores pertencentes 
ao Programa de Mestrado em Educação e Novas Tecnologias. 

 O ensino superior brasileiro já possui seis (06) megauniversidades em 

operação, sendo que três delas não atendem a todos os requisitos do conceito 

de Daniel (1996), pelo fato de terem no ensino presencial seu maior foco de 

atuação. São elas, a Universidade Nove de Julho, a Universidade Paulista e a 

Universidade Estácio de Sá. Dois outros grandes players deste mercado, 

Uniderp e Unopar, fazem parte de um pool de instituições de ensino brasileiras 

já pertencentes a um grupo de investidores internacional que congrega mais de 

100 instituições de ensino brasileiras. Desta forma, por condições de acesso 

para coleta de dados, e por atender aos três critérios propostos por Daniel 

(2006), apenas a IES analisada, foi o foco da coleta de dados deste trabalho. 
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A SITUAÇÃO ENCONTRADA 

 

 Durante a coleta de dados, que foi realizada com entrevistas 

semiestruturadas, aplicadas e respondidas pelos gestores da IES analisada, 

procurou-se estabelecer, se, de fato, a oferta de cursos na modalidade a 

distância, por IES particulares, pode ser considerada uma inovação de ruptura. 

Uma vez caracterizada a oferta de cursos na modalidade a distância como uma 

inovação de ruptura, procurou-se entender os ciclos de desenvolvimento e 

inovação do setor de educação a distância, caracterizando-se em termos de 

inovações geradas, características do processo educacional, características do 

mercado de clientes, intensidade da competição, processos regulatórios, uso 

de tecnologias e desafios apresentados ao setor educacional brasileiro. 

 Para Freeman (1984), a inovação e os sistemas de inovação, em 

indústrias distintas se comportam de maneiras singulares precisam ser vistos 

como, intencionalmente planejados e desenvolvidos dentro de organizações, 

institutos de pesquisas e universidades. Devido ao relacionamento dinâmico 

existente entre os agentes, instituições e níveis de desenvolvimento 

tecnológico em cada indústria, Freeman (1984) propõe que sejam mapeados 

os ciclos entre os quais a inovação acontece, ou seja, trata-se de verificar qual 

é o ciclo atual de comportamento do setor, se o sistema é capaz de gerar 

novas inovações incrementais, radicais ou disruptivas, impulsionando desta 

forma, novos ciclos econômicos e/ou tecnológicos. 

 Os resultados da pesquisa apontam para quatro ciclos de inovação no 

ensino superior, a partir da introdução dos cursos na modalidade a distância no 

Brasil. O período de 2001 a 2007, ver figura 03, foi fortemente influenciado pelo 

ensino presencial, aulas presenciais, controle de frequência, provas 

presenciais, devido, principalmente, a falta de conhecimento sobre como 

ofertar cursos na modalidade a distância. Além disso, a morosidade na análise 

dos pedidos das IES para que pudessem ofertar cursos nesta modalidade, 

praticamente impedia a oferta de cursos, até mesmo porque não existiam 



69 
 

 

critérios, leis ou regulamentações a serem seguidas pelas IES e pelos órgãos 

de regulação como o INEP/MEC. 

 

Figura 3 

Ciclos de Inovação na Educação Superior Brasileira a distância 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

  

 Já no período de 2008 a 2011, dois aspectos foram determinantes para 

a oferta de cursos na modalidade a distância: (i) a regulamentação do setor, 

marcada pela criação de instrumentos e regras para atuação das IES nesta 

modalidade de ensino, com a criação da Secretaria de Educação a distância 

(SEED) e pela forte regulação do setor, com atuação fiscalizatória e regulatória 

desta secretaria, impondo um modelo de oferta de cursos na modalidade a 

distância, somente alterado em 2017; (ii) o uso de tecnologias baseadas na 

internet, as bibliotecas virtuais, os primeiros ambientes virtuais de 

aprendizagem – AVA, vídeo aulas gravadas com disponibilização via streaming 

de vídeo, e, por consequência, os primeiros cursos ofertados online, na 

internet.  

 O período de 2012 a 2016 foi marcado pela estabilidade regulatória. 

Cientes dos requisitos e do impacto da EAD no mercado de educação, as IES 
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passam a se credenciar para a oferta de cursos a distância, sendo que o 

número de cursos ofertados aumenta, bem como o número de alunos 

matriculados passa a ser representativo. Do ponto de vista tecnológico, a 

melhoria da oferta de serviços de internet no Brasil e a evolução do hardware 

de telefones celulares, principalmente dos smartphones, abriu as portas para o 

mobile learning, para as possibilidades de que o aluno estude e aprenda com a 

interação online móvel, realizada efetivamente em qualquer lugar com acesso 

a internet, mesmo que a legislação preconize a necessidade de avaliações 

presencias para os cursos na modalidade a distância. 

 A partir de 2017, com o novo marco regulatório para o ensino superior a 

distância, o Ministério da Educação, fixa novas diretrizes,  envolvendo: a 

extinção dos processos de avaliação de polos de apoio presencial; a liberdade 

para abertura de novos polos de apoio presencial, com base no desempenho 

da IES nos processos avaliativos dos SINAES sem a necessidade de 

autorizações do MEC; a possibilidade de que IES ofertem apenas ensino 

superior a distância sem a necessidade da oferta de cursos presenciais, entre 

outros. Trata-se de um novo momento de competição e rivalidade entre os 

competidores históricos, muito embora se perceba que os atuais players, 

dominantes no mercado, tenham uma clara vantagem sobre os demais 

potenciais entrantes. Além disso, a evolução dos sistemas de aprendizagem 

online, levam as IES a concorrer em novos modelos de cursos e sistemas de 

ensino e aprendizagem, especialmente voltados para as necessidades de 

aprendizagem dos alunos, com materiais didáticos que visem especificamente 

diferentes estilos de prendizagem, especialmente elaborados para cada aluno. 

Trata-se de colocar o aluno no centro do processo educacional, no centro do 

negócio da educação. 

 O quadro 01, apresenta ainda, uma série de outras características que 

foram se modificando ao longo do tempo e dos ciclos de inovação na oferta de 

cursos superiores na modalidade a distância.   Os cursos de EAD tiveram, na 

sua trajetória, uma importante modificação na forma como eram percebidos 

pelo mercado e pelas IES tradicionais.  De uma replicação do ensino 

presencial para a modalidade a distância, também entendido como híbrido e de 
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má qualidade, em seu primeiro ciclo de ofertas, a EAD passa a ser vista como 

inesgotável fonte de possibilidades para um ensino de qualidade, apoiado pelo 

uso de tecnologias no segundo ciclo. Isto se deve aos primeiros resultados de 

alunos e cursos de EAD medidos pelo ENADE.   

 No terceiro e quarto ciclos, ofertar cursos a distância passa a ser 

determinante para o sucesso da estratégia empresarial, ganhos de escala, 

aumento do número de alunos e de cursos ofertados, o que garante resultados 

econômicos acima da média para as IES que atuam no setor. O ensino 

presencial passa a ser influenciado pela necessidade de evolução nos 

processos de ensino e aprendizagem, a tecnologia educacional desenvolvida 

para EAD, agora reconhecida pelo seu potencial de gerar qualidade, passa a 

impactar na sala de aula tradicional, e, em uma perspectiva futura, já se 

assume como certa  a realidade da maior parte das matrículas no ensino 

superior brasileiro em cursos a distância. 

 O mercado concorrencial e as características de seu público alvo, 

também foram se modificando ao longo do tempo. De um mercado 

desregulamentado e sem competidores, passou a um mercado com mais de 

trezentas IES ofertando cursos na modalidade a distância em todo o Brasil, de 

acordo com dados do MEC, e isto acontecendo em um espaço temporal de 

mais ou menos 15 anos. Já o público alvo consumidor de cursos na 

modalidade a distância, distancia-se, na atualidade, dos primeiros clientes que 

optaram por fazer este tipo de curso, ou seja, passa-se de uma população de 

idade média acima dos 34 anos, para jovens do ensino médio a procura de um 

curso superior. Cursos ofertados a preços acessíveis, com mobilidade e 

recursos de tecnologia da informação para aprendizagem a clientes de 

qualquer idade, desde que já saídos do ensino médio, se apresentam a um 

mercado aberto para investimentos. Trata-se de um novo momento para o 

ensino superior brasileiro, de um novo momento para a indústria de educação, 

aberta a novas propostas de negócios e formas atuação. 

 Os três últimos critérios de análise ou caracterização, merecem uma 

análise conjunta de seu impacto. Se no primeiro ciclo de funcionamento da 

EAD no Brasil, o que importava era disponibilizar conhecimento aos alunos, a 
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tecnologia deveria funcionar como um facilitador dos processos de acesso ao 

conhecimento, daí a necessidade de serem testadas, funcionais, mesmo nos 

locais mais distantes.  As transmissões de aulas via satélite apresentavam-se 

como uma possibilidade de assistir aulas como se fosse uma novela 

transmitida pelos canais tradicionais comerciais, o professor se tornava o 

apresentador do conhecimento, de modo análogo ao ensino presencial.  
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Quadro 01 
Ciclos de Inovação Disruptiva no Ensino Superior Brasileiro 

2001 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelos autores
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 O livro didático para cada unidade curricular, funcionava da mesma forma, 

também já fazia parte da vida do estudante brasileiro, não se apresentando como 

um empecilho à sua adoção por parte dos alunos.  Foi uma era de descobertas 

sobre como aprender, mesmo que a distância. Com a evolução das tecnologias da 

informação e dos sistemas de oferta de cursos online, a necessidade de 

treinamento específico e do domínio de determinadas tecnologias se fez 

necessário. Não bastava acessar o conhecimento, era preciso interagir com o 

conhecimento, interagir e aprender em novos ambientes tais como jogos, 

simuladores, softwares, kits de hardware necessários aos novos cursos agora 

ofertados na modalidade a distância. A evolução e os acessos facilitados a 

computadores e celulares, também deve ser considerado como um fator 

determinante do sucesso da evolução da oferta de cursos EAD. Trata-se de 

reforçar a importância da evolução tecnológica, com a evolução e mudanças no 

comportamento da sociedade com o uso destas tecnologias. Como afirmam Grin, 

Rotmans e Shot (2010) trata-se de um momento de transição sociotécnica. 

 

UMA DISCUSSÃO SOBRE AS POTENCIALIDADES E DESAFIOS DO ENSINO 

SUPERIOR BRASILEIRO 

 

 O ensino superior do futuro e a universidade do futuro, por consequência, 

será desafiada a criar novos processos que permitam: a busca da igualdade de 

gênero, a justiça social, o acesso ao ensino de qualidade a todas as classes 

sociais, a reformulação de currículos, a flexibilidade e adaptação às novas 

tecnologias, internacionalização, novas fontes de financiamento, qualidade na 

pesquisa, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Porém, talvez, o maior desafio que se apresente às instituições de ensino envolva 

uma rediscussão de seu papel principal, deixar de ser uma instituição 

especializada em ensinar, para se transformar em uma instituição especializada 
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em aprendizagem, não importando a modalidade em que as atividades de 

aprendizagem sejam propostas. 

 Em outra perspectiva, o ensino do futuro será impactado diretamente pela 

tecnologia,  em todos os seus aspectos, que propiciem: (I) que a educação do 

futuro não seja limitada por campus presenciais, mas ampliada pelas 

possibilidades do ensino virtual (online); (II) que a aprendizagem, o trabalho, a 

família e a vida social tendam a se integrar em redes informacionais; (III) que a 

formação e o aprendizado se deem ao longo da vida, em comunidades de prática, 

em processos e co-criação, baseados em tecnologia; (IV) que com a evolução das 

plataformas de ensino, os currículos tendam a ser mais flexíveis, adaptáveis ao 

perfil de aprendizado de cada aluno, à formação de competências de cada 

profissão existente ou ainda a ser criada; (V) que aos governos caberá, através de 

políticas públicas, manter os padrões de qualidade da formação. Para Daniel 

(1996) as universidades do futuro terão seu sucesso baseado em seus ativos 

intelectuais, materiais didáticos criados por seus melhores professores, ofertados 

aos alunos com as melhores tecnologias, mediados por professores especialistas 

em orientar a aprendizagem do aluno, em ambientes virtuais de aprendizagem 

online, ao longo de suas vidas pessoais e profissionais. Materiais didáticos 

recheados de vídeos, textos, áudios, animações e simulações que sejam 

atraentes e motivadores da aprendizagem. Entretanto, não há que se iludir quanto 

às perspectivas aludidas, em especial, quanto à sua praticidade e considerações 

de custos, produção, capacidade e competências para desenvolvimentos 

adequados. 

 Entre os desafios que se apresentam às instituições especializadas em 

aprendizagem, está um repensar da missão da universidade para além do ensino, 

pesquisa e extensão. A sociedade carece de uma maior atuação das 

universidades em prol da solução de problemas sociais que a cercam, como a 

desigualdade social, a inclusão, a diminuição dos preconceitos e o 

desenvolvimento sustentável. Isto implica na busca por uma nova identidade 

institucional, uma revisão de seus valores voltadas para a sociedade, para o 
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mercado onde atuam e uma atuação voltada para a transformação da realidade 

social, econômica e ambiental.  

 A internet transformou as formas de compartilhamento do conhecimento. É 

preciso transformar e compartilhar formas de aprender em diferentes contextos, a 

internacionalização das universidades precisa ser pautada pelo compartilhamento 

de inovações que aumentem o potencial de aprendizagem dos alunos. Não se 

trata apenas de certificar a capacidade de pesquisa das IES, mas de valorizar a 

formação de profissionais que solucionam problemas locais e regionais via 

pesquisas e estudos compartilhados entre diferentes IES em todo o mundo. Desta 

forma, torna-se possível a promoção da interculturalidade, sem que se percam os 

valores e cultura local dos povos, estados, regiões e países.  

 O setor educacional, transformado pelo uso de tecnologias em seus 

processos organizacionais e pedagógicos, destaca a necessidade das IES 

analisarem a evolução das tecnologias como potencial de ruptura em suas 

atividades.  A velocidade com que as tecnologias, de um modo geral, estão 

evoluindo, faz com que muitos tentem prever ou apontar quais destas tecnologias 

devam ser utilizadas pelas IES. Para um posicionamento estratégico de ruptura e 

inovação de valor, como proposto por este trabalho, as decisões futuras sobre o 

uso de tecnologias em IES que pretendem se transformar em megauniversidades, 

envolvem alguns pressupostos identificados na figura 4, assim descrita: 

 

I. Negócio: para se transformar em uma megauniversidade, uma IES deve ter 
bastante claro que seu foco deverá estar voltado para a educação e para a 
aprendizagem do aluno.  

II. Processo Crítico: seu processo crítico principal é o processo educativo, que 
envolve ensino e aprendizagem, independente de modalidade de ensino 
(presencial, a distância ou híbrido). Desta forma, as decisões de investimento 
em tecnologia devem ter como ponto focal melhorar a oferta de produtos e 
serviços educacionais, ou seja, a aprendizagem; 

III. Inovação de ruptura + Inovação de Valor: durante muito tempo o ensino de 
qualidade envolveu estruturas físicas (salas de aula, laboratórios físicos e 
bibliotecas), mão de obra especializada (professores mestres e doutores) em 
encontros presenciais diários na IES. O ensino de qualidade do futuro 
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envolve: materiais didáticos diversos (games, simulações, livros digitais, 
vídeo aulas, ambientes virtuais de aprendizagem, realidade aumentada, 
ambientes e materiais personalizados aos alunos), disponíveis para o 
aprendizado em qualquer tempo, em qualquer espaço formativo (formal ou 
informal), em salas de aulas físicas ou virtuais. O foco está em criar 
condições de aprendizagem em qualquer tempo e em qualquer espaço, para 
pessoas de qualquer idade ou classe social, para que se passe de um 
regime de inclusão de poucos, para um regime de acessibilidade de muitos;  

IV. Mediação tecnológica: mesmo que a tecnologia tenha um grande potencial 
de ruptura, a mesma não pode ser considerada como um fim no processo 
educativo, ela medeia, facilita, possibilita e transforma as relações entre 
aluno, professor e conhecimento. A tecnologia não substitui o professor, não 
elimina a necessidade de relacionamento humano no processo educativo, 
não diminui o poder de transformação do conhecimento, não diminui a 
importância da universidade como agente de transformação da sociedade. A 
tecnologia precisa ser vista como um meio para potencializar o ensino e a 
aprendizagem; 

 

Figura 4 

O Futuro da Educação com o Uso de Tecnologias 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas entrevistas realizadas 
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V. Centrada no aluno: a maior parte das organizações usa a tecnologia para 
transformar seus processos administrativos, melhorando sua eficiência e 
eficácia operacionais. Em organizações, cujo processo crítico é o processo 
educativo, a tecnologia deve propiciar ao aluno a potencialização de sua 
aprendizagem. Centrar-se nas necessidades de aprendizagem do aluno, 
envolve a necessidade de: melhorar o acesso ao conhecimento, melhorar as 
possibilidades de interação, interatividade e conectividade, envolve a 
compreensão de seu perfil de aprendizagem, das competências necessárias 
a formação de cada perfil profissional, envolve a avaliação da aprendizagem, 
e, ainda, a formação de indivíduos capazes de realizar uma verdadeira 
transformação social. A tecnologia deve ser vista como um meio para o 
atingimento de um grande fim que é o processo educativo. 

  

 A geração de processos educacionais centrados no aluno e em suas 

necessidades de aprendizagem, apresentava-se como um desafio e uma 

impossibilidade no passado, devido à escassez de recursos tecnológicos. O 

modelo professor x sala de aula x conhecimento (Bibliotecas) x estrutura física 

(salas de aula e laboratórios), deverá ser suplantado por uma nova realidade, na 

qual o aluno está no centro do processo, baseado em uma relação alunos x 

tecnologias aplicadas à aprendizagem x professor mediador/facilitador x 

conhecimento instantâneo (online) x carreira profissional x necessidades da 

sociedade e do mercado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao posicionar-se, estrategicamente, em relação à necessidade de inovação, 

as organizações entendem a importância da inovação para o seu futuro, porém 

procuram estratégias de crescimento previsíveis, fugindo do risco e das 

possibilidades de fracasso, apostando em inovações incrementais e/ou 

sustentadoras de suas atividades principais atuais. Deixam de lado a exploração 

de inovações revolucionárias ou disruptivas. Com este tipo de pensamento 

estratégico, as organizações tendem a ganhar posições de mercado, que, na 



79 

 

 

 

visão Christensen (2012), representam a vitória em uma primeira batalha, mas não 

a vitória na guerra, “o crescimento emocionante acontece quando uma inovação 

melhora o desempenho da uma organização para além da melhoria de 

sustentação, quando permite a organização o estabelecimento de um novo 

mercado emergente” (CHRISTENSEN, 2012, p. 69).  

 Como último aspecto de análise, observa-se que as instituições de ensino 

“correm sério risco de sofrer uma disrupção competitiva e parecem estar 

potencialmente prontas para passarem por um renascimento forjado por 

inovações” (CHRISTENSEN e EYRING, 2014, p. XXIII). Não se trata de dispensar 

a universidade tradicional, mas de perceber que estamos vivendo um período de 

desestabilização ou ruptura, devido ao avanço nas tecnologias de comunicação 

online, com uma alteração de foco competitivo, “estamos passando de uma época 

em que as credenciais do professor ou prestígio da instituição, dão lugar, para 

aquilo que os estudantes conseguem de fato aprender” (CHRISTENSEN e 

EYRING, 2014, p. XIII). De acordo com esta visão, as instituições que 

conseguirem, de fato, voltar seus focos para o aprendizado dos alunos, serão as 

agentes da desestabilização ou disrupção do ensino superior. 
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Um dos problemas na educação na era moderna é a persistência 

de uma grande divergência, entre o que e como o aluno aprende 

na universidade e o que o mercado de trabalho exige como 

perfil. O fato é que os novos profissionais precisam de novas 

habilidades técnicas e tecnológicas advindas da era da 

informação e com alto poder de criatividade (Os autores) 
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A EDUCAÇÃO STEAM: MUDANDO PARADIGMAS 

 

SOUZA, MAUD REJANE 

SOUZA, JOSÉ GERALDO DE PONTES E  

 

INTRODUÇÃO 

 

 Desde o fim do século XX, notamos a relevante transição de uma 

sociedade de produção em massa para a sociedade da informação, onde a 

inovação tecnológica produzida pela Revolução Industrial 4.0 gerou impactos em 

todas as áreas do conhecimento. 

 Neste novo cenário tecnológico, a Universidade passa a ser reconhecida na 

sociedade contemporânea como o espaço privilegiado da construção do saber 

sistematizado, da tecnologia da informação, da produção científica e do ensino 

profissionalizante. À Universidade é atribuída a tarefa de formar os futuros 

profissionais do país, bem como de disseminar os novos paradigmas do 

conhecimento. Porém, ainda persiste uma grande divergência, entre o que e como 

o aluno aprende na universidade e o que o mercado de trabalho exige como perfil. 

O fato é que os novos profissionais precisam de novas habilidades técnicas e 

tecnológicas advindas da era da informação e com alto poder de criatividade. 

 Esse assunto é tão importante que não podemos omiti-lo num livro acerca 

da inovação. Trata-se de algo que será amplamente debatido neste século XXI e 

que provoca naturalmente as seguintes indagações: 

 

1. O que é inovação disruptiva? 

2. Quais habilidades deverão ser desenvolvidas para o século XXI? 

3. O que significa Educação STEAM? 
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 Neste capítulo, abordaremos o que é a inovação disruptiva e como ela 

impactou o processo educacional no século XXI modificando o processo de 

aprendizagem, as estruturas sociais, os conceitos filosóficos e a gestão 

educacional. Para isso, faremos uma breve retrospectiva, iniciando pela revolução 

industrial 4.0, elucidando o que causou a inovação disruptiva no sistema 

educacional e provocou a quebra nos paradigmas vigentes, como aconteceu nos 

EUA, o que fez surgir a Educação STEAM. 

 Esta pesquisa é uma revisão integrativa, que consiste em um método 

específico de revisão, através da crítica e síntese da literatura especializada, a fim 

de compreender de forma abrangente um tema específico (Torraco, 2005; Souza 

et al, 2010); é um método adequado para a revisão da literatura sobre novos ou 

emergentes temas em diversas áreas (Whittemore & Knafl, 2005), como a 

Educação STEAM. 

 

A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 4.0 E A INOVAÇÃO DISRUPTIVA 

 

 A Revolução Industrial 4.0, iniciada no final do século XX, gerou a 

transição da sociedade de produção em massa, para a sociedade da informação 

digital (figura 1), onde a inovação tecnológica gerou impactos em todas as áreas 

do conhecimento e convergiu várias tecnologias emergentes da Automação 

Industrial, Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (Machine Learning, Deep 

Learnig e Big Data), Mecatrônica e Robótica, que em conjunto potencializaram um 

novo segmento industrial (GILCHRIST, 2016; STEVAN Jr., 2018; SHAHROOM E 

HUSSIN, 2018). 

 É atualmente um dos tópicos mais discutidos entre os profissionais e 

acadêmicos nos países industrializados e o interesse é duplo. Primeiro, por ser a 

primeira vez que uma revolução industrial não é observada e prevista a priori, 

constituindo-se, assim, uma inovação disruptiva não observada ex-post facto16, 

que abriu novas oportunidades para empresas, indústrias, institutos de pesquisa e 

 
16Ex-post facto: é uma pesquisa ou ocorrência que foi realizada após o fato ocorrido. 
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escolas. Em segundo lugar, o impacto econômico dessa revolução industrial, 

supõe-se que será profundo, prometendo maior eficácia operacional bem como o 

desenvolvimento de modelos de negócios, serviços e produtos inovadores.  

O termo científico "Indústria 4.0" foi introduzido pela primeira vez na Alemanha em 

2011 na feira de Hanôver, onde foi usado para denotar o processo de 

transformação nas cadeias globais de criação de valor (Popkova et al, 2019). 

 Por um lado, a Indústria 4.0 permite a criação de novos bens e serviços, 

estimulando, assim, o aumento dos padrões de vida da população e 

impulsionando novos segmentos industriais que movimentam a economia no 

mundo globalizado. E de outra forma, também promovem a redução da 

participação humana nos processos produtivos, o que pode elevar a taxa de 

desemprego e se constitui um fator de restrição na trajetória de desenvolvimento 

da Indústria 4.0 (SHAHROOM E HUSSIN, 2018). 

 Para Popkova, 2019, a Indústria 4.0 requer novas competências de um 

especialista moderno. As mudanças estruturais — substituição do trabalho manual 

(físico) por intelectual — são também acompanhadas por mudanças qualitativas 

— a manutenção de sistemas de produção física autogeridos requer um moderno 

especialista que possua novas competências e é acompanhado por mudanças 

sociais, que incluem conhecimento e capacidade de usar tecnologias digitais de 

comunicação e informação, criatividade, pensamento crítico e comunicação 

(POPKOVA et al, 2019). 

 É a partir do núcleo dessas mudanças tecnológicas, que o cenário do 

ambiente de trabalho foi transformado pela Indústria 4.0, como resultado da rede 

formada por diferentes tecnologias e o movimento Maker (que protagoniza o 

aprender fazendo com a mão na massa). 

 Esses fatos em conjunto provocaram uma inovação disruptiva na 

educação até ao ponto de se estabelecer um marco que está sendo chamado de 

Educação 4.0. 

 A Inovação disruptiva é uma ruptura ou interrupção brusca dos paradigmas 

vigentes, esse conceito não é novo e embora tenha sido cunhado por Christensen 
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(2012), que conceitua a disrupção como uma força positiva em um processo pelo 

qual a inovação transforma o mercado cujos serviços ou produtos são complexos 

e muito caros em outros, cuja simplicidade, conveniência, acessibilidade e 

sustentabilidade caracterizam o setor. Esse conceito foi baseado nas ideias de 

Joseph Schumpeter, o economista austríaco, que ao final da década de 1930 criou 

a expressão “destruição criativa”, a fim de explicar o ciclo de negócios 

estabelecido.  

 O conceito de inovação disruptiva também foi muito bem abordado e 

explorado por Thomas Khun em 1962, na sua filosofia da ciência, quando afirmou 

não haver progresso por acúmulo gradual de conhecimentos e/ou experimentos, 

mas sim por disrupção na conhecida ciência normal. No entendimento de Khun, a 

ciência normal é cumulativa, mas uma revolução produzida por inovação 

disruptiva destrói completamente a conexão interdisciplinar e consequentemente 

criam novos paradigmas (KHUN, 2017). 

 

 Figura 1: As Revoluções Industriais 

 

 

Fonte: Os autores 
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Cada Revolução Industrial mudou rapidamente a maneira como vivemos, 

trabalhamos e interagimos.  

 

 A inovação disruptiva acontece quando determinado segmento empresarial 

decide apostar na produção de um bem ou serviço que a princípio não afeta 

nenhum segmento do mercado, mas ocupa um nicho emergente e lentamente vai 

crescendo, até que seu produto desperta o interesse de vários segmentos e 

oferece uma nova opção e mais barata em relação ao tradicional e mais caro.  

 

Figura 2: A inovação disruptiva. 

 

Fonte: (http://www.venki.com.br/blog/o-que-e-inovacao-disruptiva/). 

 Essa inovação que gerou a Indústria 4.0 também influenciou fortemente o 

sistema educacional, visto que ele era anacrônico, ou seja, continuava se 

ancorando no século passado e não respondia às necessidades da era digital; 

pois enquanto nos últimos 50 anos no âmbito econômico, tecnológico, cultural e 

pessoal, passamos por muitas transformações, isso não ocorreu com o sistema 

educativo, que praticamente nada mudou em seus currículos e programas 

(Robinson, 2017). Como consequência disso, uma nova abordagem surgiu nos 

Estados Unidos com a finalidade de potencializar o desenvolvimento das 
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habilidades cognitivas dos alunos e transformar inovações práticas em realidade 

nas salas de aulas: a Educação STEAM, que é uma abordagem pedagógica 

criativa e transdisciplinar (KANEMATUSU E BARRY, 2019). 

 

A EDUCAÇÃO STEM / STEAM 

 

 STEAM é uma sigla que padronizou a integração da Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, Artes e Matemática nos currículos educacionais norte-americanos, 

em que o objetivo era estimular os alunos a resolverem problemas do mundo real, 

através da criação de oportunidades com base na inovação, na necessidade do 

desenvolvimento de habilidades para o século XXI e o pensamento divergente e 

convergente. 

 Primeiramente foi criado como STEM (Science, Technology, Engineering 

and Mathematics) pela National Science Foundation (NSF) no início dos anos 

1990. E era recomendado nesse cenário o uso de estratégias de aprendizagem 

baseada em problemas/projetos (PBL), cada uma aborda uma situação por meio 

de um cenário de problema, ‘mas o resultado final é diferente, pois a 

aprendizagem baseada em problemas resulta em novos conhecimentos e a 

baseada em projetos culmina com a criação tangível de um produto’ (Koehler et al, 

2016, p. 17), idealmente, a integração das disciplinas STEM no PBL permite que o 

aluno aborde holisticamente um problema do mundo real, aprendendo o conteúdo 

e as ferramentas necessárias para fornecer sua resposta. 

 Com a inclusão das disciplinas de Artes, passamos a ter o STEAM, que 

integra ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática; que além de ensinar 

as técnicas e tecnologias, também pavimenta “as condições para o 

desenvolvimento e aprimoramento da criatividade, da visão estética de forma e 

conteúdo, da sensibilidade ao contorno e harmonia das cores, da musicalidade e 

da pintura” (FELDER E BRENT, 2016). 
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 Um dos objetivos da educação STEAM é o estímulo ao desenvolvimento 

da criatividade, a fim de que o aluno amplie sua capacidade de correlacionar 

saberes, aumente os subsunçores, amplie a capacidade de imaginar e expandir 

ideias originais e ganhe autoconfiança para realizar sozinho as tarefas, resolver 

problemas e acreditar que seja capaz de solucionar os desafios que lhe serão 

impostos ao longo de toda sua vida (FELDER E BRENT, 2016). 

O conjunto desenvolvido da capacidade artística do aluno o faz mais otimista e 

libera sua capacidade de se arriscar e inovar em qualquer campo do 

conhecimento (Kanematusu e Barry, 2019), incorporando habilidades técnicas, 

socioemocionais e pensamento crítico e criativo, solucionando problemas em 

equipe, tanto na vida pessoal quanto na profissional (BESWICK E FRASER, 2019; 

HASANAH, 2020). 

 Na educação STEAM o ensino é centrado no aluno e vai além das formas 

tradicionais de ensinar conhecimento e memorização mecânica, para uma em que 

os alunos assumam mais responsabilidade pela aprendizagem e o professor se 

torne um facilitador das atividades. 

 Para Felder e Brent, 2016, na prática, a educação STEAM visa 

desenvolver nos alunos sólidos conhecimentos científicos e a apropriação das 

mais avançadas tecnologias digitais disponíveis, além do desenvolvimento de 

habilidades sociais. Os alunos do século XXI precisam mostrar que podem ser 

“Colaboradores, Comunicadores, Criadores e detentores de Pensamento Crítico”. 

Esses são os 4Cs para uma pedagogia alinhada com o sucesso dos nossos 

discentes, seja profissional ou mesmo pessoal diante da realidade de hoje: 

 

4 Cs 
Habilidades 

desenvolvidas 
 

Criticidade analisar e sintetizar 

equipa os alunos a resolver os mais 

diversos problemas por diversos 

prismas e dialogando com os amplos 

problemas associadas as tecnologias 

digitais 
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Comunicação Entender e Compartilhar 

sabe compartilhar pensamentos, 

perguntar, expor ideias e propor 

soluções. 

Colaboração 
Trabalhar e cooperar em 

equipe 

melhora a eficiência não apenas no 

ensino e aprendizagem, mas em 

todas as partes da vida após a escola 

Criatividade Criar Produz ideia original 

Adaptado de (KIVUNJA, 2015). 

 

 O primeiro é a criticidade, que consiste em um processo organizado de 

conceituar, aplicar, analisar e sintetizar dados obtidos a partir da observação ou 

experiência e que serve como norteamento para uma crença. Ela é para muitos 

especialistas da educação uma importante habilidade, pois equipa os alunos a 

resolver os mais diversos problemas por diversos prismas e dialogando com os 

amplos problemas associados às tecnologias digitais (KIVUNJA, 2015). 

 O segundo é a comunicação que, primeiramente, desenvolve a capacidade 

de entender e, posteriormente, compartilhar ideias. Para uma comunicação 

eficiente, é de fundamental importância saber compartilhar pensamentos, 

perguntar, expor ideias e propor soluções. Não estamos falando apenas da 

importância em sala de aula, mas com uma crescente interação de diversas 

culturas, sendo muito valorizada  no ambiente de trabalho, vida pública ou até 

mesmo familiar (KIVUNJA, 2015).  

 O terceiro é a colaboração, que consiste na habilidade de trabalhar em 

equipe, em grupo e em cooperação com outras pessoas. O poder da colaboração, 

se implementado na sala de aula, melhora a eficiência não apenas no ensino e 

aprendizagem, mas em todas as partes da vida após a escola. Desse modo, dada 

a magnitude em que as tecnologias digitais acentuaram a convergência de 

experiências sociais e culturais entre as pessoas, seja no local de trabalho ou em 

âmbito nacional e internacionalmente, possibilitando um aumento de produtividade 

no ambiente de trabalho reais (KIVUNJA, 2015). 
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 A última habilidade dos 4Cs é a criatividade. Sem esse espírito estaríamos 

limitados a repetir determinados padrões e não haveria o progresso. De fato, na 

atual economia, guiada por uma infinidade de informações associadas às 

tecnologias digitais, ter criatividade e ser inovador passa a ser um diferencial na 

escola, trabalho ou na vida como um todo. Por outro lado, exercitá-la na escola é 

fundamental, apesar de não se tratar de uma atividade tão simples assim 

(KIVUNJA, 2015). 

 A criatividade é essencial para a educação em todos os níveis de 

aprendizagem, é definida como a capacidade de produzir ideias originais e até 

mesmo novos produtos. A criatividade também inclui a combinação de trabalhos, 

objetos e ideias existentes de maneiras diferentes para novos propósitos. 

 

 ‘Um exemplo é a cadeira de rodas. Foi criada combinando rodas 

com uma cadeira. O processo criativo começa com uma pessoa 
criativa (cientista, músico, engenheiro, etc.) que geralmente é 
enérgica e cheia de ideias. Resulta em serviços, processos e 
produtos novos’ (KANEMATSU E BARRY, 2019, p. 20). 

 

 A criatividade envolve níveis mais elevados de pensamento, como a 

síntese, e é essencial para todos os temas da educação, quer os alunos estejam 

se formando em medicina, pedagogia, engenharia, economia, comunicação, 

ciência, engenharia, etc... Cada um tem seus próprios problemas para resolver e 

conta com ideias criativas para soluções inovadoras. 

 

CONCLUSÕES 

 

 O século XXI sofreu inovação disruptiva educacional com a chegada do 

movimento Maker, IoT e a Indústria 4.0, provocando uma revolução na estrutura 

educacional através da introdução de tecnologias digitais que sugerem a 

necessidade de revisão no currículo e nos métodos de ensino. Em resposta a 
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essas mudanças surgiu a Educação 4.0, com o objetivo de se tornar o novo 

paradigma educacional, que inclui linguagem computacional, inteligência artificial, 

automação, internet das coisas (IoT) e contempla o learning by doing, ou aprender 

como fazedor, por meio da experimentação, projetos e mão na massa.  

 E para orientar a execução das novas atividades educacionais surgiu a 

Educação STEAM, que prioriza as atividades práticas, desde o ensino 

fundamental até a universidade, com a utilização das técnicas e tecnologias, para 

o desenvolvimento e aprimoramento da criatividade, da visão estética de forma e 

conteúdo, da sensibilidade ao contorno e harmonia das cores, da musicalidade e 

da pintura.  

 Concluímos que a aprendizagem de conceitos aliados à prática na 

Educação STEAM, favorece o desenvolvimentos de habilidades para o século 

XXI, integrando a sala de aula à tecnologia digital, onde o aluno é levado a 

resolver problemas, solucionar os desafios condizentes com sua realidade. 

 A Educação STEAM visa estimular a criatividade através da motivação 

intrínseca, levando o aluno a ampliar sua capacidade de corelacionar saberes, 

aumentar os subsunçores, imaginar e expandir ideias originais, ganhando, assim, 

autoconfiança para realizar sozinho as tarefas, resolver problemas e acreditar que 

seja capaz de solucionar os desafios que lhe serão impostos ao longo de toda sua 

vida.  

 Esperamos que este capítulo sirva para provocar novos diálogos entre 

autores e profissionais de pesquisas e práticas educacionais sobre a educação 

STEAM. 
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O novo mundo que emerge da terceira revolução industrial e da 

globalização dos mercados requer educação geral para todos, 

condição para própria sobrevivência do país; e integração entre 

educação geral e preparação para o mercado de trabalho. (Paulo 

Renato de Souza) 
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A CONSTRUÇÃO DO SER HUMANO COMO 

FUNDAMENTO PARA A INOVAÇÃO, O 

EMPREENDEDORISMO E A RESILIÊNCIA NO 

ENSINO SUPERIOR 

 

ROSSI, LUIZ ALEXANDRE SOLANO 

 

INTRODUÇÃO 

 

A violência física ou simbólica tornou-se cultura a partir do final do século 

XX e, como tal, tomou conta de corações e mentes, invadiu o imaginário das 

pessoas, esgarçou o tecido social e fez da agressividade uma prática e da 

beligerância um comportamento. Produziu uma revolução perversa que em pouco 

tempo mudou a paisagem das cidades, a alma de seus habitantes, a conduta, a 

maneira de morar e andar. Atualmente no mundo do trabalho, além de inseguras, 

as pessoas sentem-se abandonadas, como se elas fossem a última preocupação 

das empresas. 

A cultura da violência, geradora de insensibilidade, parece vir a reboque 

dos desencantos a que estamos sujeitos como indivíduos, sociedade e 

humanidade. Basta perceber que as grandes promessas da modernidade, 

patrocinadas pela razão instrumental e pelo progresso, não foram cumpridas ou, 

no máximo, o seu cumprimento gerou efeitos perversos. O resultado está 

expresso na grave crise mundial de valores. Torna-se difícil para grande parte das 

pessoas saber o que é correto e o que não é; o que é verdadeiro e o que é fake 

news. Consequentemente vivemos num ambiente de insegurança máxima e 

permanente que geram profissionais enfermos. As relações sociais se agravam e 

permanecem tensionadas. E, porque não dizer, que essa situação se agrava pela 

lógica dominante da economia e do mercado, que se rege pela competição, e não 
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pela cooperação, dificultando as relações interindividuais. A crise que se instala 

domina o ser humano em todos os seus espaços de construção do cotidiano e, 

por isso, nem mesmo o mundo do trabalho escapa.  

A gênese da cultura da violência poderia ser vislumbrada a partir de três 

momentos que se interagem: a) passagem do sujeito ao individualismo do desejo 

onde o "supérfluo torna-se necessário", segundo a antiga profecia de Voltaire; b) o 

individualismo do desejo entregando-se sem condições ao automatismo do 

sistema e do econômico e 3) o surgimento das vítimas como consequência dos 

processos de violência e de desconstrução do ser humano (ROSSI, 2002). 

 Qual a responsabilidade da educação diante de um cenário de 

fragmentação das relações humanas e, consequentemente, da transformação do 

indivíduo, sujeito de si e autônomo, em objeto de produção nos espaços de 

trabalho? Se nos basearmos em que o capital humano é um dos maiores ativos 

empresariais, senão o maior, e tomarmos consciência que as pessoas valem por 

si mesmas e que não podem ser tratadas como um meio, mas como um fim, 

teremos dado, possivelmente, o primeiro passo para fundamentar as relações 

humanas e a valorização do humano nas organizações e, de forma específica, nas 

instituições de ensino. De certa forma o campo semântico das palavras igualdade, 

liberdade, diálogo, respeito e solidariedade não pode ser considerado algo raro no 

cotidiano empresarial. 

O ambiente que se apresenta como um espiral de violência desestabiliza o 

ser humano em seu habitat que, associado aos novos tempos de globalização, 

tem feito com que as organizações sejam mais descentralizadas, com 

cooperadores mais autônomos e com mais poder de decisão. Por isso se faz cada 

vez mais necessário que as relações no interior das organizações de ensino sejam 

baseadas em valores que possibilitem a restauração da segurança e da 

valorização do indivíduo a partir das relações interindividuais. Possivelmente 

teremos como consequência uma melhor geração de padrões de conduta e de 

valor. 

Um dos fatores vitais na construção de docentes sadios é o que diz respeito 

aos relacionamentos socialmente construídos. Diríamos que a vida de todos eles - 
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seus objetivos, suas vitórias, seu crescimento - depende dos relacionamentos que 

ali são vividos.  Relacionamentos sadios irão gerar um grupo mais maduro e 

pronto para o trabalho. O contrário também é verdade: um grupo com 

relacionamentos enfermos gerará um ambiente desestimulador, amargo e 

fundamentalmente tóxico. É tarefa de todos promover relacionamentos seguros, 

frutíferos e amorosos. Devemos, portanto, estar atentos ao múltiplo e complexo 

lado de outros sujeitos que nos desafiam a aprender a substituir a manipulação 

pela comunicação, o desejado controle do outro pela interação com o outro, e a 

transferência de informações entre sujeitos desiguais pela troca de conhecimentos 

entre pessoas diferentes (BRANDÃO, p. 61). 

Uma das tarefas mais urgentes que temos como seres humanos é a de 

desenvolver qualidade de vida e, assim, reunirmos condições para realizar nossos 

sonhos e conquistar nossas metas. Muitos contemplam a qualidade de vida e os 

sonhos desde longe e concluem que as metas desejadas são inalcançáveis. Para 

todos esses se fazem necessárias a apropriação e a expansão das funções mais 

importantes da inteligência lógica, emocional e multifocal. Por conta disso, é 

necessário a percepção de que somente com seres humanos bem construídos é 

que se poderá trilhar com mais competência os caminhos da inovação, do 

empreendedorismo e da resiliência. Groso modo falando, a construção de seres 

humano sadios é pré-requisito para a gestão no Ensino Superior.  

 

DO SER HUMANO À TRÍADE DA EXCELÊNCIA 

 

 Pensar a gestão do ensino superior é uma tarefa cercada de múltiplas 

possibilidades. Afinal, qual deveria ser o critério para se pensar a gestão no ensino 

superior? Certamente que poderíamos fazer uso de uma diversidade de critérios 

e, todos eles, eivados de certa relevância. No entanto, entre tantos os critérios 

possíveis, é possível refletir a partir do que passo a denominar de a tríade da 

excelência, ou seja, o empreendedorismo, a inovação e a resiliência. Claro está 

que a simples apresentação da tríade não produz uma hierarquização automática 

de cada uma de suas partes. Trata-se da relevância do conjunto e de como a 
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presença dele oportuniza a construção ótima de melhores e mais competitivos 

espaços de ensino.  

 Porém, cada um dos elementos da tríade, ainda que sumamente 

importantes e necessários, devem sempre ser vistos como se fossem caminhos. 

Uma clara indicação de que caminhos devem ser feitos continuamente e, por isso, 

não podem ser limitados com fronteiras. Não se faz o caminho uma única vez e, 

sim, de forma constante. A palavra caminho em grego traz também o sentido de 

método. Caminhos não se fazem, portanto, não são feitos aleatoriamente.  

 Todavia, empreendedorismo, inovação e resiliência, na tese defendida 

nesse texto, não são percebidos como ato primeiro e, sim, como ato segundo. O 

ato primeiro por excelência é a construção ótima do ser humano que, no caminho, 

instrumentaliza-se com os aspectos próprios da tríade. Abaixo, de forma resumida, 

apresento os conceitos de empreendedorismo, inovação e resiliência conforme 

usados para os propósitos desse texto.  

 Empreendedorismo: trata-se de possibilitar que todos tenham a 

oportunidade de serem agentes do seu próprio destino e uma expressão muito 

utilizada no âmbito empresarial para descrever a criação de empresas ou produtos 

novos, normalmente envolvendo inovações e riscos. Uma das mais belas 

conquistas da Modernidade foi justamente a autonomia do sujeito. Livre da camisa 

de força da religião, o ser humano passa a escrever seu próprio script. A ênfase 

no movimento progressivo da história fundamenta-se na firme convicção de que 

as coisas, de uma maneira geral, estavam melhorando, principalmente sob o 

impacto do pensamento iluminista emergente. O afastamento do medievalismo e 

da tradição da Igreja levava muitos a acreditar que as ações humanas poderiam 

promover um avanço maior e mais rápido. O Renascimento, portanto, pode ser 

considerado a época em que se criou o conceito dinâmico do ser humano. 

Conceito que surge como impulsionador do ser humano como sujeito do 

desenvolvimento de sua própria história como também a sociedade passa a 

adquirir a sua história de desenvolvimento, em contraposição ao conceito estático 

que imperava desde a Antiguidade. Um período em que os humanistas vieram a 

ter uma nova visão da história e, ao mesmo tempo, uma confiança inamovível do 
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papel que nela desempenhavam. A autonomia do sujeito, por sua vez, possibilita 

processos de iniciativa para implementar novos negócios ou mudanças em 

organizações já existentes.  

 Inovação: pode ser considerada como a criação, exploração e 

experimentação de novas ideias com sucesso e que cause um impacto 

significativo. Assim, a inovação exige educação continuada de todos os envolvidos 

para que não haja estagnação de conteúdo e muito menos de novas práticas e 

projetos. Chiavenato afirma com exatidão que “a invenção se relaciona com o 

desenvolvimento de nova ideias. A inovação requer criatividade. A criatividade é a 

base para a mudança construtiva e o seu aspecto mais importante se chama 

inovação” (2008, p. 400). Entre o ato de descobrir e o ato de usar existe a 

inovação criativa.  

 Resiliência: a resiliência pode ser considerada a capacidade de administrar 

mental ou emocionalmente uma crise ou, ainda, de retornar ao status pré-crise 

rapidamente. Agir com resiliência significaria conseguir superar ou se adaptar a 

problemas, pressão, obstáculos, traumas, tragédias e outras fontes significativas 

de stress mantendo o equilíbrio psicológico e emocional, sempre abalados em 

situações de extrema complexidade. Assim a resiliência se apresenta como 

“resistência” que se manifesta diante de situações consideradas potencialmente 

de risco psicossocial para desenvolvimento das pessoas. Mais uma vez, utilizando 

a metáfora do caminho, é possível dizer que no caminho o sujeito vive uma 

realidade ameaçadora, que coloca em risco a qualidade de seu viver e o faz 

sofrer. No entanto, ele consegue encontrar recursos que o ajudam a avançar e 

prosseguir, sem olhar para trás. Possivelmente teríamos que dizer que além do 

sujeito resiliente, também estejamos diante de um caminho construído de forma 

resiliente. 
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A CONSTRUÇÃO RELACIONAL E DIALÓGICA DO SER HUMANO 

 

 “Eu sou somente eu quando vejo no outro um Tu” é uma das frases de 

maior impacto com qual me deparei durante meu itinerário humano, acadêmico e 

profissional. A percepção de que a humanidade não se reduz a um único indivíduo 

e, que, portanto, o mundo é muito maior do que se pensa carrega um potencial 

capaz de enormes revoluções. Afinal, a percepção de que a construção da 

identidade pessoal depende da pessoa com a qual nos relacionamos produz uma 

rede de solidariedade interindividual na qual todos são igualmente e 

simultaneamente dependentes.  

A frase citada acima pertence aos escritos de Martin Buber, um influente 

teólogo e filósofo judeu que viveu de 1878 a 1965. Em seu livro Eu e Tu, Buber 

explica que só podem existir basicamente dois tipos de relacionamentos 

fundamentais entre uma pessoa e outra entidade individual. O primeiro 

relacionamento poderia ser chamado de Eu-coisa. Trata-se de uma forma de 

relacionar algo como uma coisa ou objeto, cujo valor é extrínseco ou instrumental. 

Nesse tipo de relacionamento valoriza-se o outro apenas na medida em que este 

serve aos seus propósitos. Na “coisificação” do outro se encontra entranhada a 

possibilidade de dominação e de manipulação. Dá-se, na verdade, um processo 

de desconstrução do humano e sua completa desumanização. Imageticamente 

seria possível enxergar o relacionamento Eu-coisa como se fosse um copo, cujo 

único valor consiste em sua capacidade de conter a água que se bebe para levá-la 

de uma forma eficiente até à boca. 

O segundo relacionamento é denominado de Eu-Tu. Trata-se da atitude 

fundamental que um ser humano sempre deveria adotar em suas relações 

interindividuais, ou seja, um relacionamento de respeito na qual o outro indivíduo é 

visto como tendo valor intrínseco, valor em e por si, independentemente de poder 

gerar qualquer outro valor na relação. 

A postura Eu-Tu se relaciona com os temas do respeito e da dignidade. 

Talvez poderíamos dizer que em meio à crise que atinge o ser humano, desde a 

sua dimensão afetiva até a econômica, a redescoberta do outro se torna ponto 
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fundamental para o aumento da produtividade nas instituições de ensino. Não 

soaria demasiadamente forte expressar que a posição ideal de cada indivíduo seja 

a de ser defensor radical do princípio do diálogo como fundamento de qualquer 

interação humana. Qualquer uma, seja ela vivida como relação amorosa, docente, 

científica, política ou até mesmo no mundo das relações de trabalho. 

Possivelmente a única forma de estabelecer um relacionamento realmente 

do tipo Eu-Tu com as pessoas do mesmo ambiente de trabalho seja apresentar a 

elas a verdade sobre o que se faz juntos. Ao ser verdadeiro com o outro, você 

está lhe mostrando respeito. Ao não criar um ambiente no qual exista respeito à 

diversidade, não teremos um ambiente no trabalho de respeito às pessoas. 

Poderíamos dizer que esse ambiente permitiria um incentivo maior do aumento de 

honestidade e da transparência nas relações humanas. 

Tratar as pessoas com amor e consideração são expressões que não se 

costuma encontrar nos lábios de executivos e/ou profissionais que têm alguma 

pessoa a ele subordinado. William James, filósofo e psicólogo, chegou a afirmar 

que a maior omissão reside na incapacidade de perceber que a maior fonte de 

motivação humana é a necessidade de ser apreciado (apud MORRIS, T. p.117). 

A maioria das pessoas passa a maior parte do seu tempo no ambiente de 

trabalho. Sendo assim, as instituições de ensino teriam uma oportunidade de criar 

uma nova espécie de satisfação, lealdade e eficiência no ambiente universitário, 

suprindo muitas das profundas necessidades humanas de amor e consideração, 

de respeito, perdão, atenção e apoio. 

A negligência para com o que é genuinamente humano é o principal motivo 

pelo qual tantas pessoas nas empresas sentem-se mais vítimas do que 

beneficiárias das técnicas de gestão e dos processos de melhoria organizacional. 

Parece-me que algo essencial anda meio esquecido, ou seja, a visão de que o 

docente é um ser humano. E, na falta dessa visão, as relações interindividuais 

acontecem de forma truncada, gerando insatisfações de toda ordem. Percebe-se 

que quanto maior a indiferença pelo humano, mais desumano o ambiente de 

trabalho (ROBBINS, p. 101). 
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Às vezes poderíamos notar essas questões como se elas fossem não 

quantificáveis no ambiente das organizações de ensino. Todavia, enquanto os 

seres humanos realizarem o trabalho, deveriam ser as questões mais importantes, 

não as mais ignoradas. A eficiência em lidar com outras pessoas é muitas vezes 

prejudicada pela falta de habilidade de compreensão e de trato impessoal. Por 

isso, as pessoas que têm mais habilidade em compreender os outros e possuem 

expertise interpessoal são mais eficazes no relacionamento humano. 

Qual o tratamento que se concede às pessoas e as condutas propostas? 

Infelizmente, quase todos os profissionais já enfrentaram o problema da mais 

simples e rude desconsideração das sensibilidades pessoais à conduta 

intencionalmente agressiva e cruel. Docentes quando trabalham sob condições 

manifestas de injustiça e antipatia, invariavelmente adotam um comportamento de 

autoproteção. Não se sentem motivadas a correr riscos positivos, a mergulhar 

fundo para descobrir todos os seus talentos e utilizar esses talentos de forma 

criativa nos desafios propostos pela gestão no ensino superior. Suas emoções são 

mascaradas pelo medo e pelo ressentimento, e esses sentimentos negativos 

bloqueiam o fluxo de energia emocional positiva que poderiam estar utilizando em 

suas atividades diárias (MORRIS, p. 133). 

As palavras que vêm à minha mente são basicamente gentileza, 

preocupação, respeito, cuidado, honra, sensibilidade e cortesia, bem como de 

questões obviamente morais como justiça e honestidade. Estou falando de 

condições nas quais as pessoas podem se comportar melhor ou da pior forma 

possível de acordo com as condições “de temperatura e pressão” do ambiente. 

Não se trata apenas de evitar problemas, mas de criar poder em todos os projetos 

organizacionais e empresariais. 

Os docentes que se sentem honradamente tratados tendem a transmitir a 

mesma honra e respeito em suas demais relações interindividuais. Os que se 

sentem maltratados, com muita frequência, repetem esse tratamento com as 

pessoas com quem têm contato até mesmo fora do ambiente educacional. E, 

definitivamente, uma situação como essa pode se tornar um ponto crítico para a 

concretização de inovações ou mesmo a manutenção dos projetos existentes.  
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A construção do relacionamento interindividual nas Instituições de Ensino 

acontece a partir da compreensão do outro. Deve-se levar em conta que é um 

compreender a partir de sua história, do seu meio, de seus hábitos. Temos, então, 

nada mais nada menos que o resgate do que poderíamos chamar de a 

significação ética do outro. O humano só se oferecerá em uma relação que não é 

estabelecida pelo poder e pela manipulação. 

A arte de reconhecer o “humano” do humano é uma das maiores 

dificuldades na construção de relacionamentos saudáveis. A maioria das vezes se 

espera que as pessoas com as quais trabalhamos sejam “super-homens” ou 

“supermulheres”. Não conseguimos perceber que o ser humano é marcado 

indelevelmente pela provisoriedade e limitação e, por isso mesmo, está em 

constante processo de autoconhecimento e de aperfeiçoamento. 

Mas se faz necessário estabelecer alguns caminhos práticos para a 

construção de relacionamentos saudáveis nas Instituições de Ensino Superior. A 

vantagem competitiva somente advirá a partir do momento em que houver 

consciência de que a valorização do ser humano é um dos pilares – senão o mais 

fundamental – para a construção de uma empresa competitiva. 

 

BASES ERRADAS DO RELACIONAMENTO INTERINDIVIDUAL 

 

 Num primeiro momento é importante esclarecer o modo errôneo de se 

construir péssimos relacionamentos interindividuais. Muitas vezes somos tomados 

de pressuposições que mais desgastam do que edificam os relacionamentos. 

Relacionamentos construídos sob bases instáveis não contribuem para o bem do 

maior número de pessoas ou para o bem verdadeiramente duradouro. 

Relacionamentos duráveis são aqueles que são construídos sobre a rocha e não 

aqueles construídos sobre a areia. O terreno sobre o qual construímos nossos 

relacionamentos são decisivos sobre a temporalidade dos mesmos. Geralmente, 

as pessoas se relacionam umas com as outras com base numa dessas atitudes: 
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Chantagem Emocional: trata-se de uma atitude apelativa que procura agarrar as 

pessoas através de uma manipulação emocional, o que caracteriza profunda 

desonestidade. O agente manipulador desgasta as pessoas que estão ao seu 

redor porque as instrumentaliza como que fossem um objeto à sua disposição. A 

carga emocional de intensidade e de negatividade tão intensa que fragiliza o 

indivíduo, impedindo de tomar decisões por si próprio.  

 Ameaça: refere-se a pessoas que usam da agressividade e do medo para 

se imporem. Este tipo de atitude provoca timidez, revolta e indiferença no 

ambiente de trabalho. Cria-se um ambiente movido pela tensão e pela 

desconfiança. As realizações acontecem não por prazer, mas sim por receio de 

receber alguma sanção. E, sem sombra de dúvida, o medo é um dos melhores 

ingredientes para a negação do empreendedorismo.  

 Culpa: a pessoa que assume como culpada gera, a longo prazo, um 

ambiente neurótico e de emoções adoecidas. Procura-se sempre um “bode 

expiatório” que leve as culpas e que não reclame desse seu “destino manifesto”. 

Nessa estratégia negativa, culpabiliza-se o outro com o objetivo de reduzi-lo a 

uma condição de inferioridade.  

 Gratificação pessoal: são os relacionamentos construídos tendo como base 

o “toma lá, dá cá”. Nessa atitude as pessoas constroem relacionamentos apenas 

porque querem ouvir uma palavra de elogio ou ainda receber algum presente mais 

concreto. A base desse relacionamento funciona como uma motivação errada. 

 

BASES POSITIVAS DO RELACIONAMENTO INTERINDIVIDUAL  

 

Mas quais seriam os fundamentos de um bom relacionamento? Deve ser 

lembrado que a partir do momento que desejamos construir um relacionamento 

sadio entramos num terreno que de certa forma exigirá de cada e toda pessoa o 

compromisso com a mudança. Limitarei a um conjunto de fundamentos que 

poderiam viabilizar a saúde nos relacionamentos no ambiente de trabalho 

(ROBBINS, p. 275). 
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1. Relacionamento baseado na transparência: foi-se o tempo em que usávamos 

máscaras a fim de esconder quem de fato nós éramos. Transparência tem relação 

com confiança na pessoa que está à sua frente. Não há absolutamente problema 

ou demérito algum em que as pessoas que trabalham na mesma IES saibam dos 

limites e dificuldades pelas quais um ou outro esteja passando. 

2. Relacionamento sem segundas intenções: honestidade nos relacionamentos é 

algo imperativo. As pessoas não precisam ficar “com um pé atrás” um diante do 

outro.  

3. Liberdade para expressar emoções: um ambiente saudável permite que se 

revelem as mais verdadeiras e profundas emoções. Não somos pessoas com 

dupla personalidade que assumem uma personalidade no ambiente externo à IES 

e outra personalidade no ambiente interno à IES. 

4. Capacidade de fazer avaliações realistas: o ambiente da IES sempre será 

heterogêneo. Afinal, é justamente na diferença que é possível construir 

criativamente novos espaços de aproximação e de diálogo. 

5. Relacionamento baseado no amor: o amor tudo suporta. Toda e qualquer 

situação de desconforto pode ser superada através de atitudes de amor e de 

ternura entre as pessoas. 

6. Capacidade de desenvolver relacionamentos mais profundos: se é no ambiente 

de trabalho que passamos grande parte do dia, quanto mais aprofundarmos os 

relacionamentos mais as raízes se aprofundarão no solo próspero da virtude.  

7. Capacidade de perdoar quando ofendido: o fato de se passar muito tempo com 

uma pessoa pode abrir um razoável espaço para a troca de ofensas verbais ou 

físicas. Em todos os casos a construção do perdão pode funcionar como um 

antídoto que torna ineficaz a capacidade virulenta das ofensas quando não são 

tratadas da maneira correta. 

8. Fazer da verbalização dos sentimentos positivos uma prática do cotidiano a fim 

de evitar a toxicidade do ambiente. 

9. Cumprimentar um colega por um trabalho bem realizado: significa não deixar 

que a inveja se torne um obstáculo intransponível no relacionamento entre dois 
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colegas. Manifestar sinceramente a opinião e elogiar a atitude de uma outra 

pessoa do ambiente organizacional é fundamental para a produção de resultados 

em equipe.   

10. Cumprimentar um profissional do ambiente de trabalho que resolveu 

criativamente um problema: temos problemas graves quando não podemos elogiar 

as demais pessoas. É importante lembrar que um companheiro de trabalho não 

pode ser considerado um inimigo, mas sim um membro da equipe de trabalho. 

11. Empatia: pode ser traduzido em sentir o que o outro está sentindo. Não existe 

sofrimento estranho porque ele afeta a todos. Somos coparticipes dele. A empatia 

produz consciência de que o sofrimento não admite neutralidade. Um sofrimento 

que nos liberta ao libertar nossos próximos das dores sofridas. Na falta de empatia 

não há responsabilidade ética pelo sofrimento do próximo. Dessa forma, 

distanciados, cada um faz a elaboração de sua própria dor, distanciado de uma 

rede de solidariedade. 

13. Intra-percepção: saber o que leva as pessoas a fazerem o que fazem. Nesse 

sentido se percebe a motivação de cada um e o sentido que possui para fazer o 

que faz.  

14. Perspicácia crescente: uma consciência de que se deve estar aberto para o 

novo, para novas possibilidades de relacionamento; para novos e mais profundos 

diálogos; para novas possibilidades de inovação e de crescimento. 

 

CONCLUSÃO 

 

Qual seria o principal horizonte na gestão do Ensino Superior?  A resposta 

não poderia ser outra: a pessoa primeiro. São os relacionamentos que governam o 

mundo das organizações. Boas pessoas em bons relacionamentos de trabalho, 

construindo juntas uma boa comunidade, da qual podem resultar parcerias 

eficientes. 
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Certa vez, Jack Welch, a partir de sua experiência, afirmou numa entrevista: 

“Entender o funcionamento da alma humana. Isto é o suficiente para gerir 

qualquer negócio”. Possivelmente ele tenha razão: a qualidade de uma 

organização deveria ser testada pelo critério do ser humano que regulamenta a 

coletividade presente nesse espaço. Acrescentaria ainda que os critérios de 

eficiência, de eficácia, de produtividade e de rentabilidade são extremamente 

rasos quando distanciados de um contexto mais amplo e profundo que seria o 

critério da relação humana. A atitude humana para com o ser humano nos diz que 

somos pessoas que pertencem a uma sociedade que necessita de homens e 

mulheres construtores de um espaço mais humano e rico em possibilidades de 

progresso. 

Numa expressão: o critério básico por excelência para se fazer o caminho 

do empreendedorismo, da inovação e da resiliência é a construção ser humano.  
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Aos tutores de um novo tempo são assinaladas diferentes 

exigências que levam à necessidade da construção de um  perfil 

diferenciado que coloca como necessidade a aquisição das 

tecnologias ativas e rotinas ligadas ao campo psicológico e 

filosófico que representam a necessidade de aprendizagem em 

novos temas e sobre novos assuntos (Antonio Siemsen Munhoz).  
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1.           INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento da oferta de cursos na modalidade EaD e entendendo 

suas especificidades, torna-se necessário repensar a presença e papel do tutor 

para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade. 

Na EaD, o estudante é o centro do processo de ensino-aprendizagem e, 

neste sentido, a tutoria desempenha um papel fundamental, já que deve dar 

suporte aos estudantes, visando promover uma aprendizagem de qualidade, 

auxiliando na organização e planejamento de estudos. O papel do tutor, além da 

visão técnica, precisa ser repensado nas questões que envolvem as competências 

necessárias para que ele possa desenvolver proficuamente o seu trabalho de 

mediação pedagógica e tecnológica, bem como sua atuação no AVA, diretamente 

com os alunos, compartilhando processos educacionais, em conjunto com 

professores/autores dos conteúdos. 

Para Borges e Souza (2012) é preciso que se compreenda que a tutoria 

realiza a mediação entre as necessidades estudantis e as possibilidades do curso, 

para buscar a construção da aprendizagem autônoma, no processo de interação 



109 

 

 

 

virtual. Desta forma, torna-se premente o desenvolvimento de competências 

essenciais para delinear a atuação do profissional tutor, tanto no ambiente virtual, 

quanto fora dele. 

Assim, buscar o entendimento para o conceito de competência, 

associando-a ao trabalho do tutor para cursos EaD, constitui-se a problemática de 

nosso trabalho, objetivando o entendimento deste conceito, além de sua 

abrangência em aspectos que lhe são específicos – socioafetivos, tecnológicos, 

pedagógico e autoavaliativos, por exemplo. Para este estudo, utilizamos como 

metodologia a pesquisa bibliográfica para fundamentação teórica e conceitual, 

visando responder à problemática estabelecida: Quais são as competências 

necessárias para que o tutor possa desenvolver um trabalho de qualidade na 

educação a distância? 

Como hipótese de nosso trabalho consideramos as competências 

socioafetivas, tecnológicas, pedagógicas e autoavaliativas como competências 

essenciais para o desenvolvimento de um trabalho de tutoria, aquelas que 

efetivamente desenvolvam nos estudantes autonomia para construir uma 

aprendizagem significativa. 

Sendo assim, o presente trabalho apresenta e discute o conceito de 

competências, enquanto conjunto de habilidades, capacidade de fazer, conceito 

associado ao saber-fazer, tanto física quanto mental, adquirida pela prática e 

interação pessoal e profissional. 

  

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

Na EaD, de acordo com Matioli e Vieira (2017), o tutor desempenha um 

papel fundamental, na medida em que é o elo entre o aluno e a instituição. Assim, 

ele deve desenvolver competências peculiares para esta modalidade. 

 Destacamos que, segundo Santana (2014), o tutor pode ser o principal 

responsável pelo sucesso ou fracasso de um curso dependendo se têm ou não 

suas competências bem conhecidas e adquiridas, podendo ser um agente 
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desmotivador ou principal coautor do sucesso do curso. Assim, este trabalho 

poderá contribuir com elementos essenciais, no que compete as competências 

necessárias à tutoria, para que um curso atinja seus objetivos e o aluno adquira o 

aprendizado esperado. 

No contexto dos estudos sobre competência, escolhemos como foco o 

desenvolvimento de competências essenciais ao trabalho da tutoria em EaD. 

Apresentamos, assim, a realidade e avanços do ensino a distância, 

contextualizando esta temática e apontando para os sistemas de tutoria – virtual e 

presencial – enquanto processo de mediação pedagógica nos processos de 

ensino-aprendizagem na EaD, optando para esta pesquisa, o papel da tutoria 

virtual. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é definir as competências e habilidades 

necessárias ao tutor a distância para o desenvolvimento de um trabalho de 

qualidade, bem como sua influência no processo de ensino-aprendizagem.  

Para isto, descrevemos os seguintes objetivos específicos: 

● Definir e identificar as diversas competências e habilidades relacionadas a 

um trabalho de tutoria de qualidade; 

● Analisar a relação entre a competência pedagógica, o processo ensino-

aprendizagem e questões de autoria em EaD; 

● Analisar o processo de autoavaliação como ponto de partida para formação 

continuada de tutores EaD; 

● Caracterizar as competências técnicas e relacioná-las com o 

aproveitamento das novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem 

em EaD; 

● Descrever as principais competências socioafetivas e sua importância na 

redução da evasão em cursos EaD. 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E OS DIVERSOS SISTEMAS DE TUTORIA 

 

Com o avanço da oferta de cursos na modalidade a distância em nosso 

país, é mais do que premente ampliar as reflexões sobre as transformações que 

ocorrem no processo de ensino-aprendizagem, bem como sobre os diferentes 

papéis dos principais atores (estudantes, professores e tutores), neste contexto no 

qual são exigidas habilidades e competências diferentes da modalidade 

presencial.  Para Konrath, Tarouco e Behar (2009, p. 2): 

 

As diferenças estão ligadas à questão de que as novas tecnologias é que 
dão suporte ao processo de ensino-aprendizagem, assim como 
proporcionam uma nova interação em termos de tempo e espaço com 
relação ao objeto de estudo/conhecimento (KONRATH et al., 2009, p. 2). 

 

A partir dos estudos sobre as teorias de aprendizagem, torna-se evidente 

a necessidade da interação dos sujeitos para a construção de conhecimento. Se, 

por um lado, professor e tutor precisam trabalhar em conjunto, a fim de promover 

o aprendizado dos alunos usando as ferramentas tecnológicas, por outro, estes 

alunos devem estar dispostos a aprender, de uma forma autônoma, com 

comprometimento e disciplina.  

Além disso, uma equipe multidisciplinar composta por diversos 

profissionais é essencial para que um curso a distância possa funcionar. Entre 

esses profissionais estão a equipe administrativa, técnica, de atendimento, 

coordenadores, professores e tutores. Mill, Ribeiro e Oliveira (2010) dão o nome 

de polidocência a essa docência coletiva, que descentraliza a ação do professor. 

 

Sob o modo de organização polidocente, o saber que seria detido por um 
único educador no ensino presencial é segmentado e distribuído a vários 
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profissionais. Assim na EaD, equivalendo à figura do professor da 
educação presencial, surgem categorias profissionais redefinidas: como o 
docente-conteudista, o docente-tutor (virtual e presencial), o docente-
projetista educacional (ou designer instrucional ou estrategista 
pedagógico), entre outras (MILL; RIBEIRO; OLIVEIRA, 2010, p. 27). 

 

Diversos autores têm discutido sobre esses diversos papéis relacionados 

à docência nos cursos EaD, mas a figura do tutor, importante ator no processo de 

ensino-aprendizagem, tem recebido destaque em diversas pesquisas sobre sua 

formação, suas atividades, suas expectativas e também as competências 

necessárias para que esse profissional possa realizar um trabalho de qualidade no 

que tange o suporte e atendimento ao aluno.  

Konrath, Tarouco e Behar (2009) corroboram essa perspectiva e pontuam 

que, para garantir a qualidade dos cursos na EaD, não basta transferir as ações 

desenvolvidas na modalidade presencial para a EaD. As pesquisadoras destacam 

que uma alternativa para a resolução deste problema está “no desenvolvimento de 

competências nas dimensões técnica, humana, político-econômica e de 

conhecimento relacionados à área trabalhada pelos atores envolvidos neste 

processo” (KONRATH, TAROUCO e BEHAR, 2009, p. 2).  

Igualmente, Oliveira; Dias e Ferreira (2004) argumentam sobre a 

necessidade de estratégias diferentes da relação de ensino-aprendizagem 

presencial na tríade aluno, professor/tutor e objetos do conhecimento, estratégias 

estas que privilegiam a análise, a problematização e a reflexão. 

Dessa forma, os referenciais de qualidade para a EaD (BRASIL, 2007) 

evidenciam o papel fundamental da tutoria em cursos na modalidade a distância. 

Neste documento, o tutor é compreendido 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). 
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Certamente, como descrito por Borges e Souza (2012) a EaD possibilita 

que o estudante promova a construção de conhecimento partindo de suas ações 

frente às situações didáticas planejadas e organizadas, bem como contando com 

suas experiências e lidando com a distância física e temporal. É certo que tal 

separação física e temporal são superadas pela interação e comunicação virtual, 

especialmente comandada pela atividade de tutoria nos fóruns de discussão. Se 

de um lado a tutoria não participa da elaboração dos projetos de curso, por outro 

lado ela é o principal vínculo com a equipe de professores conteudistas e 

designers instrucionais visando ao replanejamento do material do curso. 

Ademais, os referenciais de qualidade para a EaD, distinguem duas 

categorias de tutoria, a virtual e a presencial, como abaixo elencadas: 

 

o tutor virtual tem a responsabilidade de promover espaços de construção 
coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e sustentação 
teórica aos conteúdos e [...] participar dos processos avaliativos de 

ensino-aprendizagem, junto com os docentes. (BRASIL, 2007, p. 21) 

a tutoria presencial deve auxiliar os estudantes no desenvolvimento de 
suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, 
esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos, bem como ao 

uso das tecnologias disponíveis. (BRASIL, 2007, p. 21-22). 

  

 Ainda que o papel do tutor não se restrinja a essas duas modalidades - 

virtual e presencial - entendendo seu papel como mediador dos processos de 

ensino-aprendizagem na EaD, optamos, para o desenvolvimento desta pesquisa, 

enfocar especialmente na tutoria virtual. 

 

2.2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES RELACIONADAS A UM TRABALHO DE 

TUTORIA DE QUALIDADE 

 

Para garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem em cursos 

na modalidade a distância, a fim de desenvolver nos alunos posturas críticas e 

autônomas, capazes de construir conhecimentos significativos, é necessário 
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reconhecer a importância da tutoria. Tal fato é ratificado por Amaro (2012), ao 

salientar ser a mediação pedagógica realizada pelo tutor a distância, apoiada 

pelas tecnologias, a grande responsável pelo sucesso do processo de ensino-

aprendizagem em cursos EaD. 

Neste sentido, Borges e Souza (2012) afirmam que o tutor possui um 

papel fundamental nos cursos à distância, atuando diretamente no processo de 

ensino-aprendizagem, na comunicação e mediação direta entre alunos e 

conteúdos pautado na interação, coletividade e domínio tecnológico, apontando 

como fundamentais no desenvolvimento de algumas competências, tais quais, as 

competências pedagógicas, autoavaliativas, socioafetivas e tecnológicas. 

Para Junior, Graciano e Filgueira (2014), o acompanhamento do trabalho 

dos tutores por meio de competências representa uma mudança cultural e uma 

forma de aprimorar o desempenho deles, sendo assim, fundamental defini-las.  

A fim de desempenhar as funções que lhe são atribuídas, é essencial que 

o tutor desenvolva competências. Uma primeira aproximação ao conceito de 

competência é dada por Sacristán (2011, p. 36) como “uma qualidade que não 

apenas se tem ou se adquire, mas que também se mostra e se demonstra, que é 

operacional para responder às demandas que, em um determinado momento são 

feitas para aqueles que as possuem”. 

De modo semelhante, na definição de Konrath, Tarouco e Behar (2009, p. 

6), competência,  

 

implica que o sujeito aplique novos conhecimentos às estruturas dos 
conhecimentos já concebidos, criando novas estruturas que facilitem a 
solução por ele de novos desafios. Ela é o conjunto de atitudes, aptidões, 
capacidades, habilidades e conhecimentos que habilitam o sujeito para 
vários desempenhos da vida. As competências pressupõem operações 
mentais, ou seja, capacidades para usar as habilidades adequadas à 
realização de tarefas e conhecimentos. (KONRATH et al., 2009, p. 6)  

 

Corroborando tal ideia, Spressola (2010 apud TENÓRIO; TELES e 

TENÓRIO, 2016) define que competência é a forma como as pessoas interagem 

com seus saberes e habilidades. Assim, ser competente significa colocar em 
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prática conhecimentos construídos de modo a resolver problemas, em situações 

diversas.  

Ademais, salientamos ainda as palavras de Oliveira, Dias e Ferreira (2004, 

p. 22) ao conceituar competência profissional como “um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que capacitam um profissional a 

desempenhar as suas tarefas de forma satisfatória [...]”. 

Nesta linha de pensamento, ao discutirmos o conceito de competência, 

faz-se necessário revisitar a ideia de habilidade, buscando apoio para o 

entendimento do primeiro conceito como um conjunto de habilidades. 

Para Furtado (s.d.), “habilidade provém do termo latino habilĭtas e refere-

se à capacidade e à disposição para (fazer) algo” e, desta forma, habilidades 

estão associadas ao saber-fazer, às ações físicas ou mentais que indiquem uma 

capacidade adquirida pela prática, pela sua execução. Segundo Garcia,  

 

o conceito de habilidade também varia de autor para autor. Em geral, as 
habilidades são consideradas como algo menos amplo do que as 
competências. Assim, a competência estaria constituída por várias 
habilidades. Entretanto, uma habilidade não "pertence" a determinada 
competência, uma vez que uma mesma habilidade pode contribuir para 

competências diferentes. (GARCIA, 2005, p. 5) 

 

Levando em conta a questão prática da habilidade, entendemos que o 

conjunto harmônico destas capacidades forma uma competência e seu 

desenvolvimento se constitui em fator preponderante para a configuração do 

profissional de tutoria, entendendo que, para que possa executar seu trabalho 

com maestria, precise, antes de desenvolver habilidades, identificar quais são 

necessárias para este desenvolvimento, bem como o seu exercício profissional. 

  

2.3. COMPETÊNCIA PEDAGÓGICA E SUAS RELAÇÕES COM O PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM E QUESTÕES DE AUTORIA EM EAD 
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No reconhecimento da importância das ações da tutoria da educação é 

necessário apontar o desenvolvimento de competências fundamentais para que 

tais ações aconteçam com efetividade. Dentre as diversas competências a serem 

desenvolvidas para um trabalho de qualidade, destaca-se a competência 

pedagógica. 

         Nesta perspectiva, Tenório, Teles e Tenório (2016) discutem algumas das 

competências essenciais elencadas por Nobre e Melo (2011) para o exercício da 

tutoria no âmbito pedagógico, as quais seguem: 

 

● Ser motivador da aprendizagem que vise à construção autônoma e 

colaborativa do conhecimento por parte do estudante; 

● Apresentar uma linguagem amigável e objetiva, a fim de evitar ruídos de 

comunicação, bem como equívocos;  

● Promover posturas críticas por parte dos estudantes; 

● Saber avaliar e fornecer feedbacks, baseado no acompanhamento do 

desenvolvimento do estudante, informando, inclusive, os demais envolvidos 

no processo para fins de replanejamento e melhoria do curso - equipe de 

design instrucional, professores, gestores e conteudistas. 

 

Sob o mesmo ponto de vista, Almeida e Amaral (2017, p. 4) afirmam sobre 

as competências pedagógicas para a tutoria: 

 

promover a interação entre os alunos no AVA, incentivando o debate e a 
troca de ideias entre eles, orientar, esclarecer dúvidas, e interagir de 
forma individual e em grupo com os alunos, inclusive contribuindo com as 

discussões nos fóruns de discussão. (ALMEIDA E AMARAL, 2017, p. 4) 

 

Somada a estas argumentações, Oliveira, Dias e Ferreira (2004) 

exemplificam como dimensão pedagógica das competências tutoriais: capacidade 

de interação com os conteúdos e materiais didáticos, visando difundi-los e 

dinamizá-los; uso de estratégias de orientação, acompanhamento e avaliação 
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(somativa e formativa) da aprendizagem dos estudantes; ter agilidade e clareza 

nas respostas das mensagens dos estudantes, bem como estabelecer regras 

claras para o trabalho a ser desenvolvido. 

Ademais, Nobre e Melo (2011, p. 4) muito bem explanam que “o mediador 

é o complemento significativo à autoria, constituindo-se em uma ponte de 

comunicação bidirecional entre professor-autor, o material didático, os cursistas”.  

Assim, as autoras enfatizam que além de conhecedor do conteúdo a ser 

dinamizado, a tutoria deve articular o material didático com os conhecimentos 

trazidos pelos estudantes, estimulando perspectivas diferenciadas nos fóruns de 

discussão.  

Ainda com um olhar sobre as competências pedagógicas tutoriais, mas 

com um enfoque na tutoria presencial, Lahan, Santos e Zaniolo (2012) apontam, a 

partir do mapeamento de competências de tutores atuantes na Universidade 

Aberta  do Brasil, aquelas consideradas mais importantes segundo suas 

percepções, as quais destacam-se duas, dentre doze elencadas em ordem de 

importância: a atuação como mediador e facilitador nas discussões acadêmicas 

presenciais com uma postura acolhedora, bem como incentivar cada aluno a 

acompanhar e realizar todo o trabalho solicitado. 

De fato, é importante que a tutoria tenha domínio sobre os conteúdos a 

serem trabalhados na sua área de atuação. Assim, consequentemente, à medida 

que a tutoria é capaz de interagir com os materiais didáticos, promovendo 

reflexões nos fóruns de discussão e acompanhando as dificuldades dos alunos, 

ela fica responsável por estabelecer uma ponte com os professores conteudistas 

no processo de autoria, no sentido de aprimorar as formas de trabalhar os objetos 

do conhecimento tratados por cada conteúdo.  

Em outras palavras, dentre as ações da tutoria está a de fornecer 

feedbacks para a equipe multidisciplinar que desenvolve cursos na modalidade 

EaD (professores conteudistas, designers instrucionais, revisores, técnicos, entre 

outros), sobre aspectos que devem ser ajustados e replanejados dos 

componentes do curso (a partir das vivências no ambiente virtual com os alunos) 
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aprimorando a qualidade do material e atividades para as próximas ofertas de 

curso. 

 Assim, podemos evidenciar, como salientam Mill e Fidalgo (2007) que a 

docência na EaD ganha desdobramentos no trabalho docente virtual, ou seja, as 

atividades são realizadas por um grupo de docentes, o que os autores denominam 

polidocência. Neste sentido, enfatizam ser o tutor virtual a figura chave do 

processo educacional. 

 Nessa linha de pensamento, Litto et al. (2012, p. 50) muito bem 

complementam com as competências transversais (envolvendo respeito e 

responsabilidade, bem como cooperação) relacionadas com a tutoria a distância 

que: 

 

TransR1: O trabalho em EaD é multidisciplinar em todas as suas etapas 
e o educador a distância deve respeitar os diversos pontos de vista 
(educacional, comunicacional, tecnológico) para a construção de um 
projeto de EaD. Na interação com o educando, deve respeitar as suas 
diferentes características quer sejam sociais, econômicas ou de 
aprendizagem. 

TransR2: A responsabilidade de cada profissional de EaD, como parte 
do processo, influi diretamente no todo, que é mais que a soma das 
partes, e reflete a interação entre elas. O respeito pelo outro, a 
consciência da responsabilidade de cada uma das partes deve gerar o 
compromisso dos envolvidos para realizar, da melhor forma, cada etapa 
do processo educacional a distância. 

TransCoo1: Agir em conjunto com outros envolvidos nos projetos de 
EaD, educadores, técnicos ou educandos, partilhando ideias, decisões e 
conhecimentos. (LITTO et al., 2012, p. 50) 

 

Enfim, compartilhamos a perspectiva de Bortolozzo, Barros e Moura (2009, 

p. 6164) que afirmam ser o tutor um professor, na medida em que:  

 

o tutor interage com os alunos, motiva, provê recursos para auxiliar a 
aprendizagem, instiga para a reflexão e a pesquisa, propõe atividades 
diversas que estimulem todos os processos cognitivos, articula teoria e 
prática, avalia a aprendizagem, então, ele exerce função docente. 
(BORTOLOZZO, BARROS E MOURA, 2009, p. 6164) 
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2.4. COMPETÊNCIA AUTOAVALIATIVA COMO PONTO DE PARTIDA PARA 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE TUTORES EAD 

 

Ao pensarmos na efetividade do trabalho da tutoria, é necessário apontar 

a importância de processos avaliativos no sentido de reflexão de sua práxis 

educativa. Para Silveira (2005, p. 2), 

 

A avaliação convive com uma dicotomia muito interessante: as pessoas 
constantemente avaliam e são avaliadas, por suas ações, suas falas, 
suas maneiras. Faz parte do dia a dia o ato de avaliar, no entanto o 
processo avaliativo causa angústia, incertezas, insegurança. Mesmo 
convivendo diariamente com a avaliação as pessoas não a percebem 
como algo natural do processo evolutivo.  

 

Se entendemos a angústia causada pelo processo avaliativo, vale apontar 

a necessidade do desenvolvimento de uma prática autoavaliativa, colocando o 

tutor como protagonista deste processo, permitindo, por meio da reflexão presente 

neste processo, o entendimento de suas necessidades de melhorias, apontando 

caminhos e rumos a serem tomados. 

Entendemos que a autoavaliação é um instrumento de extrema 

importância para o repensar e aprimorar as atividades desenvolvidas na tutoria, 

em uma prática reflexiva que conduza a um processo contínuo para formação de 

tutores. Segundo Gelatti e Premaor (2009, p. 243), 

 

O processo de autoavaliação é relevante em si mesmo, pois permite a 
cada tutor realizar uma revisão sobre sua própria ação e intervenção e, 
em consequência, pode ajudá-lo a adquirir maior 'competência' 
profissional, revertendo, provavelmente, em um benefício imediato para 
os alunos e a instituição. Ainda que não exista na realidade educativa 
uma acentuada cultura de autoavaliação, é sumamente importante 
recomendar esta prática para a melhora contínua pessoal e institucional.  
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Ainda que a avaliação seja um ponto de muitas discussões e 

controvérsias, vale indicar seu papel nos processos de planejamento e 

replanejamento de ações educativas com a finalidade de melhoria ação do 

trabalho pedagógico. 

Quando nos referimos a autoavaliação, indicamos que tal processo pode 

constituir-se em um instrumento que supere as controvérsias e contradições 

presentes nas discussões acerca da avaliação no meio educacional. 

Ao contrário de processos avaliativos externos, a autoavaliação constitui-

se em instrumento pessoal, interno, colocando-se de forma direta à ação de quem 

a executa, tornando o tutor o autor e sujeito deste processo, o que faz com que os 

critérios escolhidos para isso, dificilmente sejam considerados injustos (SILVEIRA, 

2005). 

Uma vez que a autoavaliação possui caráter diagnóstico (SILVEIRA, 

2005), o tutor, diante dos resultados aferidos, pode planejar para obter resultados 

satisfatórios, superando deficiências no seu trabalho, repensando sua prática de 

forma contínua e reflexiva. 

A partir da autoavaliação, o tutor desenvolve um diagnóstico de sua ação 

e competências. A partir deste diagnóstico, o tutor planeja ações que lhe permitam 

desenvolver as competências necessárias que ainda faltam em sua prática ou 

formação (SILVEIRA, 2005). 

Deste modo, o processo de autoavaliação da tutoria se constitui em 

importante instrumento para aprimoramento de sua formação em exercício, uma 

vez que aponta, no decorrer do trabalho, pontos necessários para aprimoramento, 

proporcionando um processo de melhora nos pontos que reconhece deficitários. 

Vale apontar que o trabalho de autoavaliação permite um olhar mais 

abrangente para os envolvidos no processo em questão. Ao se autoavaliarem, os 

tutores podem ter a visão de seu trabalho na comparação com o trabalho de 

outros tutores, além de levar em conta os resultados obtidos com os alunos, 

favorecendo a construção de estratégias pessoais para o desenvolvimento de sua 

autonomia em relação à própria formação (REIS, 2004). 
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2.5. COMPETÊNCIA TÉCNICA E O APROVEITAMENTO DAS NOVAS 

TECNOLOGIAS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM EM EAD  

 

Um dos papéis atribuídos ao tutor é o de promover a interação e 

relacionamento entre os participantes. Uma das competências necessárias para 

que isso ocorra é a tecnológica que consiste em ter o domínio técnico para agir 

com naturalidade, agilidade e aptidão no ambiente virtual (MACHADO e 

MACHADO, 2004). 

De acordo com Costa, Paraguaçu e Pinto (2009), mesmo com todas as 

possibilidades tecnológicas existentes, se não houver um bom planejamento, 

dificilmente haverá interação. Fica evidente a ligação entre as habilidades 

pedagógicas e tecnológicas.  

Para Schneider, Mallmann e Franco (2015, p. 145), o avanço tecnológico 

influencia diretamente o processo de ensino-aprendizagem: 

 

À medida que novos recursos educacionais surgem, o processo ensino-
aprendizagem precisa ser constantemente discutido, permitindo 
mediação que tenha como foco o processo de aprendizado e como 
suporte as tecnologias educacionais em rede. 

[...] os modelos de Educação a Distância (EaD), por ser amplamente 
mediada por tecnologias em rede, vem evoluindo com relação aos 
recursos educacionais, performance docente e discente no que se refere 
à necessidade de selecionar informações e transformá-las em 
conhecimento. (SCHNEIDER, MALLMANN E FRANCO, 2015, p. 145) 

 

 Segundo Mallmann et al. (2012), o tutor fluente tecnologicamente e 

pedagogicamente interfere diretamente no processo de ensino-aprendizagem 

melhorando a participação e o diálogo em torno de um conteúdo curricular, sendo 

necessário desenvolver interação e interatividade potencializando a construção de 

significados em torno de conteúdos a partir da manipulação das ferramentas. 
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Kafai et al. (1999, apud SCHENEIDER; MALLANN; FRANCO, 2015, p. 

146) afirmam que: 

O tutor que conhece e desenvolve habilidades em relação às ferramentas 
educacionais tem possibilidade de criar, modificar, explorar e adaptar 
interativamente esses artefatos, compartilhando novos conceitos, 
funções, programas e ideias.  

 

Neste sentido, Borges e Souza (2012) afirmam que a competência 

tecnológica envolve não somente aspectos técnicos do ambiente, mas também o 

domínio das tecnologias da informação buscando um melhor aproveitamento dos 

AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem). Bernardino (2011) acrescenta o 

domínio de procedimentos para a elaboração de relatórios técnicos sobre o curso. 

Assim, a fluência tecnológica dos tutores é “primordial para monitorar 

eletronicamente a interatividade, interação e colaboração (autoria e coautoria) com 

vistas à elaboração de diagnósticos apurados do progresso nos estudos” 

(SCHENEIDER; MALLANN; FRANCO, 2015, p. 145). 

Esta competência também é tida como fundamental por Hott e Reinaldo 

(2017, p. 7). De acordo com estes autores: 

 

a imperícia tecnológica e digital do tutor possa culminar em postagens 
equivocadas, limitação de uso dos recursos, descumprimentos de prazos 
e o consequente aumento de custos, bem como a dependência total do 
apoio do Centro Tecnológico (CT), diminuindo a autonomia da tutoria no 

AVA. (HOTT E REINALDO, 2017, p. 7) 

 

Segundo Junior, Graciano e Filgueira (2014, p. 8), os conhecimentos 

tecnológicos podem contribuir não somente para sanar dúvidas e interagir, como 

também acompanhar as dificuldades. Para estes autores, “o aluno se sente 

seguro e tem atendidas suas necessidades de aprendizagem, não só em relação 

às suas dúvidas de conteúdo como às atividades práticas e uso de tecnologias de 

informação.” 
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2.6. COMPETÊNCIA SOCIOAFETIVA E SUA IMPORTÂNCIA NA REDUÇÃO DA 

EVASÃO EM CURSOS EAD 

 

Por ser um ator de fundamental importância na educação, cabe ao tutor 

compreender, desenvolver e apropriar-se dos conhecimentos e competências 

necessárias para a realização de sua atividade com a máxima qualidade e 

eficiência. 

Uma das competências essenciais a um tutor é a socioafetiva, definida por 

Borges e Souza (2012, p. 6) como aquela que 

 

diz respeito a habilidades ligadas ao relacionamento com o aluno, a 
afetividade desenvolvida durante o processo de ensino-aprendizagem e a 
criação de um ambiente virtual pautado no acolhimento e no respeito ao 
próximo.  

 

Para Mendes, Tenório e Tenório (2015, p. 131) a competência socioafetiva 

está relacionada com “a capacidade de relacionamento com a finalidade de 

envolver e incentivar o cursista no processo ensino-aprendizagem através da 

afetividade”. Os autores afirmam ainda que essa habilidade favorece o ensino e a 

aprendizagem, pois torna o ambiente virtual de aprendizagem “mais prazeroso e 

humanizado”. 

A construção de um bom relacionamento com o aluno e a importância da 

interatividade positiva no ambiente virtual de aprendizagem são destacadas por 

Almeida e Amaral (2017). Os autores ressaltam que é necessário que o tutor se 

faça presente nas mediações e mantenha o envolvimento com os alunos, pois é 

essa postura que ajuda a minimizar as dúvidas e inseguranças dos alunos, 

garantindo a proximidade. 

A importância da presença constante do tutor destacada por Almeida e 

Amaral (2017) é corroborada na pesquisa realizada por Tenório, Medina e Tenório 

(2016, p. 18) em um curso a distância para militares:  
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Para muitos tutores e alunos, vários fatores influenciariam na construção 
de vínculos afetivos. A principal forma de estimulá-la seria ajudar em caso 
de dificuldade de aprendizagem. Já a falta de comunicação frequente 
entre tutor e aluno, desestimulá-la-ia. 

Na EaD, a afetividade deveria ser encarada como um elemento primordial 
na aproximação entre tutor e aluno, por propiciar um ambiente de 
aprendizado humanizado e acolhedor. 

A pesquisa denotou ser imprescindível o tutor comunicar-se 
frequentemente com os alunos e ajudar em casos de dificuldades de 
aprendizagem. O militarismo pareceu influenciar pouco as interações no 
AVA. Posturas afetivas seriam essenciais para motivar os alunos. 

   

Para que o tutor seja capaz de desenvolver um bom trabalho, considerando a 

competência socioafetiva, Borges e Souza (2012, p. 6) apontam ações essenciais:  

 

Conhecer o alunado; Ter uma linguagem cordial; Ser atento e prestativo 
as dúvidas, mesmo as mais comuns; Ter uma escuta sensível; Estimular 
a participação; Incentivar a todos apontando as facilidades; Destacar o 
crescimento individual e grupal; Observar as dificuldades e orientar na 
superação delas; Construir um relacionamento afetivo, pautado na 
comunicação respeitosa, cordial e comprometida com a aprendizagem.  

  

A proximidade e o relacionamento positivo com os alunos, conquistados a 

partir das ações mencionadas, podem contribuir de forma significativa “para evitar 

evasão, dúvidas, conflitos, dificuldades, elevando assim o nível de satisfação da 

instituição de ensino e, por conseguinte, trazendo maior reconhecimento no 

mercado” (ALMEIDA; AMARAL, 2017, p. 4). 

A partir dessas reflexões compreendemos que a competência socioafetiva 

possui forte conexão com as demais competências, uma vez que é a partir de um 

bom relacionamento e interação com os alunos que o tutor terá condições de 

identificar suas dúvidas técnicas ou pedagógicas e suportá-lo de forma adequada, 

evitando a evasão, a insatisfação e garantindo um processo de ensino-

aprendizagem construtivo e prazeroso. 
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3. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Para desenvolver a análise dos pressupostos teóricos deste trabalho, 

optamos pelo desenvolvimento de um mapa mental, método gráfico de 

organização de sequência de informações e pensamento.  

Segundo Castro (2015), por meio do mapa mental é possível organizar 

coerentemente um quadro com todas as informações constantes em determinado 

texto, trabalho, artigo etc., associando elementos soltos, às vezes distantes, de 

forma a melhorar o entendimento e a visão global do assunto pesquisado. 

Desta forma, ao organizarmos o mapa mental, optamos pela seguinte 

estrutura: 

 

1. EAD – centro do mapa. 

2. Mediação Pedagógica. 

3. Estratégias Diferenciadas. 

4. Competências – conceito. 

5. Competências para tutoria. 

i. Competência Pedagógica. 

ii. Competência Autoavaliativa. 

iii. Competência Socioafetiva. 

iv. Competência Técnica. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, pudemos compreender o significado da mediação 

pedagógica realizado pela tutoria, revisitando o importante papel do tutor em 

um curso na modalidade EaD. Para tal, o tutor precisa fazer uso da tecnologia, 

aplicando estratégias diferenciadas para problematizar, analisar e refletir sobre 

os objetos do conhecimento, junto aos estudantes.  

Nesta perspectiva, entendemos que o tutor é o principal responsável 

pela retroalimentação no processo de ensino-aprendizagem, quando fornece 

feedbacks de qualidade, tanto aos alunos, quanto aos gestores do curso. É a 

tutoria que auxilia o professor no acompanhamento contínuo dos estudantes.  

Assim, o desenvolvimento de competências do tutor como interação 

entre saberes e habilidades é fundamental. Dentre as competências 

fundamentais para um trabalho de tutoria de qualidade destacamos: 

 

● a competência pedagógica, cujas ações englobam a moderação e 

facilitação da aprendizagem, o uso de linguagem amigável, os feedbacks aos 

alunos, para que efetivamente se promova uma postura crítica, bem como 

uma construção autônoma e colaborativa por parte deles. Vale destacar que a 

tutoria tem o importante papel de fornecer feedbacks para a equipe 

multidisciplinar do curso visando ao replanejamento e melhoria do material 

para as novas ofertas. 

● a competência autoavaliativa que entendemos ser um importante 

instrumento de reflexão sobre sua prática, diagnosticando dificuldades e 

apontando para as ações de melhoria e aprimoramento do trabalho de tutoria, 

principalmente no que se refere ao processo de formação continuada. 

● a competência socioafetiva, como aquela que permite ao tutor uma 

presença ativa nas atividades de mediação pedagógica, usando a 

cordialidade, o acolhimento e suporte para as dúvidas dos estudantes (aqui 

com uma estreita e evidente relação com o desenvolvimento da competência 
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pedagógica), contribuindo, desta forma, para a satisfação e para a diminuição 

da evasão dos alunos nos cursos da modalidade a distância. 

● a competência técnica, cujas ações permitem desenvolver e monitorar a 

interação e interatividade com o uso das tecnologias de informação, 

fornecendo diagnósticos do progresso dos alunos, fazendo assim, com que 

haja um melhor aproveitamento do ambiente virtual. 

 

De fato, é necessário pesquisar ainda mais profundamente sobre o 

papel do tutor, especialmente enfatizando sua valorização como profissional 

fundamental para o bom andamento de cursos na modalidade a distância. É 

necessário, assim, evidenciar a “escuta” do profissional tutor, na dinâmica do 

planejamento inicial dos cursos, bem como em seus processos de 

aprimoramento. 

 Como perspectiva futura entendemos que a realização de uma 

pesquisa de campo com professores tutores de instituições públicas e privadas 

que atuam há mais de cinco anos possa complementar a pesquisa bibliográfica 

aqui realizada, no sentido de conhecer mais profundamente os desafios da 

tutoria, para que possamos apresentar condutas mais propositivas, por 

exemplo, em cursos de capacitação de tutores e de formação continuada. 
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A aquisição de competências e habilidades no perfil do 

profissional tutor ou professor têm o apoio irrestrito e 

incondicional de praticamente todos as produtores com apoio 

decisivo no qual é possível identificar atitudes com alto teor 

colaborativo. Tais medidas reforçam e facilitam a formação de 

um novo perfil profissional.   (CIEB) – Centro de Inovação 

para a Educação do Brasil.  

Pixabay 



 

 
133 

 

 

 

MÍDIA E SOCIEDADE: UMA APROXIMAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO 

 

BEZERRA, MANOEL CICERO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Parece que o que é real é o virtual e o virtual é o real. São novos termos 

e novos conceitos que precisam ser entendidos e explicados para o sujeito 

atual. Pode-se dizer que a terminologia tem como explicação básica, 

modelagem ou proposta com auxílio do computador.  

O fato ou ação passa a existir após simulação de um programa de 

computador sem consequência real e a existência passa a ocorrer após a 

teoria e a construção cientifica e tecnológica do fato, pode-se dizer que o efeito 

foi produzido a partir do aparente e não propriamente do real nem no aspecto 

físico. 

O espaço virtual descrito por Pierre Levy (?)  traz à tona um tema atual e 

instigante; aplica uma abordagem filosófica, antropológica e sociopolítica da 

virtualização. Assim, o virtual não se opõe ao real, mas lida com um 

desprendimento do aqui e agora, com o não estar presente e ao mesmo tempo 

afetando bilhões de pessoas ao redor do planeta Terra. Com esse começo de 

conversa partimos para uma análise a respeito de uma sociedade que se afeta 

pelo virtual e se transforma em real no cotidiano dos sujeitos. 

 

AS INSTITUIÇÕES MIDIÁTICAS 

 

O papel das instituições midiáticas é fundamental e seus produtos estão 

em todas as esferas da sociedade. É difícil imaginar uma vida sem livros, 
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jornais, rádio, televisão, cinema, internet e os inúmeros recursos da 

comunicação global. Os personagens que se apresentam nos filmes e no 

cotidiano da televisão se tornam protagonistas e servem de referência para os 

cidadãos, se tornam íntimos e pessoais fazendo parte do cotidiano das 

pessoas. 

A música popular, os esportes e as atividades midiáticas são mantidas 

pelas instituições e contam com apoio financeiro para que sua influência 

aumente e sua projeção tenha maior alcance com vistas a influenciar e vender 

a maior quantidade de produtos possível. 

O aparato institucional de comunicação se constitui não só pelos canais 

de difusão, mas, também, como um referencial importante e podem ser usadas 

como um exercício do poder e influência. Em virtude dessa capacidade, as 

formas simbólicas podem ser empregadas em busca de interesses variados. 

Assim, uma informação pode ser usada pelos agentes do estado para 

manipular o povo em determinada situação. Por exemplo, afirma-se que para 

chamar ou desviar a atenção do povo para um problema político, basta 

anunciar uma guerra, uma catástrofe ou a morte de um personagem famoso da 

sociedade. Em suma, a informação midiática pode ser usada para distorcer os 

fatos. Diante disso, é possível dizer que os aparatos de comunicação podem 

ser usados para o uso inadequado do poder. 

 

Atualmente, o ambiente dos mass-media é tão invasivo que já não se 
consegue separar do círculo da vida quotidiana. A rede é um recurso 
do nosso tempo: uma fonte de conhecimentos e relações outrora 
impensáveis. Mas numerosos especialistas, a propósito das 
profundas transformações impressas pela tecnologia às lógicas da 
produção, circulação e fruição dos conteúdos, destacam também os 
riscos que ameaçam a busca e a partilha duma informação autêntica 
à escala global. Se é verdade que a internet constitui uma 
possibilidade extraordinária de acesso ao saber, verdade é também 
que se revelou como um dos locais mais expostos à desinformação e 
à distorção consciente e pilotada dos factos e relações interpessoais, 
a ponto de muitas vezes cair no descrédito. É necessário reconhecer 
que se, por um lado, as redes sociais servem para nos conectarmos 
melhor, fazendo-nos encontrar e ajudar uns aos outros, por outro, 
prestam-se também a um uso manipulador dos dados pessoais, 
visando obter vantagens no plano político ou económico, sem o 
devido respeito pela pessoa e seus direitos. As estatísticas relativas 
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aos mais jovens revelam que um em cada quatro adolescentes está 
envolvido em episódios de cyberbullying.[1] 

 

Como vimos, o desenvolvimento dos veículos de comunicação, têm 

provocado o surgimento de  novas formas de interação e uma nova 

conceituação da capacidade de influenciar. A repercussão se torna maior, o 

alcance é sem fronteiras, o cidadão recebe o impacto da comunicação no seu 

próprio espaço geográfico e de tempo; assim se consolida a mensagem 

ultrapassando as distâncias.  

A mensagem escrita comunica, os textos escritos e impressos e a voz 

gravada nos filmes tornam possível a acessibilidade. Com o passar do tempo, 

a influência se consolida e a garantia de que nada se perde com as gravações. 

Alguns dos mais importantes desenvolvimentos na era da informação e mídia 

se transformaram em instrumentos de poder17. 

Atualmente, o texto escrito pode ser reproduzido por muitos e ultrapassar 

as barreiras culturais, geográficas, sociais etc. Com o advento tecnológico das 

traduções simultâneas, as mensagens passam a ser acessíveis nos diferentes 

idiomas falados no mundo. 

 

UMA SINOPSE SOBRE O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 

 

Levando em conta que o primeiro sistema completo de escrita foi 

desenvolvido pelos sumerianos no sul da Mesopotâmia cerca de 3000 anos 

antes de Cristo18; outro sistema foi desenvolvido tempos depois pelos antigos 

egípcios no Delta do Nilo. Folhas de papiro foram originalmente desenvolvidas 

no Egito por volta do ano 2600 a. C. Eram feitas de uma planta (cyperus 

papyrus) que crescia no Delta do Nilo e que foi transformada em material para 

escrita após ser amassada com malho de madeira e posta a secar. Por ser 

 
17 SAVAZONI, R.; COHN, S. Cultura digital.br. São Paulo: Azougue Editorial, 2009.p.9-12 
18 MAISELS, C. K. Early Civilizations of the Old World, The formative histories of Egypt, the 
levant, Mesopotamia, India and China. EUA, Routledge, 2001. p,4 

https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-francesco_20190124_messaggio-comunicazioni-sociali.html#_ftn1
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muito mais leve do que a pedra ou a argila, podia ser transportada com 

facilidade e também permitia ao escriba escrever com mais agilidade e 

facilidade. 

Em 1276, a primeira fábrica de papel surgiu na Itália e em pouco tempo 

havia pelo menos 12 fábricas na cidade de Fabriano. No século XIV, a Itália se 

tornou a principal produtora de papel em toda a Europa.19 

 Do mesmo modo, as técnicas de impressão foram desenvolvidas na 

China. Eram técnicas avançadas desenvolvidas para imprimir textos religiosos, 

cujos métodos foram aperfeiçoados durante a dinastia Sung (960-1280). Na 

Europa, Gutemberg (1398-1468)  desenvolveu um método para duplicar letras 

de metal, de tal modo que quantidades de tipos poderiam ser produzidos para 

composição de textos extensos. Ele também adaptou a prensa, conhecida na 

Europa desde o século I d.C., com a finalidade de confeccionar textos 

impressos. Durante a metade do século XV, a imprensa se espalhou para os 

centros comerciais da Europa. 

Uma das maiores entre as primeiras imprensas foi a de Anton Koberger20, 

na cidade de Nuremberg em 1470. Entre 1473 e 1513, ele imprimiu pelo menos 

236 livros, a maioria deles nas áreas de teologia e filosofia escolástica. A fim de 

comercializar seus livros, ele estabeleceu uma rede ampliada de vendas com 

agentes localizados nas importantes cidades da Europa. 

Os primeiros passos na difusão em larga escala através do rádio foram 

dados nos Estados Unidos por volta de 1920. A primeira estação de rádio 

comercialmente licenciada foi a KDKA, criada por Westinghouse em novembro 

de 1920. Outros negócios da comunicação como General Electric, ATT e RCA 

entraram no mercado e mais de 570 estações de rádio foram licenciadas até 

1922. 

As primeiras estações organizadas obtinham lucro de uma variedade de 

fontes; venda de aparelhos, depois venda de espaço na programação, também 

através de sublocações de programas para outras organizações. 

 
19 THOMPSON, J. A mídia e a modernidade. Uma teoria social da mídia. Petrópolis: Vozes, 
1998.p.57 
20 COMSTOCK, L. K. Anton Koberger e sua marca, Editora Louis K. Comstock, 1930. p,1 
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Os sistemas de difusão foram revolucionados nas décadas de 1940 e 

1950, com a chegada da televisão (também no Brasil)21. Essa experiência 

começou tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. A exploração plena 

dessa ferramenta de comunicação começou depois da Segunda Guerra 

Mundial. Na Inglaterra, a responsabilidade pela difusão televisiva ficou para a 

BBC que iniciou seus trabalhos no ano de 1946. As primeiras audiências 

televisivas foram pequenas, mas o grau de crescimento foi rápido, subindo de 

1500 permissões em 1947 para mais de 340.000 em 1950, um crescimento de 

mais de 20 vezes em apenas três anos.22 

O rápido crescimento da televisão trouxe consequências para outras 

indústrias de mídia, pois algumas perderam seu lucro devido à baixa venda de 

seus produtos. A indústria do cinema também sofreu, as vendas de ingressos 

para o cinema começaram a cair após a Segunda Guerra Mundial, quando a 

televisão foi se tornando um meio de comunicação amplamente divulgado. 

Esse declínio foi se acentuando no decorrer dos anos, e a indústria da 

televisão proporcionou novos estímulos para a produção de filmes e novos 

canais de difusão. 

Outro aspecto para o crescimento da televisão foi a venda de publicidade. 

Os jornais obtinham a maior porção das vendas de publicidade, agora a 

televisão já estava conseguindo captar uma porcentagem significativa dos 

recursos do mercado para a publicidade. Com o passar dos anos, o 

desenvolvimento das redes de televisão na Europa e nos Estados Unidos 

foram particularmente influenciando outros continentes e o continente Latino 

Americano foi o que mais sofreu influência econômica e política dos Estados 

Unidos. A maior parte das instalações e técnicos para os avanços das redes 

foram fornecidos pelos Estados Unidos por volta dos anos de 1960. 

A partir dessa nova forma de comunicar-se, os espaços territoriais foram 

diminuindo e a possibilidade de reagir com pessoas de qualquer canto do 

planeta se tornou uma realidade. 

 
21 CRUZ, R. TV digital no Brasil, tecnologia versus política. São Paulo: SENAC, 2008. 
22 SACKS, Some Technical Considerations of Dirty Joke. In: SCHENKEIN, J.  (ed.). Studies in 
the Organization of Conversational Interaction. New York, NY: Academic Press, 1978. p. 
249-269. p. 249. 
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A INFLUÊNCIA DO SISTEMA MIDIÁTICO NA SOCIEDADE DE CONSUMO 

 

Apesar de as instituições de difusão terem se desenvolvido de forma 

rápida nos países da África, da Ásia e da América Latina, a difusão do 

equipamento de recepção caminhou lentamente. A amplitude de aparelhos de 

rádio e televisão nesses países era muito menor do que nas sociedades 

industriais da Europa. Em 1975 havia 68 rádios e 6 televisores por 1000 

habitantes na Ásia, esses números podem ser comparados a 1813 rádios e 

530 televisores nos Estados Unidos por 1000 habitantes e 700 rádios e 530 

televisores por 1000 habitantes na Inglaterra em 1975.23 

Atualmente, a indústria da mídia está passando por mudanças que estão 

causando impacto nos seus produtos e nos modos de produção e difusão24. A 

produção da mídia nas sociedades ocidentais é organizada de forma comercial 

e opera num mercado competitivo e sujeito a pressões financeiras e a 

incentivos de governos. Dessa forma, essa indústria se torna dependente dos 

diferentes programas desenvolvidos por esses grupos de interesse, além disso, 

também é afetada pelo alto preço das novas tecnologias de comunicação.  

Os computadores criaram novas possibilidades de transmissão, 

armazenamento e acesso à informação. Esse desenvolvimento está integrando 

a indústria da mídia aos diferentes interesses de uma sociedade.  

A concentração e diversificação da mídia levaram à formação de 

conglomerados de comunicação que possuem interesses numa variedade de 

setores ligados a informação e comunicação. Entre as maiores estão a Time 

Warner, formada pela junção de Time, Inc. e Warner Communications, em 

1989. Esse grupo é o maior publicador de revistas nos Estados Unidos, a 

segunda maior companhia de TV a cabo no mundo, uma das maiores 

publicadoras de livros e a maior companhia de vídeos do mundo. Possui 

subsidiarias na Austrália, na Ásia, na Europa e na América Latina e seu ativo é 

 
23 TRIPP, H. Children and Television; Liebes e Katz, Patterns of Infolvement in Television 
Fiction. EUA, Pensylvania, Penn Libraries,1986,p,6 
24 CARVALHO, A.; MARTINS, S.; VELOZO, V. O poder da mídia. São Paulo: Lê, 1997. 
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maior do que o produto nacional da Bolívia, Jordânia, Nicarágua, Albânia, 

Libéria e Mali, juntos. 

As atividades dos conglomerados de comunicação25 geralmente são 

colocadas em evidência devido à atenção concedida a seus proprietários e 

sócios, às vezes excêntricos, que procuram estar sempre em evidência. Esses 

sócios e proprietários, geralmente, são pessoas que têm sede de poder e 

querem influenciar todos os segmentos da sociedade, seja na política, no 

judiciário, nas finanças mundiais e também nos ambientes religiosos. De certa 

forma, eles pretendem que o mundo siga suas orientações e que as coisas se 

encaminhem de acordo com seus pensamentos megalomaníacos. 

Uma característica das indústrias da mídia moderna é a crescente 

globalização de suas atividades. Neste mundo sem fronteiras, um grupo 

internacional com sede na Europa exerce influência na África, outro grupo 

poderoso nos Estados Unidos tem plenos poderes de influência na América 

Latina. Dessa forma, surge, então, um sistema global de informações e 

influência.  

As indústrias da mídia são parte de conglomerados de informações que 

fazem acontecer um processo de transnacionalização. No ano de 1987, o 

gigante da eletrônica japonês Sony comprou a marca de discos CBS dos 

Estados Unidos. Atualmente, a produção internacional de gravações é 

controlada por cinco grandes marcas: Sony, CBS, RCA, Warner, Thorn-EMI e 

Polygram, e cada uma delas é controlada e de propriedade de uma corporação 

internacional. 

Um segundo aspecto dessa indústria midiática26 refere-se ao crescente 

papel das exportações e da produção de bens de comunicação para o mercado 

internacional. As vendas para os países pobres, a influência filosófica dos 

países ricos, o trabalho nas fábricas, a geração de renda, a venda de séries 

televisivas etc. Tudo isso gera serviço, transporte, produção em massa e, 

 
25 VICENTE, M. M. História e comunicação na nova ordem internacional. São Paulo: 
Cultura Acadêmica, 2009. 
26 PEDROSO,D.COUTINHO, L.; SANTI, V. J. Comunicação Midiática, matizes, 
representações e reconfigurações. Rio Grande do Sul: Edipucrs, 2011. 
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acima de tudo, influência. São poucos que pensam para muitos. O conceito de 

globalização é desenvolvido para que o interesse de poucos prevaleça sobre 

muitos. 

Outro aspecto da globalização provém do desenvolvimento das 

tecnologias que facilitam a difusão e a comunicação transnacional. Materiais 

impressos e produtos variados são transportados para os diversos países do 

mundo. As tecnologias dos satélites dominam e transmitem informações para o 

mundo todo. Desse modo, vive-se em um mundo sem fronteiras. Nada impede 

o avanço da comunicação. Com um sistema de satélites que influencia a 

sociedade, basta enviar uma comunicação seja qual for o seu teor e o cidadão 

terá acesso a ela e receberá o impacto da influência em suas escolhas. 

Esse fenômeno também acontece no ambiente da educação, que sofre 

tanto pelos aspectos positivos quanto negativos decorrentes da comunicação. 

O ideal deveria ser usar essas ferramentas para que valores e princípios mais 

humanitários fossem propagados por todo o mundo. 

 

Os números falam por si. No primeiro semestre deste ano, pelos 
cálculos da consultoria KPMG, o mercado de educação no Brasil 
assistiu a 15 grandes transações de fusões e aquisições. No 
mesmo período do ano passado, foram 13. O crescimento registrado 
da primeira metade do ano era um prenúncio de que a indústria 
de ensino privado estava retomando o embalo. E foi o que ocorreu. 
Nesta semana, duas grandes movimentações agitaram o mercado: a 
aquisição da americana Adtalem pela brasileira Yduqs (ex- Estácio), 
por R$ 1,9 bilhão —  o maior negócio já registrado pela companhia 
brasileira —, e a compra de seis escolas, em três dias, pela Positivo 
Educacional, com sede em Curitiba. Somados, os contratos 
assinados nos últimos dias superaram R$ 2,1 bilhões em 
investimentos, comprovando que as consolidações no setor de 
educação estão recuperando o fôlego. “Temos um planejamento de 
R$ 200 milhões para investir na aquisição de escolas de alto padrão 
nos próximos 12 meses.  No acumulado do ano passado, segundo a 
KPMG, houve 29 fusões e aquisições no segmento, resultado 
praticamente estável em comparação às 30 registradas um ano 
antes, quando a retomada teve início. Em 2016, foram apenas 19, 
uma queda de quase 30%, na comparação com 2016. Para 2019, as 
projeções de especialistas apontam para um resultado de 34 grandes 
negócios, alimentado por ativos baratos em dólar e busca por 
sinergias. Para se ter ideia do tamanho do negócio, as empresas 
somam 678 mil alunos e geram receita de R$ 4,48 bilhões por ano. A 
operação não precisará ser aprovada por assembleia de acionistas, 
mas ainda depende da anuência do Conselho Administrativo da 
Defesa da Concorrência (Cade). No mercado de educação brasileiro, 
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a líder é a Kroton, que, no início de outubro, se tornou uma holding 
chamada Cogna Educação. O valor da empresa está em R$ 18,2 
bilhões. O modelo de crescimento adotado nos últimos anos foi a 
compra de faculdades. No entanto, ao tentar adquirir a Estácio, em 
2017, esbarrou no veto do Cade.27 

 

Em poucos setores a influência se consolidou de forma tão impactante 

quanto o setor da educação, a partir do uso da tecnologia da informação e das 

comunicações. O rápido desenvolvimento das tecnologias levou a coexistência, 

na mesma plataforma, de diferentes tipos de conteúdo (educação, notícia, 

análise, opinião, anúncio, propaganda, influência) a partir de diversos 

segmentos. 

Os meios de comunicação que antes estavam separados, agora estão 

convergindo para o mesmo espaço. Os jornais impressos produzem imagens 

para suas páginas na internet, os canais de televisão produzem imagens que 

serão apresentadas via sites que são extensão do canal de TV. As igrejas, que 

antes exerciam influenciam em seus redutos e paróquias próprias, agora 

produzem apresentações para televisão e internet no mesmo nível de outros 

meios de comunicação.  Celulares e tablets tornaram-se veículos para 

informar, entreter, comunicar e influenciar.28 

Os cidadãos da sociedade moderna têm visto seus jornais se 

transformarem em uma apresentação visual e interativa, cada indivíduo tem a 

oportunidade de participar e opinar a respeito dos temas em questão. Os 

espectadores agora encontram sua opção de informação, seja religiosa, para 

compras ou negócios, on demand e pela internet. Os ouvintes de rádio e TV 

podem acessar via internet sua estação favorita e escolher o tipo de programa 

que querem ouvir, o atual ou o que já foi transmitido dias atrás. O Google® 

fornece todo tipo de informação: atual, passada ou até mesmo do futuro! Além 

 
27 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/10/25/internas_economia,800
749/conglomerados-fusoes-e-aquisicoes-consolidam-setor-de-educacao.shtml 10 6 2020 
28 HERNANDES, N. A mídia e seus truques. São Paulo: Contexto, 2010. 
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disso, tem a influência de amigos que via Twitter ou Facebook, sugestionam 

para o que se deve ler ou ouvir.29 

As repercussões sobre essa transformação radical e tecnológica na 

sociedade ainda não são compreensíveis com exatidão. Surgem então 

diversos questionamentos: Onde está o poder na mídia? Em que direção está 

sendo encaminhada? Como irá se consolidar o poder através dos recursos 

tecnológicos que o cidadão tem disponível? Como as instituições de ensino 

reagirão a todo esse desenvolvimento? 30.  

É evidente que um pequeno número de grandes empresas e instituições 

controlam uma parcela grande da mídia global. Outro fator a ser considerado 

são as redes sociais como o Facebook. Essa ferramenta responde por um em 

cada cinco anúncios digitais vendidos. As relações existentes entre as 

empresas gigantes e as instituições de ensino, por exemplo, são implacáveis e 

competitivas. Mesmo em alguns casos em que trabalham com cooperação, 

seus executivos, às vezes ocupam cargos entre as organizações com os 

mesmos objetivos.A experiência de consumo e divulgação via internet 

expandiu o leque de opções para os consumidores.  

A mídia possui uma capacidade de apelar para a curiosidade e para o 

sistema de crenças das pessoas, isso faz com que seu poder resida tanto na 

autoridade (de quem a escreve e suas fontes) e na influência (sobre o seu 

ponto de vista e as suas decisões).  De um modo geral, as pessoas elegem 

uma rede de referência, um comunicador de referência, uma revista de 

referência, um ponto de vista emitido de alguma fonte midiática que servirá 

como ponto de partida para algum posicionamento de valor etc. Nesse sentido, 

surge um novo questionamento: Existe alguma instituição digna de 

credibilidade? 

Uma sutil hierarquia posiciona certos veículos de mídia a frente dos 

outros quanto à credibilidade e ao prestígio. Poucos aspectos ou funções são 

atualmente exclusivos de um tipo de organização midiática. Notícias, opinião, 

 
29 BAGDIKIAN, B. H. O monopólio da mídia. São Paulo: Scntta, 1993. 
30 BUCCI, E. Brasil em tempo de TV. São Paulo: Boitempo, 1996.  
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entretenimento são ações legítimas, por isso, veículos impressos de áudio e 

vídeo estão cada vez mais interagindo entre si. A facilidade de acesso acaba 

incentivando o cidadão a participar com curiosidade e desejo de aprendizado. 

Entretanto, o setor está ficando cada vez mais comercial e com mais 

entretenimento, levando as instituições educacionais a seguirem o mesmo 

caminho.  

O acesso digital já faz parte do setor educacional. As ações de 

comunicação passam pela mídia impressa, falada e escrita, usando as 

mesmas regras das redes sociais. Sendo a movimentação midiática um setor 

que experimenta um estado tão intenso de movimentação contínua e de 

revolução tecnológica, é inevitável  que haja uma ascensão e importância cada 

vez maior de todo tipo de participante. Assim, alcança-se um número cada vez 

maior de pessoas e os que emitem opinião vão se resumindo a um pequeno 

grupo.  

A crescente popularização dos aparelhos tecnológicos (tablets, celulares, 

microcomputadores) criou um aumento do consumo de notícias, mas, também, 

uma corrida em busca de qualidade da notícia e de novidades. Se há um setor 

onde a transformação do poder está acontecendo diariamente em todas as 

partes é o dos meios de comunicação. 

As escolas, igrejas, sindicatos, organizações filantrópicas e midiáticas 

estão existindo a partir de uma nova configuração. Uma mudança de poder 

está acontecendo entre as organizações, incluindo entre elas, as instituições 

religiosas. Atualmente, existe uma crescente competição global entre as 

organizações para atrair profissionais competentes em suas respectivas áreas 

de atuação, para atuarem de tal maneira que ajudem a expandir a marca e a 

ação de muitas dessas instituições.  

As grandes escolas se tornaram um empreendimento mais global do que 

nacional, com colaboradores distribuídos em diversos países; novas regras de 

intercâmbio de dados e de conhecimentos são desenvolvidas a cada dia. Vive-
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se a revolução “do mais”, pois esta é uma sociedade insatisfeita, sempre 

querendo mais, desejando possuir mais, aprender mais, ter mais poder31.  

Também podemos destacar a revolução da mobilidade nesse momento. 

O ser humano tem alcançado um estágio de mobilidade jamais visto na sua 

história! Vive-se em um mundo sem fronteiras, as distâncias são vencidas com 

maior velocidade. Em poucas horas uma pessoa que está hoje em São Paulo 

chega a Paris. Com essa mesma rapidez, as informações são trocadas pelos 

cidadãos do planeta. No mundo globalizado, um cidadão do Nepal conversa 

com um canadense e troca imagens com alguém que vive na África do Sul. O 

mesmo ocorre com os sistemas de poder, hoje funcionam de uma forma, 

amanhã serão apresentados de maneira totalmente diferentes.  

Além disso, há a revolução da mentalidade. O ensino e o aprendizado são 

virtuais, ninguém detém o segredo do conhecimento, todos têm acesso ao 

saber. As crianças de hoje têm uma gama maior de informação do que os 

gênios do passado. Vivemos com cidadãos que têm uma mentalidade de 

vanguarda, moderna, logo, os conceitos devem ser bem fundamentados. O 

saber está no ar, todos podem “saber de tudo” e isso é possível a qualquer 

momento do dia ou da noite! 

Essa dinâmica existencial, essa nova realidade de vida, aplica-se ao 

poder e, por sua vez, chega às instituições educacionais. As instituições de 

ensino vivem debaixo de uma nova realidade de poder no mundo 

contemporâneo. O poder tem sido mais fácil de obter, mais complicado para 

usar e mais difícil de sustentar.  

Na religião, na mídia e na filantropia, as disputas são intensas. Vivemos 

um período de guerras religiosas e de disputas sem fim com o objetivo de 

alcançar almas, corações, mas, principalmente, 

cérebros. Não é apenas a intervenção de novas forças, mas, também, a 

polarização que está transformando as sociedades em vários níveis. Hoje, 

temos mais opções do que nunca, mas, ao mesmo tempo, o domínio e o poder 

 
31 JAMESON, Fredric. A cultura do dinheiro: ensaios sobre a globalização. Petrópolis: Vozes, 
2001. 
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estão nas mãos de poucos. Com diz Ribeiro parafraseando Foucault: Numa 

sociedade é fácil identificar aqueles que não têm poder, o difícil é saber quem 

são os poderosos. 32 

 Diante de tudo que foi exposto até aqui, o que acontece com a 

educação, quando se estilhaça em um milhão de pedaços? Quando a busca do 

conhecimento comum descamba para projetos desenhados para promover 

determinadas causas preferidas por pessoas que têm o dinheiro para financiá-

las? Quando os cidadãos ignoram as notícias que afetam a todos para se 

interessarem por aquelas que lhe são convincentes? Será que as novas 

opções de poder favorecem ao ser humano ou tudo se transforma em ações de 

poucos usufruindo as vantagens sobre muitos? 

 

CONCLUSÃO E APONTAMENTOS 

 

O que é real é o virtual? E o virtual é o real? Essa é a principal pergunta 

que estamos nos fazendo. São novos termos e novos conceitos que precisam 

ser entendidos e explicados para que o cidadão possa pautar suas escolhas e 

reagir da forma certa. 

Assim, o virtual não se opõe ao real, mas lida com um desprendimento 

do “aqui e agora”. Parece que um censo de urgência tem se tornado o lema na 

vida das pessoas hoje,  sugerindo que elas precisam “comprar agora”, “estudar 

agora”, ou seja, fazer tudo com um imediatismo exacerbado e sem controle, 

deixando claro que, não estar presente, é uma falha grave. Ao mesmo tempo,  

isso afeta bilhões de pessoas ao redor do planeta Terra com um ritmo 

tresloucado de ações e reações alucinantes. 

Esse conceito e prática chegou à educação, a partir do uso da tecnologia 

apresentada de forma virtual, se estuda em ambientes virtuais e o aprendizado 

se torna mais intimista, dependendo da dedicação do estudante e da qualidade 

da plataforma apresentada. Nos dias atuais e no futuro, os uso do ambiente 

 
32 PLONER, K. S., et al., (org). Ética e paradigmas na psicologia social. Rio de Janeiro: 
Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. p,313  
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virtual de ensino, tem possibilitado o acesso a um conhecimento mais 

popularizado, pois basta ter um instrumento de acesso, como um computador 

ou um telefone celular, para que o indivíduo tenha a possibilidade de adquirir 

conhecimento num nível elevado. 

A indústria da mídia está passando por mudanças que estão causando 

impacto nos seus produtos e nos modos de produção e difusão33. A produção 

da mídia nas sociedades ocidentais é organizada de forma comercial e opera 

num mercado competitivo que está sujeito a pressões financeiras e a incentivos 

de governos. Dessa forma, essa indústria se torna dependente dos diferentes 

programas desenvolvidos por esses grupos de interesse e também é afetada 

pelo alto preço das novas tecnologias de comunicação. Tudo está à venda e a 

possibilidade de compra depende das condições financeiras do sujeito. As 

vendas atendem aos interesses de determinados grupos, dessa forma faz-se 

imprescindível um filtro de valores éticos e sociais para identificar os interesses 

que estão pautando os produtos apresentados. 
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O diferente sempre causou estranheza e desconforto nas 

pessoas e o preconceito sempre caracterizou as respostas de 

muitas instituições sociais ao longo do tempo. Diversas 

localizações colocam caminhos de proteção para estas 

pessoas. Tais fatos alteram a visão das pessoas, sendo a 

educação social, com apoio da tecnologia posta como apoio 

direto às mesmas (Phomenta – inclusão social). 
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GESTÃO DE IES MEDIANTE A INCLUSÃO DE 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM CURSOS 

UNIVERSITÁRIOS À DISTÂNCIA: UM OLHAR 

NO VIÉS DAS TECNOLOGIAS 

 

CLARO, GENOVEVA RIBAS 

FRANÇA, GUSTAVO THAYLLON  

ARAÚJO, ARTHUR SILVA 

 

INTRODUÇÃO  

 

A necessidade voltar os olhos para as pessoas com deficiência no 

ensino superior surge de forma a intensificar a necessidade dos processos 

inclusivos, para além dos programas institucionais de inclusão, buscando um 

viés em que realmente esses alunos se sintam confortáveis e aceitos em estar 

fazendo parte de uma instituição. 

Uma postura gestora correta poderá corroborar e muito para que este 

processo inclusivo ocorra, como exemplo, a pesquisa e prática profissional 

destes alunos precisam ser adaptadas e inclusivas, através de diversos 

artefatos, tecnológicos ou não, como softwares específicos para magnificar tela 

e nitidez etc.  

A educação a distância busca então quebrar paradigmas principalmente 

no processo inclusivo, dando condições de acesso e permanência para os 

alunos com algum tipo de deficiência, colocando em pauta o objetivo deste 

texto, que se configura em compreender as tecnologias educacionais na 

educação a distância que podem colaborar com o processo inclusivo, de 

acesso e permanência dos estudantes com deficiência. Este objetivo, faz surgir 

então a problemática de pesquisa que se configura em apresentar qual a 
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importância da tecnologia e sua filosofia para a utilização de artefatos, no 

intuito de incluir a pessoa com deficiência no ensino superior a distância?  

O estabelecimento de uma metodologia para um artigo científico se 

configura de maneira muito eficaz, pois esta deixará claro quais são os passos 

e os caminhos adotados para que o trabalho chegasse à sua etapa de 

concretude. Nesta concepção, Cervo, Brevian e Silva (2007) afirmam que o 

conhecimento científico vai além do empírico, busca compreender diversas 

perspectivas, como por exemplo, o que consta no objeto de estudo: 

organização, estrutura, funcionamento e sua composição. Partindo desta 

premissa, as bases bibliográficas utilizadas para a escolha dos autores, foram 

livros, revistas, periódicos científicos, sendo pesquisadas palavras chaves 

como “tecnologias educacionais”, “Educação especial”, “Docência” dentre 

outras, já no que tange os autores, foram utilizadas referências como 

FEENBERG (2013), JUSTINO (2011), SIMÃO NETO (2009), dentre outros. 

 

ENSINO SUPERIOR NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA – 

LEGISLAÇÃO E PARADIGMAS NA CONTEMPORANEIDADE DO SÉCULO 

XXI 

 

Cursar o ensino superior sempre foi dificultoso para grande parte das 

pessoas, seja pelo cunho financeiro referente às mensalidades, ou pelas 

questões acerca da distância para se chegar às universidades, ou pelo acesso 

aos livros didáticos necessários para cursar as graduações e/ou pós-

graduações, dentre outros impedimentos ou obstáculos. Contudo, de acordo 

com Salata (2018, p. 225): 

 

Foi somente em meados da década de 1990 que a rede de Ensino 
Superior voltou a se expandir e, mais uma vez, de modo 
proporcionalmente maior para o setor privado – mas também no setor 
público. A esse último ciclo de expansão do Ensino Superior, iniciado 
em meados da década de 1990, somou-se a implementação de uma 
série de políticas públicas voltadas também à democratização do 
acesso. Entre essas políticas, destacam-se as seguintes: o sistema 
de cotas, o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) (SALATA, 2018, p. 225). 
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Com a transformação da sociedade no final da Revolução Industrial e 

início da Sociedade da Informação, o processo educacional vem ganhando 

diversas modalidades objetivando uma inserção crescente de alunos. Partindo 

destes pressupostos, emerge destas transformações uma modalidade 

educacional denominada Educação à Distância que veio para quebrar 

paradigmas e transformar o cenário educacional. O Decreto nº 9.057, de 25 de 

maio de 2017, que regulamenta o art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96, traz em seu art. 1º a seguinte 

premissa: 

 
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 (BRASIL, 2017, n.p.). 

 
 

Ainda como conceito de Educação a Distância: 

 

A Educação a Distância, modalidade de educação efetivada 
através do intenso uso de tecnologias de informação e 
comunicação, onde professores e alunos estão separados 
fisicamente no espaço e/ou no tempo, está sendo cada vez 
mais utilizada na Educação Básica, Educação Superior e em 
cursos abertos, entre outros. (ALVES, 2011, p. 1) 

 
Pode-se ressaltar que a EaD possui algumas peculiaridades diferentes 

do ensino tradicional, são concepções que permitem que o aluno possa se 

autodesenvolver no que diz respeito ao seu ensino, pois este tipo de educação, 

parte do pressuposto que o aluno deve possuir interesse por aquilo que está 

aprendendo e deve possuir autonomia para organizar e gerenciar seu ritmo de 

estudos. O Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, afirma ainda que para 

que a Educação a Distância seja ofertada, deverão existir atividades 

presenciais, dentre outras, conforme apresentado a seguir: 
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Art. 4º As atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, 
práticas profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos, previstas 
nos projetos pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de 
ensino e do curso, serão realizadas na sede da instituição de ensino, 
nos polos de educação à distância ou em ambiente profissional, 
conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL. 2017, n.p.). 

 
Partindo deste princípio, temos que compreender que a Educação a 

distância vem ganhando cada vez mais confianças e adeptos, sobretudo na 

educação Superior. Neste sentido, Simão Neto (2012, p. 9) afirma que: 

 

(...) na medida em que coloca a EAD na pauta do dia do debate 
educacional e chama a atenção para a modalidade, que passou por 
momentos de falta de credibilidade, mas que hoje se encontra em 
franca expansão. Preconceitos e resistências existem e só podem ser 
superados por meio de um amplo e franco debate. 
 

 
Ainda por este viés é preciso perceber que os paradigmas educacionais 

vêm se modificando em virtude do desenvolvimento e do avanço tecnológico, 

ou seja, a profissionalidade vem se modificando para atender às novas 

demandas. Como exemplo, as atividades síncronas vêm ocorrendo com o 

intuito de fortalecer os laços com a aprendizagem e para que esta se torne 

efetiva, na Educação à Distância.  

Neste sentido, quando se fala em paradigmas contemporâneos em 

educação superior, ainda se pensa que apenas uma educação tradicional e 

presencial funcione. Contudo, à medida que a Educação a Distância vem 

sendo desenvolvida e utilizada, sobretudo em virtude de adequação dos novos 

modelos de instituições superior, vem ganhando cada vez mais espaço e 

credibilidade.  

Partindo deste cenário, Simão Neto (2012, p. 173), traz em suas teorias 

diversos desafios encontrados pela Educação a Distância para sua 

consolidação, enquanto modalidade educacional eficaz. Segundo o autor, 

“Mais do que barreiras ou obstáculos a ultrapassar, a EAD deve conceber 

esses entraves como desafios a serem superados, na medida em que nos 

levam tanto à reflexão como à reação.” O quadro 01, apresenta a 

categorização destes desafios propostos por Simão Neto. 
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  Quadro 01 – Desafios e perspectivas da EaD 

DESAFIO DA EAD CONCEITUAÇÃO 

Didático-Pedagógico Busca de formas de aprender mais 

adequadas às necessidades das 

pessoas. 

Comunicativo Escolha de forma mais adequada 

possível as mídias, ferramentas e 

linguagens a serem utilizadas na 

educação à distância. 

Metodológicos Desenvolvimento de metodologias 

próprias de trabalho e promoção da 

formação integral, desenvolvimento de 

metodologias que sejam adaptáveis, 

flexíveis e abertas. 

Tecnológicos Provimento de canais comunicativos 

para a EaD. 

Gerenciais Composição de preços, orçamento de 

distribuição, planejamento de 

calendário, construção da identidade da 

IES. 

Sociais Elaboração de projetos de EaD que 

sejam desenhados para promover e 

facilitar o acesso a pessoas com 

deficiência. 

Avaliativos Promoção de avaliação institucional, 

dos processos de ensino e 

aprendizagem, e avaliação de 
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resultados. 

          Fonte: Desenvolvido pelo autor adaptado de Simão Neto (2013) 

 

Nesse sentido, fica a reflexão acerca da equidade, ampliação do número 

de vagas e questões sobre o direito de todos aos estudos, principalmente, para 

as instituições de ensino superior no âmbito privado que se preocupam com a 

inserção dos alunos com deficiência nesta modalidade. Segundo Neto (2012), 

essas dificuldades não deveriam ocorrer ou deveriam ser minimizadas tendo 

em vista que com o uso de tecnologias tudo se torna mais flexível, adaptável e 

maleável. 

 

A FILOSOFIA DA TECNOLOGIA – INCLUSÃO E PRÁTICAS ATRAVÉS DAS 

TECNOLOGIAS 

 

É necessário compreender que no século XXI os processos 

educacionais, não são mais os mesmos de 20 anos atrás. Percebe-se uma 

grande demanda por interatividade no ensino, uso de hipermídias, hiperlinks e 

maior complexidade nos processos educacionais. Além disso, é mudar o papel 

de espectador do alunoi para atribuir-lhe a função de ator,  em que estão cada 

vez mais demandandos conteúdos que exijam mais de suas estruturas 

cognoscitivas. (BERSCH, 2008, p. 22).  

Pensando dessa forma, o professor sozinho, não é capaz de dar conta 

desta demanda, é necessário acrescentar novas nuances e novos elementos 

nos processos de ensino e aprendizagem, como exemplo, novas formas de 

ensinar e aprender, com mediação tecnológica, metodologias ativas, e diálogos 

mais interessantes partindo do cotidiano dos alunos. Neste contexto, a 

linguagem e a comunicação, seja em forma de escrita, caneta, até mesmo na 

leitura do alfabeto, “tudo isso é tecnologia. E tudo isso esteve sempre muito 

próximo do ser humano e de suas necessidades” (GALVÃO FILHO, 2009, p. 

38). 
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Dessa forma, é necessário a compreensão dos pressupostos 

historiográficos da tecnologia no ponto em que ela está preocupada com a 

utilidade, onde a ciência busca o saber e a tecnologia a utilização deste saber 

em prol de técnicas. Neste sentido, a tecnologia foi incorporada à sociedade 

com os costumes e crenças de uma sociedade moderna. (FEENBERG, 2012). 

Entretanto, “o termo tecnologia não indica apenas objetos físicos (...), se refere 

mais genericamente a produtos, contextos organizacionais ou ‘modos de agir’” 

(EUSTAT, 1999, apud, GALVÃO FILHO, 2009, p. 38). 

A filosofia da tecnologia tem a autoconsciência de uma sociedade, e nos 

ajuda a refletir como a modernidade atua e o que tomamos como certo e 

errado dentro da sociedade moderna. (FEENBERG, 2012), pois “a aplicação de 

Tecnologia Assistiva abrange todas as ordens do desempenho humano, desde 

as tarefas básicas de autocuidado até o desempenho de atividades 

profissionais”. (CAT, 2009, p. 11) 

A tecnologia surgiu juntamente com a filosofia na Grécia Antiga, 

culminando em três conceitos principais, a Physis conceito de criação e 

natureza, a Poiesis que significa atividade prática de fazer, onde os seres 

humanos se ocupam de produzir algo, e pôr fim a Techne, o conhecimento ou 

a disciplina que se associa com uma forma de poiesis. Mostrando a maneira 

correta de se fazer as coisas. (FEENBERG, 2012)  

 

Ou seja, a técnica para Vargas (citado por Bueno, 1999, p. 81) “faz 
parte do cotidiano do ser humano, no agir, no pensar, pois este ao 
intervir na natureza está produzindo um trabalho e que, 
eventualmente, buscou para isso uma técnica [...] que faz parte do 
ser humano e também, faz parte de seu conhecimento” Bueno (1999, 
p. 81).  

 
Como vimos, para o autor, a tecnologia apresenta diferentes linhas 

teóricas: neutra, instrumentalista, determinista, carregada de valores, 

substantivista. Sendo assim, “qualquer item, parte de equipamento, ou produto, 

adquirido no comércio ou adaptado ou modificado para aumentar, manter ou 

melhorar a capacidade funcional de pessoas com deficiência.” (RELATÓRIO 

MUNDIAL SOBRE DEFICIÊNCIA, 2012, p.105). Primeiramente, afirma que a 

tecnologia pode ser neutra ou carregada de valor, conforme dito pelos 
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iluministas;  em seguida, mostra a tecnologia como autônoma, em que a 

tecnologia vai se desenvolvendo fortemente sem um controle prévio, seguindo 

suas leis próprias, ou ainda controlada, onde o ser humano através de suas 

pesquisas, controlam o próximo passo dos avanços tecnológicos. 

(FEENBERG, 2012)  

Em decorrência do desenvolvimento e a prática tecnológica na educação 

inclusiva,  nos informa que “a sociedade  precisa  garantir  a  essas pessoas a 

possibilidade de ter uma participação ativa nesses espaços, dentre eles as IES, 

sem obstáculos que os impeçam acessar, permanecer e concluir seus estudos 

nesse nível de ensino” (MATOS, 2015, p. 8). 

No instrumentalismo, tecnologia é simplesmente uma ferramenta ou 

instrumento da espécie humana com o qual nós satisfazemos nossas 

necessidades. Em continuidade, sobre a necessidade da tecnologia como 

instrumento, faz-nos recorrer sobre a educação inclusiva de pessoas com 

necessidades especiais no ensino superior de que se pode “levar em 

consideração a pluralidade das culturas, a complexidade das redes de 

interação humanas” (MACHADO, 2010, p. 69). Como qual o “determinismo” 

deterministas acreditam que a tecnologia não é controlada humanamente, mas, 

pelo contrário, que ela controla os humanos, isto é, molda a sociedade às 

exigências de eficiência e progresso, onde a força motriz da história é o 

desenvolvimento tecnológico. (FEENBERG, 2012)  

Conforme o decreto  nº  5.296/2004 que retrata a comunicação e 

informação da pessoa que possui necessidade especial, em contraponto, o art. 

4, informa que “os estabelecimentos  de  ensino  de  qualquer  nível,  etapa  ou  

modalidade,  públicos  ou privados,  proporcionarão  condições  de  acesso  e  

utilização  de  todos  os  seus  ambientes ou compartimentos para pessoas 

portadoras de deficiência” (BRASIL, 2004). 

Por fim, tem-se a teoria defendida pelo autor, a Teoria Crítica, onde ele 

concorda que a tecnologia possui um caráter instrumental, mas também é 

carregada de valores, onde os valores, vão de encontro a maximização e 

eficácia. Nesta teoria, a tecnologia não molda apenas um modo de vida, mas, 

sim,  diferentes estilos de se viver, ou seja, elas não são neutras, mas servem 

como ferramentas. (FEENBERG, 2012) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em virtude dos fatos mencionados neste artigo, somos levados a 

compreender sobre como os deficientes têm suas oportunidades de inclusão 

digital aumentadas no contexto da educação superior, quando retratamos o uso 

das tecnologias digitais.  

Sendo assim, a visão inclusiva deve-se ao poder da tecnologia e 

inclusão aos meios de comunicação, desde que possa incentivar e inovar o 

potencial do acadêmico no processo de ensino-aprendizagem, focalizando sua 

prática estudantil e avaliando os resultados do dia a dia.  

 A universidade precisa está preparada para reconhecer as necessidades 

de cada pessoa com deficiência, obtendo uma visão completa sobre a 

educação e o direito de todos, em especial, as necessidades educacionais que 

os acadêmicos possuem quando se debate o uso das tecnologias digitais e  de 

inclusão social da pessoa com deficiência.  

Dessa forma, a prática de promover, auxiliar e incentivar esse grupo 

social, tem-se novas formas de aprendizagem mediante vários estilos de 

aprendizagens e contextos do qual os ritmos educacionais são diferentes dos 

estilos apresentados.  

Entretanto, sabemos que a tecnologia pode ser a favor ou não da 

educação, pode ser vista como um processo que destrói o social do ser 

humano ou o desenvolve.  

Finalizando, então, a resposta para a problemática apresentada é, 

certamente, a utilização consciente da tecnologia, promovendo a inclusão e 

compreensão da pessoa com deficiência no ensino superior, fazendo com que 

as tecnologias digitais sejam criadas e adaptadas de forma universais, a fim de 

não prejudicar a inclusão social e que essas ações sejam adotadas para 

qualquer indivíduo, sem que exclusão dos acadêmicos com necessidades 

especiais. A inclusão é necessária em todos os segmentos educacionais , isto 

é, do ensino infantil até o ensino superior, na qual a sociabilidade e inserção de 

todos os sujeitos possa ser obtida, a partir de conhecimentos e atividades 

relacionadas a essas pessoas com deficiência, e isso deve ser feito, 
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independente das barreiras encontradas seja do afeto psicológico, social, 

biológico, moral ou físico. 

A Educação à Distância é a opção para muitos conseguirem dar 

continuidade aos seus estudos e obterem conquistas no plano acadêmico e 

profissional, mesmo que possua ou não algum tipo de deficiência e que não 

seja praticada a exclusão de nenhum ser humano por causa da dificuldade de 

acesso e de informações atreladas a utilização das tecnologias digitais no 

âmbito educacional superior de ensino. Com isso, se faz a importância da 

inclusão tecnológica para pessoas com deficiências no Ensino Superior, para 

que busquem melhorias e resultados positivos para estas pessoas com algum 

tipo de deficiência envolvidas no processo de ensino-aprendizagem em 

estudos futuros.  
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A gestão participativa é compreendida como o modelo de 

organização que tem como característica principal o desejo de 

engajar todo o quadro de funcionários nos objetivos da 

empresa. Pode parecer um pouco arrojado demais para os 

gestores tradicionais. Mas, rever quaisquer relações 

hierarquicas e rígidas é importante (whsys Blog). 
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GESTÃO PARTICIPATIVA NO ENSINO 

SUPERIOR:  

VAMOS JUNTOS FLORESCER! 

 

FORBELONI, JACIMARA VILLAR 

MOCELIN,  MÁRCIA REGINA  

 

Quando se fala de ensino no Brasil, é preciso pensar que continuamos a 

ser um país com grande carência no âmbito da educação, principalmente, 

quando se coloca em pauta o acesso ao Ensino Superior, mesmo com todos os 

investimentos realizados nos últimos 10 anos. Isso é evidenciado no relatório 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

intitulado “Education at a Glance” (2019), que avaliou 45 nações. A pesquisa 

demonstrou que apenas 21% dos brasileiros de 25 a 34 anos tiveram acesso 

ao Ensino Superior, comparados aos 44% encontrados como média de 

pessoas com Ensino Superior nos países que são parceiros da organização. 

Os dados sobre mestrado e doutorado são ainda mais preocupantes, pois o 

Brasil ficou entre os três piores índices com menos de 1% de pessoas de 25 a 

64 anos formadas.  

 O projeto de interiorização do Ensino Superior foi um dos programas de 

incentivo chamado de REUNI34 - Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que teve como 

objetivo principal ampliar o acesso e permanência na educação superior, 

aumentando as vagas nas IES para assim absorver a demanda existente no 

país. O aumento de vagas nos cursos de graduação foi possível devido às 

ações do programa, como por exemplo, o aumento de ofertas de cursos 

 

34 Instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. 
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noturnos, o combate à evasão, entre outras metas que objetivaram diminuir as 

desigualdades sociais no Brasil. 

Segundo o relatório do MEC (2019) referente ao primeiro ano da 

iniciativa, a interiorização do ensino superior, a ampliação das vagas e a oferta 

de cursos de formação de professores acabaram sendo os pontos 

fundamentais do programa. Em 2008 a oferta total de vagas subiu de 132.451 

para 147.277, o equivalente a um aumento de 14.826 novas vagas.  

A ampliação das vagas trouxe como exigência a contratação de um 

número maior de docentes e técnicos administrativos para tornar possível o 

cumprimento das metas e 3.459 novos cargos foram criados, sendo 1.821 de 

docentes e 1.638 técnicos, até o ano de 2008. 

 A UFERSA – Universidade Federal Rural do Semiárido é uma das 

instituições de ensino superior que se destaca em relação ao processo de 

interiorização das oportunidades. Criada em 1ª de agosto de 2005, pela Lei nº 

11.155 [6], por transição da Escola Superior de Agricultura de Mossoró – ESAM 

–, fundada pela Prefeitura Municipal de Mossoró, através do Decreto nº 03/67, 

de 18 de abril de 1967 e incorporada à Rede Federal de Ensino Superior, como 

autarquia em regime especial por meio do Decreto nº 1.036, de 21 de outubro 

de 1969. Passou a ser uma Universidade Federal a partir da Lei nº 

11.155/2005 de 01 de agosto de 2005, com objetivos de ministrar o ensino 

superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas do conhecimento e 

promover atividades de extensão universitária. 

O início de sua expansão foi por volta do ano de 2008, com a 

possibilidade de criação de outros campi. Possui, atualmente, quatro campi no 

estado do Rio Grande do Norte, sendo eles nas cidades de Angicos, Pau dos 

Ferros, Caraúbas e Mossoró, esse último considerado o Campus Central, por 

ser o primeiro e, também, o maior, constituindo-se na chamada Universidade 

Multicampi. Essa forma de organização consiste em uma instituição onde uma 

única pessoa jurídica mantém mais de dois campi separados, podendo ser 

Hospitais, Instituições de Ensino, Clínicas, entre outros quando aplicado 

especificamente à instituição Universidade. 
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As instituições são partes integrantes de algo mais abrangente 
quando analisadas a realidade da sua totalidade, convencionando 
assim chamar de superestrutura o que nominamos nos dias atuais de 
multicampi. Desse modo, a estrutura multicampi pode ser entendida 
como uma das instâncias da totalidade, ou melhor, ela pode ser 
considerada uma sub-totalidade, devido a sua significativa 
complexidade no que se refere a amplitude e a dinâmica em que 
nossa realidade nos submete. (CAMACHO et al, 2009, p. 1)  

 

Seu primeiro Campus fora da cidade de Mossoró/RN, foi no município 

de Angicos/RN, com a construção Campus UFERSA-Angicos. Situado entre a 

capital Natal (171 km) e o município de Mossoró (100 km), no qual está 

localizado o campus sede. Limita-se: ao Norte, com os municípios de Afonso 

Bezerra e Pedro Avelino; ao Sul, com Santana do Matos e Fernando Pedrosa; 

a Leste, com Pedro Velho, Pedro Avelino e Lajes; e a Oeste, por Itajá e 

Ipanguaçu. Na figura, é possível ver no mapa a localização da cidade do 

Campus UFERSA-Angicos e sua determinada localização. 

  

 

 

 

                     

                                            Fonte: Google imagens 

 

 A organização multicampi acaba por influenciar diretamente na gestão 

administrativa e pedagógica. Pelas normas regimentais da instituição, os 

dirigentes de cada unidade acadêmica são escolhidos de modo democrático, 

com mandato de quatro anos. A participação se dá pelos três segmentos que 

compõem a Universidade: docentes, discentes e técnicos-administrativo. Com 

composição de chapas, apresentação de propostas de gestão e campanha 

eleitoral, o Campus UFERSA-Angicos está na sua quarta equipe de gestão.  
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 As Universidades possuem, por lei, autonomia didático-científica, 

administrativa e financeira, devendo sempre respeitar o princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Assim, todo e qualquer 

programa de gestão precisa estar preparado para a gestão administrativa e  

pedagógica.  

A UFERSA, além de se organizar como multicampista, também se 

distribui por centros acadêmicos. O Centro é a estrutura universitária que 

compõe a distribuição de pessoal, compreendendo as grandes áreas de 

conhecimento e no caso dos campi fora do Campus Central, são organizados 

de forma multidisciplinar. Atualmente possui oito Centros, sendo cinco grandes 

centros no Campus central e três outros nos campi de interior: 

- Campus Mossoró, contendo os centros de: a) Centro de Ciências Agrárias 

(CCA); b) Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS); c) Centro de 

Ciências Exatas e Naturais (CCEN); d) Centro de Ciências Sociais Aplicadas e 

Humanas (CCSAH); 

- Campus Angicos, com o Centro Multidisciplinar de Angicos (CMA) 

- Campus Caraúbas, com o Centro Multidisciplinar de Caraúbas (CMC) 

- Campus Pau dos Ferros, com o Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros 

(CMPF).  

 Desta forma, os dirigentes eleitos para um período de quatro anos, nos 

campi fora do campus Central, assumem as duas posições de lideranças, a 

Direção do Centro, coordenando, fiscalizando as atividades acadêmicas e 

Direção do Campus com a responsabilidade de geri-la administrativamente.  

 Nesse processo decisório, as posições de liderança estão subordinadas 

aos Conselhos, formados por representantes dos três segmentos que compõe 

a comunidade universitária e pela Assembleia Geral. Todos com a função de 

nortear os interesses das categorias e suas relações com a dinâmica 

institucional 

 A construção de um programa de gestão universitária para os cargos de 

direção e vice direção de Campus precisa estar pautada em toda essa 
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estrutura organizacional, o que pressupõe um processo democrático de 

participação. Apesar do processo se constituir de forma democrática, isto nem 

sempre é sinônimo de gestão participativa. A implantação de um modelo de 

gestão que realmente atue de modo participativo é um dos maiores desafios 

para as organizações educacionais. 

 O primeiro passo para a construção de um plano de gestão é a 

realização de um levantamento geral da situação atual da instituição, para a 

partir da realidade observada, começar a se pensar nas transformações que 

precisam acontecer. No caso do Campus da UFERSA Angicos, encontrou-se 

uma estrutura física ampla com vários prédios já consolidados e outros em fase 

de construção. Isto demanda uma preocupação com a organização de novos 

espaços e consequentemente a reformulação da ocupação dos espaços 

antigos. Verificou-se que os recursos humanos são insuficientes pela perda de 

vários servidores sem a recomposição das equipes de trabalho, promovendo 

uma desmotivação, pelo acúmulo de tarefas e uma baixa valorização dos 

profissionais envolvidos. Um processo de transição da gestão central que tem 

um profundo impacto, criando um clima de incertezas e inseguranças sobre o 

futuro.  

 Diante dessa análise, foram promovidos vários encontros e conversas 

com os diversos setores e segmentos para ouvir as demandas, avaliações e 

sugestões de todos os envolvidos no campus para que se pudesse trabalhar as 

expectativas desse público. Este momento de escuta é fundamental para a 

construção de qualquer plano estratégico que se proponha a se constituir como 

participativo. As pessoas precisam se sentir importantes e saber que podem 

contribuir para a resolução dos problemas que elas mesmas apresentam. 

 Com as informações colhidas, optou-se por organizar uma proposta de 

gestão enxuta, apresentando prioritariamente os princípios norteadores, no 

lugar de lista de ações, que tradicionalmente, era apresentado. A estratégia de 

focar em princípios é a oportunidade de poder traçar um modelo organizativo 

que dê uma condução para as diversas necessidades. Baseados nos relatos e 

observações do levantamento preliminar, fora escolhido três grandes pilares 
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para a fundamentação desses princípios, sendo eles: a gestão participativa, a 

comunicação e a valorização das pessoas. 

 Uma das maiores reivindicações dos integrantes do Campus UFERSA 

Angicos foi a necessidade de participação nos processos organizativos. A 

participação é um dos processos organizativos mais difíceis de se conduzir. 

Encontrar os consensos e promover a sensação de construção coletiva é o 

grande desafio das organizações públicas. Por isso, foi o primeiro pilar para 

demonstrar que as intenções da gestão sempre estarão condicionadas às 

intenções do coletivo. Como exemplo, cita-se a necessidade da construção 

coletiva de um planejamento de curto, médio e longo prazo, definindo as ações 

que nortearão a busca de um futuro desejado. Outra necessidade é a 

construção de um plano de avaliação constante, prezando pela transparência 

dos resultados.  

 A Comunicação foi o segundo pilar, pois percebeu-se que grande parte 

das críticas as gestões anteriores estavam ligadas a falta de informação. Desta 

forma, se propôs aprimorar os processos comunicativos, disponibilizando de 

modo eficiente as informações por meio da criação de uma equipe voltada para 

essa tarefa. Além da falha comunicativa interna, também é preciso organizar e 

disponibilizar as informações que precisam ficar disponíveis para o público em 

geral. Vive-se um momento de desvalorização do conhecimento científico, da 

própria universidade pública, tornando a comunicação um importante aliado 

para dar visibilidade ao trabalho que é desenvolvido no Campus.  

 E como terceiro pilar, a valorização das pessoas é um elemento 

fundamental para uma gestão eficiente. A cidade de Angicos é um município 

pequeno, característico das cidades interioranas com poucos recursos, sem 

grandes atrativos ou oportunidades. A maioria dos envolvidos, sejam docentes, 

discentes ou técnicos-administrativo, não residem na cidade. Esse fator traz um 

menor envolvimento das pessoas com a instituição, por criar a representação 

de algo passageiro, ou provisório. Essa sensação desmotiva as pessoas e 

aumenta o cansaço, por conta das distâncias que precisam ser percorridas 

para o retorno ao lar e consequentemente a falta do sentimento de 

pertencimento. As propostas relacionadas a este pilar envolveram questões 
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como criação de espaço de convivência e lazer, adaptação das instalações 

para melhor acolher as pessoas, e buscar parcerias para garantir a saúde e as 

necessidades de forma geral.  

 A partir desses pilares, se propôs promover transformações que 

colaborem para modificar os conceitos vigentes da atual cultura organizacional, 

trazendo o sentido de coparticipação, valorizando, sobretudo, as pessoas que 

compõem a instituição.  

 É preciso também, prezar pelos fundamentos da gestão pública, que 

garantem, com base na lei, os princípios de Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Eficiência, de forma participativa e democrática, com 

zelo ao bem público. Além da defesa da Instituição de ensino como 

democrática, laica e inclusiva. A garantia do respeito à pluralidade, qualidade 

acadêmica e administrativa, com promoção da acessibilidade e inovação, todas 

ações incorporadas na prática republicana e cidadã.  

 O plano de gestão foi, assim, apresentado, buscando elencar as 

intenções da construção de um modelo de gestão participativa. A proposta se 

baseou em cinco objetivos gerais: consolidar, aprimorar, atuar, aproximar e 

estimular, divididas nos três pilares já citados:  

 

Consolidar o campus de Angicos como pioneiro (fora da sede) e 
referência acadêmica e de gestão; aprimorar as condições de 
trabalho (infraestrutura, aproveitamento de espaços e valorização do 
ser humano); atuar de forma transparente e participativa; aproximar 
laços com comunidade externa e o meio rural com a universidade; e 
estimular um forte senso de comunidade (entre docentes, discentes, 
técnicos e terceirizados). (Chapa 21 – Vamos juntos florescer, 2020)  

  

Outro fator de extrema importância, foi a apresentação de um plano de 

gestão que está em constante construção. É fundamental que as lideranças 

estejam dispostas a fazer e refazer os planejamentos, a partir do envolvimento 

das pessoas. Quando regras e normas são construídas de forma coletiva, a 

possibilidade de aceitação e comprometimento aumenta de forma considerável. 
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Isso não quer dizer que uma vez organizadas não haverá alterações, é por isso 

que a gestão participativa é um processo de constante formulação.  

 As lideranças escolhidas iniciaram as atividades em 01 de junho de 

2020. É preciso salientar que, de forma atípica, a nova gestão assumiu a 

direção do Campus UFERSA Angicos em meio a pandemia do COVID 19. 

Assim, entre os desafios já levantados durante o processo de construção do 

plano de gestão, as questões de segurança sanitárias e defesa da vida tiveram 

que se incorporarem à realidade que se apresentou.  

 Mesmo com pouco tempo de atuação, já é possível descrever as 

transformações positivas que a gestão participativa pode realizar. As primeiras 

ações colocadas em prática foram as relacionadas com a comunicação. A 

condução das necessidades de forma transparente e o cuidado com os 

recursos humanos já foram sentidos pelos participantes do campus e 

comentados em várias situações.  

 Algumas das ações colocadas em prática:  

 

- Criou-se um grupo com representação de todos os segmentos para 

organização de protocolos de segurança para o novo corona vírus; 

- Com a necessidade do trabalho remoto se faz ainda mais necessária a 

criação de espaços comunicativos nas redes sociais. Esses espaços estão 

atuando, não somente como um meio de informação, mas também de 

interação entre docentes e discentes, com a divulgação de conteúdo, projetos e 

ações de pesquisa e extensão. 

- Aproveitou-se o momento de recesso para agilizar o término das obras em 

andamento e colocou-se em dia várias manutenções estruturais; 

- Iniciou-se o plantio de canteiros e pomar para criar a sensação de 

acolhimento; 

- Organizou-se vários webinares online com os temas importantes relacionados 

a esse desafio do ensino remoto; 
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- As coordenações de pesquisa e extensão realizaram um levantamento 

detalhado da produção de todos os docentes do campus para iniciar o 

processo da construção do planejamento coletivo de longo prazo. 

 Dessa forma, a gestão participativa faz-se presente quando cada 

elemento de um grupo de trabalho tem claro o objetivo principal que é a 

execução do projeto final com a participação efetiva de todos e com 

comprometimento total com os resultados. Torna-se necessário um salto de 

qualidade nos aspectos da gestão de uma administração hierárquica, 

verticalizada, com chefes e súditos, patrões e empregados, para uma 

administração horizontal, de parcerias e responsabilidades partilhadas. 

Nenhum dos trabalhadores, independentemente da hierarquia a que pertença, 

deve ser excluído do processo de organização. O comprometimento trará como 

retorno imediato a sustentabilidade e a efetivação do modelo de gestão 

proposto. Investir na proposta de administração participativa significa 

potencializar as competências de todos. Segundo MOCELIN, 2014, p. 13, 

“desenvolver as potencialidades do capital humano é o grande desafio de um 

gestor participativo. Sua liderança efetiva e estruturada é o ponto central para 

um resultado de qualidade”. 

 A gestão participativa é considerada um dos paradigmas mais recentes 

da administração, e atuar de forma participativa significa estar aberto a dividir 

as decisões e valorizar a participação de todos na administração das 

organizações independente de sua natureza. 

 Ainda sobre a gestão de forma participativa, é necessário ponderar que 

só poderá acontecer em uma administração com princípios democráticos que 

concedam ao cidadão o direito à informação, à participação e à elaboração de 

políticas públicas que contemplem o objeto desejado. 

 Nesse sentido, observa-se o quanto a prática da gestão participativa, 

conforme os pilares democráticos, não são tão fáceis de serem implantados 

como pode parecer. Corre-se o risco de se realizarem ações superficiais que 

podem fazer com que a democracia da participação fique restrita apenas a 

ouvir as sugestões da comunidade educacional, dando-lhes a sensação de ser 
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parte ativa da administração, quando na realidade, limita-se a verbalização de 

decisões preestabelecidas. É preciso pensar no processo de gestão e da 

educação como  

 
a mediação que se processa no âmago da prática social global e 
exige da administração da educação novas formas de organização e 
gestão que possibilitem a participação efetiva de todos no processo 
da construção de uma escola cidadã. (FERREIRA, 2001, p. 298) 

 

 Nessa gestão do campus, para que realmente a participação se efetive, 

há a necessidade que cada componente dessa teia de relações da instituição 

que se constituem em equipe de trabalho, tenham um único objetivo e cada 

integrante desempenhe sua função de forma coletiva e não isoladamente, mas 

acompanhados pelos gestores na construção do trabalho completo. Como diria 

Paulo Freire (1999) “O educador ou coordenador de um grupo é como um 

maestro que rege uma orquestra. Da coordenação sintonizada com cada 

diferente instrumento, ele rege a música de todos”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Planejar participativamente significa valorizar a participação das pessoas 

no processo de tomada de decisões, e nessa proposta os gestores do Campus 

UFERSA se propõe a ininterruptamente trabalhar com os coletivos fazendo 

com que a gestão adquira dimensões partilhadas no plural. 
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As atividades analisadas pelo dossiê montado pelo IPEA 

mostram que 85% dos professores de São Paulo acreditam 

que os estudantes aprendem menos na pandemia, em aulas 

remotas, do que em aulas presenciais. Este resultado mostra 

que ainda temos muito a mudar e aprender, considerando que 

teremos que conviver com este contexto até que a ciência 

encontre formas para sua supressão (IPEA / UsP) 
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RESUMO 

 

No contexto da cultura digital, os processos educacionais estão em constante 

transformação, seja tecnológica, seja metodológica. Se há tempos os alunos 

eram tidos como receptores e depositários do conhecimento, como propunha a 

abordagem pedagógica tradicional, atualmente são entendidos como 

protagonistas na busca pelo conhecimento.  Essa ação requer o uso de 

práticas inovadoras, tendo em vista estratégias que centrem os estudantes no 

processo do ensino-aprendizagem. Este estudo objetiva, por meio de pesquisa 

bibliográfica, discutir a inserção de metodologias inovadoras e ativas em 

processos educacionais, sobretudo em meio à pandemia da COVID-19 no 

Brasil.  

Palavras-chaves: cultura digital, educação, metodologias ativas, inovação, 

COVID-19 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação, como fenômeno social, vem sendo permanentemente 

questionada pela forma como se organiza no contexto da cultura digital. 

Sabemos que a prática educativa se constitui como necessária à existência e 
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ao funcionamento de qualquer sociedade. Em consonância com Libâneo (1994, 

p.17), “não há sociedade sem prática educativa nem prática educativa sem 

sociedade”. É por meio dela que formamos os indivíduos para atuar 

econômica, social, política e culturalmente em seu meio, podendo transformá-

lo. 

É inegável que as novas tecnologias  modificam potencialmente todos os 

âmbitos da sociedade e da vida humana, o que nos incita a buscar caminhos 

para compreender  as complexidades que esse novo contexto evoca, no 

sentido de orientar nossa atuação nesse ecossistema cultural,  uma vez que 

nossa inserção na cibercultura mostra-se incontornável.  

A revolução digital agencia demandas  decorrentes de desafios que nos 

propiciam refletir sobre a condição humana e interrogar verdades de nosso 

tempo. Nesse sentido, cumpre-nos colocar sob alerta as transformações que 

deverão ser encaminhadas no processo educacional, afinal de contas, quem 

educa nunca educa para o presente, sempre o faz desdobrando o olhar para o 

futuro. Retomando Libâneo, “para tornar efetivo o processo educativo, é 

preciso dar-lhe uma orientação sobre as finalidades e meios da sua realização, 

conforme opções que se façam quanto ao tipo de homem que se deseja formar 

e ao tipo de sociedade a que se aspira” (LIBÂNEO, 1994, p.24). Nesse sentido,  

cabe à educação tomar ciência de sua responsabilidade nesse percurso. Não 

se trata de aderir cegamente a tudo que se apresenta, tampouco retroagir 

nostalgicamente ao passado. 

No contexto dessa reflexão, valem algumas considerações realizadas 

pelo filósofo italiano Giorgio Agamben (2009), para quem é verdadeiramente 

contemporâneo aquele que não coincide perfeitamente com este tempo, nem 

se ajusta às suas pretensões mostrando-se inatual. É exatamente essa não 

coincidência, esse deslocamento e anacronismo que possibilita perceber e 

apreender o seu tempo.  

 

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio 
tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; 

mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este 
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adere através de uma dissociação e um anacronismo. 
Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos 
os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos 
porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter 
fixo o olhar sobre ela. (AGAMBEN,2009, p.59) 

 

Há que se ponderar a necessidade de discussões permanentes, em 

todos os âmbitos que envolvem o processo educativo, desde as leis que 

organizam a macroestrutura das políticas públicas até o movimento de 

autoeducação necessário à vida do professor.  

 Por si só, a tecnologia não garante aprendizagem, tampouco supera 

velhos paradigmas. É por meio dos professores e da organização de situações 

de aprendizagem que a dinâmica educativa se fará. Todavia, boa parte deles 

não foi educada com esses meios, então necessitam desenvolver 

competências didáticas e metodológicas para planejar com novas tecnologias. 

Por  outro lado, também os alunos necessitam desenvolver habilidades para 

estabelecer trocas significativas associadas a uma condução mais autônoma 

de aprendizagem. 

Diferentemente das experiências pedagógicas conteudistas pautadas 

pela abordagem tradicional, as atuais demandas educacionais exigem do 

docente uma nova relação com o conhecimento e com sua prática, de maneira 

a propiciar ao aluno uma aprendizagem que ultrapasse a mera instrução e 

torne-se, de fato, significativa, em consonância com a proposta de Ausubel 

(2003). 

 A forma (abordagem ativa?) ativa para o ensino-aprendizagem não é 

nada nova. Sócrates já a utilizava, seguido de tantos outros estudiosos, antigos 

e novos, de longe e de perto, como Comênio, Rousseau, Rudolf Steiner, 

Rogers, Dewey, Piaget, Vigotsky, Paulo Freire, entre outros, evidentemente 

que cada um em seu contexto e em consonância com sua visão de mundo e de 

educação.  Contemporaneamente, fala-se em metodologias ativas para 

referir-se a uma nova forma de ensino-aprendizagem que envolve o 

protagonismo do aluno e a aprendizagem significativa. Para Moran (2018, p.4), 

“metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação 
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efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma 

flexível, interligada e híbrida”. Em 2020, com a pandemia, além de 

metodologias ativas, o hibridismo também se tornou um discurso muito usual, 

tendo em vista que muitas instituições de ensino adotaram a tecnologia como 

uma das formas de suporte ao ensino remoto, proporcionando, assim, aulas 

expositivas dialogadas, trabalhos individuais, debates em grupos e testes com 

ou sem uso da gamificação. Mais do que nunca, o protagonismo e a 

determinação não só dos alunos, mas também de outros recursos – humanos 

ou não - que sustentam o ensino-aprendizagem foram e estão sendo colocados 

à prova, assim como a autonomia do estudante, como base fundamental que 

sustenta as metodologias ativas.   

 Sobre a proatividade do aluno na busca pelo conhecimento por 

intermédio das metodologias ativas, temos a seguinte contribuição:         

 

O objetivo é impulsionar a abertura para a autonomia do aluno em 
relação ao seu aprendizado que passa ser o aprendente e é 
estimulado a apresentar seu conhecimento prévio, refletir sobre o 
tema proposto e buscar bibliografias complementares para construir 
novas ressignificações (SANTOS, 2018, p. 187). 

 

Ao analisarmos os mecanismos de ação e a finalidade das metodologias 

ativas, notamos que elas emergem na educação a partir da consolidação de 

várias características das tendências pedagógicas e, neste artigo, faremos um 

breve recorte  voltado às tendências pedagógicas modernas. De acordo com a 

concepção de Libâneo (2010), as teorias modernas da educação são aquelas 

que emergiram a partir do momento em que o discurso de formação geral 

contempla a todos na reflexão pedagógica. Nesta perspectiva, debruçamo-nos  

sobre a Pedagogia Liberal, que é voltada aos ideais capitalistas e à 

manutenção do status quo, abrangendo a abordagem tradicional, progressista, 

renovada não diretiva e tecnicista.  

Contrária aos princípios que reafirmam os interesses do capitalismo, a 

Pedagogia Progressista apresenta propostas de discussões dos problemas da 

comunidade, saber crítico e gestão participativa.   
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O termo "progressista", emprestado de Snyders, é usado aqui para 
designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das 
realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades 
sociopolíticas da educação. Evidentemente a pedagogia progressista 
não tem como institucionalizar-se numa sociedade capitalista; daí ser 
ela um instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas 
sociais (LIBÂNEO, 2014, p. 33). 

 
 

As abordagens que apoiam a Pedagogia Progressista são a libertadora, 

libertária e a crítico-social dos conteúdos que, em linha gerais, buscam a 

mudança da realidade a partir da educação. A seguir, apresentaremos um 

quadro-resumo com as abordagens pedagógicas que deram aporte às 

metodologias ativas no Brasil, tão em voga no momento. 

 

Tabela 1 – Características das tendências pedagógicas implementadas na 

educação brasileira 

 

LINHAS PEDAGÓGICAS BRASILEIRAS 

TENDÊNCIA 

PEDAGOCIA 

LIBERAL 

PRINCIPAIS 

AUTORES 
CARACTERÍSTICAS 

Tradicional 

Platão (427a.C./ 

347a.C.), Kant (1724-

1804), Herbart (1776-

1841) e Durkheim 

(1858-1917) 

Ensino centrado no professor, visando transmitir 

padrões, normas e modelos dominantes. Alunos 

como receptores passivos e conhecimentos tidos 

como verdade absoluta.  

Renovada 

Progressista 

John Dewey (1859-

1927)  

Professor passa a ser visto como agente 

facilitador e o ensino é centrado no aluno que 

'aprende fazendo'. 

Renovada Não-

diretiva 

Carl Rogers (1902-

1987) 

Educação centrada no aluno, em que a escola 

se preocupa com a questão psicológica em 

primeiro lugar, seguida pela social ou 

pedagógica. 
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Tecnicista Skinner (1904-1990) 

O conhecimento passa a ser adquirido por 

associações, com aplicações de manuais. 

Ensino voltado ao sistema produtivo e ao 

mercado capitalista, visando à formação de mão 

de obra especializada para o mercado de 

trabalho. 

PEDAGOGIA 

PROGRESSISTA 

PRINCIPAIS 

AUTORES 
CARACTERÍSTICAS 

Libertadora 

Paulo Freire (1921-

1997) e Celestin 

Freinet (1896-1966) 

Educação vinculada à luta e organização de 

classe do oprimido, de forma que ele possa 

adquirir consciência da realidade em que vive. 

Discussão de temas sociais e políticos, em que o 

professor atua junto com o aluno. 

Libertária 
Miguel González 

Arroyo (1935) 

Ensino focado na livre expressão, no contexto 

cultural e na educação estética. O professor se 

torna um conselheiro após disponibilizar os 

conteúdos, que deixam de ser exigidos dos 

alunos. 

Crítico-social dos 

conteúdos 

George Snyders 

(1917-2011) e 

Demerval Saviani 

(1943) 

Prioriza conteúdos que confrontam as realidades 

sociais e enfatizam o conhecimento histórico. O 

aluno passa a ter participação ativa na 

democratização da sociedade cujos 

conhecimentos são construídos pela experiência 

pessoal e subjetiva. O professor atua como 

mediador desse conhecimento. 

Fonte:adaptado de Saviani (1999) e Libâneo (2014). 

 

1. MUDANÇAS CONTEMPORÂNEAS NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM E A IMPORTÂNCIA DAS METODOLOGIAS ATIVAS 

 

 O processo de educação formal tem sido muito influenciado pelas 

mudanças culturais das últimas décadas. O planejamento e a execução deste 
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processo, um trabalho que seria relativamente trivial, vem-se tornando cada 

vez mais desafiador diante das inovações tecnológicas.  Mais do que nunca, os 

agentes envolvidos se deparam com diversas novidades, possibilidades e 

oportunidades angariadas pelas novas tecnologias, que se mostram, na 

maioria das vezes, como ferramentas úteis para criar novos formatos de aulas 

e de escolas.  

  Contudo, torna-se necessário entender o funcionamento dos novos 

recursos, de modo que se possa usá-los para melhorar o processo e tornar a 

educação de boa qualidade uma realidade para aqueles que dela precisam, ou 

seja, a grande maioria das crianças e jovens do Brasil e do mundo.  

  A introdução das tecnologias no ambiente educacional começou a ficar 

mais perceptível no final dos anos 90 com o desenvolvimento da interface 

gráfica de alguns softwares, principalmente do Windows da Microsoft. A partir 

desse ponto, teve início um período em que os hardwares e softwares se 

tornaram mais amigáveis e, sobretudo, entraram no cotidiano dos professores 

e alunos.  

  Depois de um grande avanço qualitativo e quantitativo de softwares 

usados para fins educacionais, recentemente foi a vez dos telefones celulares 

ganharem destaque. Os aparelhos evoluíram rapidamente, impulsionados 

pelas novas tecnologias de transmissão de dados, e assumiram inúmeras 

funções.  

  Nesse cenário, um conjunto cada vez maior de tecnologias de 

comunicação criou canais cada vez mais eficientes e democráticos para 

conectar as pessoas. Nas escolas, esse conjunto possibilitou acesso à base de 

dados e máquinas de pesquisa, que passaram a desempenhar um papel 

fundamental, quando bem usadas. Dessa maneira, definitivamente, tornaram-

se parte da vida das pessoas e, principalmente, daqueles que estão em 

ambientes de aprendizagem. Podemos exemplificar isso com o Google.com e o 

Youtube.com, entre outros. 

 A revolução dos sistemas de comunicação foi aprovada pela grande 

maioria das pessoas e mudou o comportamento delas. Atualmente, 
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adolescentes da geração Millenium, aqueles nascidos depois do ano 2000, não 

conseguem se imaginar sem acesso às redes sociais. Ademais, os das 

gerações anteriores também se adaptaram a essa nova realidade  

  É inegável que toda essa tecnologia contribuiu para revolucionar os 

processos de comunicação e a forma como lidamos com dados e informações, 

seja nos ambientes de trabalho, ou nos pessoais.   

  O fato é que toda essa evolução  impulsionada pela internet e pelos 

novos hardwares e softwares passou a fazer parte da vida das pessoas e das 

comunidades ao redor do mundo. Entretanto, não se pode afirmar com 

convicção que as escolas conseguiram abarcar tais tecnologias e usá-las em 

seus currículos para impulsionar o processo de aprendizagem.  

  A sensação compartilhada por muitos daqueles que vivem 

cotidianamente o processo de educação, independentemente de sua posição, 

é que as escolas ainda não conseguiram trazer todos os benefícios para dentro 

dos currículos e, consequentemente, para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

2. O AMBIENTE ESCOLAR E A SUA CAPACIDADE DE INCORPORAR 

TECNOLOGIA 

 

  As escolas são ambientes que têm fortes relações com a sociedade, 

influenciando e sendo influenciadas por ela em várias dimensões.   

A tecnologia, pode ser consideradas origem e também destino, porque, 

ao mesmo tempo que os professores pesquisadores de várias áreas da ciência 

criam e desenvolvem os novos recursos, aqueles que ensinam fazem uso 

dessas descobertas no processo de ensino-aprendizagem de seus alunos.   

  Entretanto, a apropriação de novas tecnologias pelas escolas não é um 

processo fácil de realizar, porque envolve aspectos financeiros e conhecimento 

por parte dos gestores e professores que lidarão com ela. Não é o objetivo 

deste artigo, mas pode-se sugerir que um bom caminho para uma escola 
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resolver essa demanda é por meio de um processo de capacitação de seus 

professores  sobre o uso de tecnologias.   

  Neste contexto de dificuldades relacionadas aos custos e os desafios de 

superar os aspectos comportamentais e culturais dos professores e das 

escolas, o resultado tem sido o uso das tecnologias para o processo de ensino-

aprendizagem de uma forma pouco ampla e eficiente.  

 

3. A MOTIVAÇÃO E A INOVAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR  

 

  Se por um lado as tecnologias ainda encontram dificuldades de serem 

incorporadas aos currículos, por outro elas estão disponíveis aos alunos e 

professores em seus smartfones, notebooks, tablets, etc. Esse paradoxo 

colabora para que o aluno tenha uma baixa expectativa em relação às aulas 

expositivas, já que ele sabe que poderá ter acesso àquela explicação nos 

meios digitais, consultando, por exemplo, o Google.com ou o Youtube.com,  

entre outros.  

  A mudança desse cenário poderá ocorrer com um plano que oportunize 

ao aluno a utilização dos recursos existentes disponíveis a ele. Com esse 

acesso planejado, o estudante passará a ter mais protagonismo, ou seja, se 

tornará mais ativo, antes, durante e depois de um momento de aprendizagem 

formal.  

  A questão, então, passa a ser: como criar um ambiente de 

aprendizagem que dê protagonismo ao aluno, mantendo o alinhamento aos 

objetivos de aprendizagem? 

  A resposta felizmente existe há muito tempo e pode ser dada da 

seguinte forma:  as partes envolvidas em um processo de ensino-

aprendizagem devem planejar suas atividades de modo que haja um 

engajamento e um propósito. Para que isso ocorra, os alunos devem ter uma 

oportunidade planejada de entrar em contato com o objeto de aprendizagem.   
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  Esse contato pode ocorrer de várias formas e  em  vários níveis de 

intensidade. O professor é quem deve planejar, por exemplo, qual leitura prévia 

deve ser feita, que vídeo ou áudios devem ser vistos, ou mesmo um exercício, 

consciente de que essas ações oportunizarão a participação ativa dos 

estudantes  

  O desafio do professor passa a ser responder a questões como:  qual 

método é o mais adequado para ensinar determinado tema de modo que haja o 

engajamento e a motivação dos alunos?  Ou  como planejar a aplicação do 

método, de modo a atender as especificidades da turma e do assunto em 

questão? 

Além dessas, uma outra questão suruge: como aplicar esse método de 

maneira sistematizada, de modo que se possa acompanhar as etapas, 

entender o que está acontecendo, corrigir e ajustar os desvios e, ao final, 

avaliar os resultados? 

 

4. AS METODOLOGIAS ATIVAS REAPARECEM NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  

 

  A literatura da área da educação traz diferentes definições para 

metodologia ativa de aprendizagem. Entretanto, conforme discutimos acima, 

todas elas apontam para formas de colocar o aluno como agente, ou seja, o 

protagonista do processo de ensino-aprendizagem.  

  Nesse formato, em vez de ficar em uma interlocução recebendo a 

informação por meio da exposição do professor, ele deve, tempestivamente, 

buscar a reflexão, a realização de atividades práticas, a interação positiva com 

seus pares, a realização de projetos, entre outros. Todas  as ações elencadas 

exigirão uma postura ativa e o aluno deve estar preparado e motivado para tal. 

Esse cenário o torna protagonista de seu aprendizado e, de modo geral, mais 

motivado, encantado e satisfeito com o processo, porque passa a entender 

melhor o que está acontecendo.  
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  Assim como o uso dos métodos ativos para o processo de ensino-

aprendizagem não são novosa literatura sobre o assunto também existe há 

muitas décadas. Mattar (2017, p.19-20) afirma que “metodologias ativas não 

são novidade” [...], podemos entendê-las também com a perspectiva da 

inovação incremental, tendo em vista que cada turma e cada professor 

conseguem criar uma construção diferente e inovadora a partir da metodologia 

empregada: 

 

[...]não podemos descartar a perspectiva da inovação incremental das 
metodologias ativas, sobretudo se adicionarmos a capacidade dos 
docentes que buscam, na diversificação das exposições de conteúdo, 
transformar o já existente em estratégias inovadoras na sala de aula. 
Entendemos que, embora as ações empregadas nas metodologias 
ativas não sejam consideradas novas, essas estratégias pedagógicas 
podem ser consideradas inovadoras na ótica da inovação 
incremental, porque há melhorias significativas na sua utilização, 
inclusive com o auxílio das tecnologias. (SANTOS, 2020, p. 49) 

 

Aliás, a literatura sobre o tema “métodos ativos de aprendizagem” 

aumentou nos últimos anos, impulsionada pelas tecnologias que propiciam 

vários formatos de comunicação síncronos e assíncronos. Com isso, algumas 

técnicas didáticas consideradas ativas, como, por exemplo, sala de aula 

invertida, estudo por projetos, estudos de caso, uso de debates, atividades em 

equipes para resolução de problemas, entre outras, passaram a ter novas 

formas de aplicação, subsidiadas por tais tecnologias. 

  Nesse contexto, o desafio das escolas passou a ser entender como se 

encaixar nesse mundo conectado, de modo a usar as ferramentas que ele 

oferece em prol do sistema de ensino. Esse não é um desafio fácil e pode-se 

constatar isso visitando escolas ao redor do mundo e/ou lendo artigos e livros 

que tratam do tema.  

  Pondera-se que um dos caminhos para inserir a tecnologia na escola é 

passar a utilizá-la de maneira planejada na aplicação do currículo. Esse 

processo deverá ser organizado de maneira cuidadosa, de modo que não deixe 

nenhum aluno de fora do processo.  
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  Para fazer isso, o ideal seria considerar que qualquer escola possa 

montar um pequeno laboratório de informática ligado à internet. Para reforçar a 

oferta desses recursos e trazê-los para dentro do processo, pode-se também 

considerar que os próprios alunos possuem recursos tecnológicos que podem 

ser usados, mas, a depender da localidade em nosso país, infelizmente, ainda 

no século XXI, esse ideal seja utópico. Porém consideremos que um grande 

percentual de alunos tenha esse acesso.   

  Atualmente, muitos alunos possuem recursos que não possuíam cinco 

anos atrás, como, por exemplo, smartphones, tablets e notebooks, o que pode 

ser visto como um avanço, apesar das disparidades educacionais e de 

possibilidades de acesso tecnológico em âmbito nacional.  Entretanto o 

professor ganha bons aliados( na prática educativa) e, a partir daí, poderá 

promover o contato prévio dos alunos com o conteúdo a ser aprendido  além 

de  criar dinâmicas de comunicação que poderão motivar seus alunos em uma 

discussão planejada. Ou seja, envolverá os alunos em um propósito. 

  Dessa forma, assim como todo processo que engendra relação entre  

pessoas, o processo de ensino-aprendizagem precisa ser comunicado com 

clareza e entendido por aqueles que dele participarão. Desse modo, na fase do 

planejamento ou no início de uma jornada, o professor deverá mapear quais 

recursos estarão disponíveis, para que possa usá-los em todas as suas 

possibilidades.  

  Quando o aluno tem um primeiro contato com o material ou 

minimamente percebe o propósito daquilo que será discutido na aula, sente-se 

mais envolvido e, consequentemente, estará mais propício aos processos 

(momentos?) de discussão e de reflexão. Felizmente, a sala de aula invertida, 

como um exemplo, é uma das metodologias que pode ser ofertada com ou sem  

uso da tecnologia, tendo em vista que indicar e fornecer o conteúdo 

antecipadamente para que os estudantes possam  conhecer sobre o tema é 

passível de ocorrer via on-line, via Correios, ou via automóvel, como tomamos 

conhecimentos de forma empírica em algumas regiões do Brasil nestes tempos 

de COVID-19. Desta forma, ela se torna uma estratégia com grande potencial 

de colaboração no processo de aprendizagem e protagonismo do aluno. 



 

 
185 

 

 

 

  Outros aspectos importantes fazem com que a tecnologia colabore para 

que os métodos ativos de aprendizagem sejam mais efetivos. Destacam-se:  a 

possibilidade de feedbacks mais rápidos; criação de fóruns em ambientes 

virtuais de aprendizagem, que favorecem a formalização de um histórico de 

discussões, criação de grupos de whatsApp, entre outros. 

  Contudo, pode-se finalizar esta etapa da discussão considerando que as 

metodologias ativas ganharam as TICs - Tecnologias de Informação e 

Comunicação - como novos aliados e poderão ser executadas com mais 

liberdade, flexibilidade e envolvimento dos participantes. Entretanto, devemos 

sempre ter em mente que as metodologias ativas não têm um fim em si 

mesmas, mas devem estar alinhadas aos objetivos de aprendizagem e 

colaborar com eles. Isso deve ser bem planejado, bem executado e, 

finalmente, avaliado. Assim como qualquer processo, somente os resultados 

positivos de sua aplicação poderão determinar sua continuidade.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A educação sempre criou diálogos com seu contexto. Na cultura digital 

que nos engendra, torna-se profícuo acompanhar as transformações 

tecnológicas, movimento natural da contemporaneidade. Entretanto, importa 

ressaltar que a tecnologia por si só não garante a aprendizagem. Há 

necessidade de uma sincronia entre os principais fatores envolvidos - aluno, 

professor, estratégias de ensino, conteúdo – e as tecnologias disponíveis, de 

forma que possam despertar motivação e engajamento para novos 

conhecimentos.  

No Brasil, com a propagação da pandemia da COVID-19, os alunos, os 

docentes e a gestões das instituições de ensino precisaram se reinventar em 

meio a tantas perdas em vários âmbitos, desde entes queridos até as rotinas 

de ensino-aprendizagem. No seio de tantas incertezas, os protagonistas da 

educação revelaram suas competências, as aulas se tornaram remotas, as 

videoconferências tornaram-se rotina, o replanejamento de estratégias 

pedagógicas tornou-se essencial, abrindo canais de encontro e de 
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compartilhamento de angústias, aspirações – bem poucas aliás – e, sobretudo, 

de conhecimentos.   

O cenário aponta-nos que os métodos ativos devem se fazer presentes, 

entretanto não nos afastando da percepção de que há necessidade de 

analisarmos se todos os participantes conseguem fácil acesso, para que, 

democraticamente, o engajamento com novos aprendizados possa contribuir 

com o protagonismo de todos, sem exclusões. 

 
REFERÊNCIAS 
 
AGAMBEN, G. O que é contemporâneo? e outros ensaios. Santa Catarina: Argos, 2009. 
AUSUBEL, D.P.  Aquisição e retenção de conhecimentos. Lisboa: Plátano Edições 
Técnicas, 2003.  
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico-social dos 
conteúdos. 28. ed. São Paulo: Loyola, 2014. 
LIBÂNEO, José Carlos. As teorias pedagógicas modernas revisitadas pelo debate 
contemporâneo na educação. In: LIBÂNEO, J. C.; SANTOS, A. (Orgs.). Educação na era do 
conhecimento em rede e transdisciplinaridade. 3. ed. Campinas: Alínea, 2010.p. 19 - 62. 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 
MORAN, José. Metodologias Ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: BACICH, Lilian; 
MORAN, José (Orgs.). Metodologias Ativas para uma educação inovadora: uma 
abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018. p. 1 - 25. 
MATTAR, João. Metodologias Ativas: para educação presencial, blended e à distância. 1. ed. 
São Paulo: Artesanato Educacional, 2017.  
SANTOS, Patrícia Vieira. Reaprender para ensinar: metodologias ativas uma nova visão de 
ensino-aprendizagem. In: SANTOS, Graça; ROXO, Fabiano; SITA; Maurício  (Coords.). 
Educação: inovações e ressignificações. São Paulo (SP): Literare Books International, 2018. p. 
183 - 190. 
SANTOS, Patrícia Vieira. Metodologias ativas: estratégias pedagógicas para graduação 
pública tecnológica: o caso da Fatec Ipiranga em São Paulo. Dissertação (Mestrado). São 
Paulo, Universidade Santo Amaro, 2020. 
  



 

 
187 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A resiliência  demonstra de uma pessoa sabe ou não trabalhar bem sob 

pressão. É mais que educação, experiência, treinamento. O nível de 

resilência de um indivíduo determina quem terá sucesso. Quando mais 

resiliente é alguém, mais forte e preparado ele estará preparado para lidar 

com as adversidades da vida IBC – Instituto Brasileira de Cancer) 
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RESILIÊNCIA, APATHÉIA, ATARAXIA, 

FRACASSO E PANDEMIA 

 

MOSER,  ALVINO  

 

 Nesta comunicação apresentaremos, na introdução, o conceito de 

resiliência, originário da Física e aplicaremos, a seguir, aos humanos. Em 

seguida, relacionar-se-á a resiliência com a apathéia e ataraxia,  perspectivas 

estoica e epicurista. Segue-se a aproximação da resiliência com as ideias de 

Charles Pépin sobre as virtudes do fracasso. Antes da conclusão, trataremos 

muito brevemente do espaço da resiliência na pandemia. E na conclusão 

ousaremos indicar a via da autoeducação por meio de exercícios de domínio 

de si e de lucidez nas escolhas e decisões. 

 

INTRODUÇÃO – O QUE É RESILIÊNCIA 

 

O que é resiliência? Para definir o termo é interessante saber a 

etimologia desta palavra, que vem do latim Resilire, cujo significado é “voltar 

atrás”.  

Resiliência ou resilência é um conceito usado na física para indicar a 

propriedade que certos materiais têm de reter energia quando sofrem 

modificações provocadas por tensão, estiramento ou pressão, ou seja, quando 

este estresse não causa ruptura. Cessada a força de tensão causadora da 

deformação, os materiais recuperam a forma inicial, o que ocorre, por exemplo, 

nas molas, e em outros materiais que.  

A recuperação da forma inicial pode ser total ou pode deixar alguma 

deformação.  Outro exemplo são o elástico e as varas de salto em altura. 
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Contudo, é preciso ressaltar que há um limite de resiliência além do qual a 

substância pode ficar deformada ou se romper, por exemplo35. 

 Quando aplicado a pessoas, esse termo pode ter vários significados. 

Para os ingleses e americanos indica o fato de certas pessoas serem 

invulneráveis às adversidades. Já os latino-americanos tratam esse fenômeno 

em sua dimensão social considerando-o “como resposta aos problemas do 

sujeito em meio às adversidades”. (BRANDÃO, Juliana Mendanha et al. A 

construção do conceito de resiliência em psicologia: discutindo as 

origens.  Paidéia. maio-ago. 2011, Vol. 21, No. 49, 263-271, p. 263).  

 

A RESILIÊNCIA DOS INVÍDUOS HUMANOS 

 

Considerando a resiliência, que em sua etimologia, significa "ficar para 

trás", "ficar lá, permanecer, ficar", "viver", "esperar", "esperar com firmeza", 

"suportar o choque", "suportar", "persistir" e, sobretudo, a capacidade de se 

recuperar e voltar ao estado normal, recuperado. Indica resistência face a face 

e não fugir dos obstáculos, muito menos refugiar-se num futuro hipotético, O 

termo resiliência designa a resistência às adversidades que podem ocorrer na 

vida, a resistência aos estresses. Podemos entender a resiliência tanto como a 

capacidade de retomar o controle de si mesmo após as adversidades como a 

imperturbalidade face às controvérsias e viravoltas inesperadas e dolorosas 

que podem ameaçar nosso domínio das circunstâncias e, sobretudo, a 

capacidade de poder retomar a tranquilidade e o poder de não sucumbir e de 

voltar a ter a paz e a tranquilidade. De modo geral é “capacidade para se 

recuperar de abalos sofridos ou de se abalar e voltar ao que se era antes do 

abalo” (Idem, p. 264).  

 
35 Não trataremos aqui de detalhes técnicos que todo bom manual de física que trata do 
assunto traz. Apena informamos que Thomas Young, britânico, usou para indicar a deformação 
de barras metálicas. BRANDÃO, Juliana Mendanha et al. et al... A construção do conceito de 
resiliência em psicologia: discutindo as origens.  Paidéia. maio-ago. 2011, Vol. 21, No. 49, 263-
271, p. 264. https://www.scielo.br/pdf/paideia/v21n49/14.pdf . Esse artigo cita grande número 
de autores que se debruçaram sobre o tema. 
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Nesta breve apresentação trataremos da resiliência na perspectiva do 

estoicismo. A resiliência diante do fracasso e, enfim, da resiliência em tempos 

de pandemia. 

 

RESILIÊNCIA E APATHÉIA E ATARAXIA: PERSPECTIVAS ESTOICA E 

EPICURISTA 

 

Para os estoicos o pensamento central consiste em seguir a natureza 

para se ter uma boa vida, uma vida serena como também preconizavam os 

epicuristas. Em Paradoxa Stoicorum (16-19)36 Marco Túlio Cícero escreve que 

basta levar uma vida de virtudes, isto é, da prática do bem. 

Galiano cita Posidônio: 

 

C41. "Acho que você percebeu como as pessoas são destemidas e 
aceitam facilmente  quando foram racionalmente persuadidas de que 
algo ruim pode lhes acontecer no presente ou iminentemente, mas 
sentem medo quando se encontram sem ter esse conhecimento 
prévio105 "(Tradução nossa livre)( Galien, DHP, in LS 65Q) 

 

O medo que uma situação pode causar depende da importância que se 

dá a ela. Cabe realizar uma avaliação racional e não passional dessa situação. 

Segundo Cícero (Tusc III, 74, p324.) é a opinião que se tem de um evento e 

não o próprio evento que causa o medo e a perturbação do equilíbrio da 

pessoa diante dele.  

É, portanto, segundo os estoicos, a opinião irracional, não motivada, a 

causadora da perturbação, do desequilíbrio e do estresse.  Esses pensadores 

pensam desse modo para se opor a Epicuro que aconselha a desconsiderar ou 

dar pouca importância às causas dos medos. Há uma crença subjacente aos 

ensinamentos dos estoicos, segundo a qual basta ter uma razão bem instruída 

 
36 M. Tullius Cicero, Paradoxa stoicorum ad M. Brutum. J. G. Baiter, C. L. Kayser, Ed. M. Tullii 

Ciceronis opera quae supersunt omnia. M. Tullius Cicero. J. G. Baiter. C. L. Kayser. Leipzig. Tauchnitz. 

1865. 
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para aquilatar devidamente os eventos que podem provocar o medo e o 

consequente desequilíbrio. 

Podemos considerar a doutrina de Epiteto, exarada no denominado 

Manual de Epiteto, que pode ser lido pela seguinte chave: distinguir entre as 

coisas que dependem de nós e aquelas que não dependem de nós. Epiteto 

recomenda que lidemos apenas com as primeiras. Quanto às segundas, que 

estão fora do nosso alcance, basta aceitá-las. (LE MANUEL D’EPICTÈTE. 

https://la-philosophie.com/le-manuel-epictete ). 

Epiteto propõe o desenvolvimento gradual da contenção do desejo em 

face das circunstâncias que o destino entrega a cada um, como a sua parte, 

para deduzir a virtude máxima conducente à aceitação do destino. É o que os 

estoicos entendem por apatheia. Esta é Apatia, sinônimo de impassibilidade, é 

um estado de indiferença à emoção, motivação ou paixão.  

No entanto, não se entende aqui o sentido pejorativo de “apática”, 

segundo este modo de entender, um indivíduo apático carece de interesse 

emocional, social, espiritual, filosófico e o indivíduo apático também pode ser 

insensível aos outros. 

Vejamos como escreve Epiteto na abertura do Manual citado37, no 

capítulo I:  

 

Coisas que estão em nosso poder e coisas que não estão. 

Entre as coisas humanas, algumas estão em nosso poder, outras 
não. As que estão em nosso poder são opinião, iniciativa, afeto, 
desejo, fuga e, em suma, todas as nossas considerações. As coisas 
que não em nosso poder são nosso próprio corpo, as posses, as 
honras, os magistrados e, em uma palavra, o que está além do poder 
de nossas ações. Então, as coisas que estão em nossas mãos são 
naturalmente livres e não podem ser defendidas nem impedidas. 
Aqueles que não estão são fracas, servas e delas podemos defender, 
pois estão vem de fora. (Tradução nossa livre). (Idem).  

 

 
37 LA DOCTRINE d’Epitecte  Stoïcien,L'HOMME SE RENDRE VERTUEUX ,libre, heureux et 

sans passions. Traduittc du Grec en François par André RIVAUDEAU, Gentil-homme du Bas-poidou. 

Observations et Interprétations du même audeur sur les plus obscurs passages. A POITIERS, Par 

Enguilbert de Maïuef. 1567.( http://lesmaterialistes.com/files/images/img59/manuelepictete.pdf ). 



 

 
192 

 

 

 

Epiteto propõe o desenvolvimento gradual da contenção do desejo em 

face das circunstâncias que o destino entrega a cada um como a sua parte, 

para deduzir a virtude máxima conducente à aceitação do destino. Não 

precisamos nos impor sacrifícios extra, pois bastam os que a natureza nos 

reserva. 

No centro de todas as considerações de piteto está o dogma 

fundamental da teoria estoica dos bens, a saber que os bens e males humanos 

só podem pertencer ao domínio das coisas que dependem do que existe. 

Nosso poder e que, portanto, resultam de nossa livre escolha moral. 

Sua posição é clara: a "natureza das coisas explica o fato de que, de 

todas as coisas no mundo, algumas estão em nosso poder exclusivo e outras 

não, conforme está já nas palavras iniciais do capítulo I de seu Manual. 

 Para os estoicos não faz sentido adorar a natureza, os deuses ou outros 

mestres. Só os princípios racionais devem permitir compreender, ou 

simplesmente aceitar, o movimento do mundo e dos homens. É por meio da 

análise racional que se determina o que não depende de nós e este princípio 

deve orientar nossos julgamentos sobre o mundo. 

O Manual nos convida a reconhecer a impossibilidade de o homem 

controlar o que dele não depende: a opinião alheia, a riqueza, a sorte, os 

infortúnios, a morte. A ideia que está na raiz do livro é a necessidade de dar 

importância apenas ao que depende de nós: opiniões, desejos, pensamentos e 

outras “operações da alma”38 .  

 

APATHEIA, ATARAXIA  E RESILIÊNCIA 

 

Considerando que a resiliência que em sua etimologia significa "a 

capacidade de suportar e de superar as adversidades pode-se perceber uma 

relação direta com a apathéia e ataraxia. 

 
38  Marc Aurèle, Pensées pour moi-même. L.1. 
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A resiliência implica em coragem para enfrentar os perigos com reflexão 

e suportar as provações. Inclui grandeza de alma, autoconfiança, resistência, 

paciência e a tenacidade. No francês podemos traduzir por endurance, que 

significa aptidão.  

 A apatheia é sinônimo de impassibilidade, é um estado de indiferença à 

emoção, motivação ou paixão. Não é o mesmo que ser apático, o  que carece 

de interesse emocional, social, espiritual, filosófico, também pode ser 

insensível aos outros. A apathéia é o que foi descrito por Epiteto como o saber 

não querer se impor sobre a natureza. Também se entende apatheia por 

impassividade, literalmente significa « ausência de paixões » e “tranquilidade 

de alma, quando a pessoa não se deixa abater por eventos adversos. 

Em um evidente elogio ao estoicismo, Schopenhauer afirma: “assim 

fazendo, restringimos nossas expectativas, aprendemos a adaptar-nos à 

imperfeição de todas as coisas e condições, e a encarar de frente os acidentes, 

grandes ou pequenos, a fim de evita-los ou suportá-los” (Schopenhauer, 2002, 

p. 241)39. 

A ataraxia (do grego ἀταραξία, que significa "ausência de perturbações") 

aparece pela primeira vez em Demócrito e designa a tranquilidade da alma, ou 

mesmo a paz desta resultante da moderação e harmonia da existência. 

Ataraxia, então, se torna o princípio de felicidade (eudaimonia) no estoicismo, 

epicurismo e ceticismo. 

 

Quando dizemos que o prazer é o nosso objetivo, não queremos 
dizer com isso os prazeres dos devassos ou aqueles que estão 
ligados ao gozo material, como dizem aqueles que ignoram nossa 
doutrina, ou que discordam dela, ou que interpretam mal. O prazer 
que temos em vista é caracterizado pela ausência de sofrimento 
corporal e distúrbios da alma. (EPICURO, Carta para Meneceu)40.  

 

  

 
39 SCHOPENHAUER, Arthur.  Aforismos para a sabedoria de vida. Tradução Jair Barboza. São 

Paulo: Martins Fontes, 2002. 
40EPICURO.  Carta a Meneceu. (Sobre a Felicidade). - Abdetabdet.com.br ›  
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RESILIÊNCIA E FRACASSO 

 

 Apresentamos ao leitor algumas ideias do livro de Charles Pépin, As 

virtudes do fracasso41.   O autor inicia a introdução escrevendo que Charles De 

Gaulle, Steve Jobs, J. K. Rowling, Charles Darwin, Thomas Edison e a catara 

Bárbara42  que foram pessoas com sucesso extraordinário.  

  

Todas eles conheceram sucessos estrondosos? Sim, mas não é só 
isso. Eles fracassaram antes de vencer. Melhor ainda: foi pelo fato de 
terem fracassado que conseguiram vencer. Sem a resistência da 
realidade, sem esses reveses, sem todas asa ocasiões para refletir 
ou se recuperar propiciadas por suas penas, eles teriam conseguido 
realizar o que realizaram. Idem, p. 9) 

 

 O que Pépin denomina resistência, nós designamos por resiliência que é 

essa capacidade de se levantar, de se recuperar. Ser resiliente significa 

também desaprender e reaprender para se tornar melhor. Segundo os estoicos 

o que determina nossa impotência de agir e de reagir não as circunstâncias de 

nosso entorno, mas a opinião que temos sobre um  perigo ou ameaça iminente. 

A ação humana pode ser instintiva, emocional ou racional e a resiliência, a 

apatheia e ataraxia requer respostas racionas. É o que orienta o Tratado da 

Paixões humanas de Descartes43. 

Charles Pépin em As virtudes do fracasso, considera o fracasso de uma 

forma incomum. Sua obra fundamenta-se nos testemunhos de personagens 

cujo sucesso é bem reconhecido para mostrar que o êxito sempre antecede 

uma fase de fracassos. De Gaulle, apesar de ter participado da primeira guerra 

mundial, foi reconhecido apenas em 1944 por ter constituído antes, em 

Londres, um governo provisório anti-PétainNo livro encontramos numerosas 

citações de filósofos e de pessoas de sucesso mundialmente conhecidas. 

 
41PÉPIN,  Charles. As virtudes do fracasso. São Paulo: Estação Liberdade, 2018.  
42 Revoluções bárbaras em defesa de doutrinas gnósticas 
43 DESCARTES, René. As paixões da alma. Introd. de G.-G. Granger; pref. e notas de G. 
Lebrun; trad. de 
J. Guinsburg e B. Prado Jr. São Paulo: Abril Cultural, 1973 (col. Os Pensadores). 
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 Ao levar em conta as virtudes do fracasso, somos conduzidos a 

considerar a resiliência, pois o fracasso pode tornar os pusilânimes à 

impotência e à inação. É preciso saber tirar força dos momentos de fraqueza. 

 “Vencer sem perigo é triunfar sem glória », Pierre Corneille (1606-1684, 

dramaturgo francês) põe na boca em de seus personagens na peça Le Cid44.( 

À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire (CORNEILLE, Pierre. Le Cid, 

p.207, in Théâtre complet.https://citations.ouest-france.fr/citation-pierre-

orneille/vaincre-sans-peril-triomphe-sans-116483.html ). O provérbio citado pelo 

dramaturgo foi tirado do escrito de Sêneca:  

 

Um gladiador considera uma desgraça ser igualado a um inferior e 
sabe que vencer sem perigo é vencer sem glória. O mesmo acontece 
com a Fortuna; ela procura o mais corajoso para se equiparar, passa 
por cima de alguns com desdém e faz com que o mais inflexível e 
justo dos homens exerça sua força contra eles. (Sêneca, De 
providentia, III, 445). 

 

 Portanto, Corneille e Sêneca valorizam os desafios e os obstáculos 

como ocasiões para fortalecer o caráter: A dificuldade atrai o homem, porque é 

abraçando-a que o homem se realiza” (DEGAULLE, Charles in PÉPIN, Ch., op. 

cit. p. 43) 

Ao defender as virtudes do fracasso, o autor nos dá, ao longo dos 

capítulos, uma nova visão dos muitos benefícios insuspeitados do fracasso. 

Fracassar, não seria em última instância ter sucesso, mas depois, melhor e de 

forma diferente? 

Os americanos aconselham a enfrentar o fracasso para alcançar o 

sucesso. Eles defendem o "fracasso rápido" como a ação - e, portanto, o 

 
44 CORNEILLE, Pierre. Le Cid. Collection Théâtre. http://www.inlibroveritas.net ou Le Cid, 
p.207, in Théâtre complet.https://citations.ouest-france.fr/citation-pierre-orneille/vaincre-sans-
peril-triomphe-sans-116483.html  
45 SENECA, Annaeus .De Providentia. SENECA, Annaeus. Moral Essays: volume 1. John W. 
Basore. London and New York. Heinemann. 1928. Versão inglesa: Of Providence (1900).by 
Seneca, translated by Aubrey Stewart. From: L. Annaeus Seneca, Minor Dialogs Together with 
the Dialog "On Clemency"; Translated by Aubrey Stewart; pp. 1-21. Bohn's Classical Library 
Edition; London, George Bell and Sons, 1900; Scanned and digitized by Google from a copy 
maintained by the University of Virginia 
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fracasso potencial - que é encorajado; o fracasso é aprender. O ditado 

americano "falhe rápido, aprenda rápido" expressa a ideia de que, se você 

fracassar rapidamente, aprenderá mais rápido. Na América, o fracasso não 

existe, desde que você se levante e tente outra coisa. 

De acordo com os americanos, aqueles que se recuperam do fracasso 

são considerados no mesmo nível de sucesso que aqueles que tiveram 

sucesso. Aquele que falhou e depois teve sucesso é ainda mais considerado 

nos Estados Unidos que aquele que teve sucesso da primeira vez. 

O sucesso é, portanto, sempre uma sucessão de fracassos e sucessos, 

mas nunca é uma simples série de sucessos. O fracasso é lição de humildade 

que mostra nossas impossibilidades e, ao mesmo, é um choque de realidade. 

Não se pode agir por antecipações mentais, mas é preciso saber as reais 

potencialidades que temos.  

Sartre exemplifica: “uma rocha que mostra uma profunda resistência se eu 

quiser movê-la será, ao contrário, preciosa ajuda se quero escalá-la 

para contemplar a paisagem” (SARTRE, 2008, p. 593)46 A rocha é o 

obstáculo. 

 Para concluir a obra Pépin traz o poema de Rudyard Kipling SE do qual 

transcrevemos os primeiros versos: 

 

Se és capaz de suportar a destruição da obra de tua vida 

E sem dizer palavra te pores a reconstruir. 

Ou de perder de um só golpe o ganho de cem partidas 

Sem um gemido e sem um suspiro: 

[...] Tu serás um homem, meu filho. (Pépin, Ch., op. cit., p. 175-177) 

 

 

 

 
46 SARTRE, Jean-Paul. A imaginação. Porto Alegre, RS: L&PM. 2008. 
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RESILIÊNCIA E PANDEMIA 

  

 Segundo Yunes (2003, p. 76)47: “Resiliência é frequentemente referida 

por processos que explicam a “superação” de crises e adversidades em 

indivíduos, grupos e organizações.” (in MORETTI, Sarah de Andrade et al.  

Nossas Vidas em Meio à Pandemia da COVID - 19: Incertezas e Medos 

Sociais48, p.   37  in....(Yunes, M. A. M. (2003).  

 Por que falar em resiliência em tempos de pandemia? Porque a Covid 

19 acarreta fatores de estresse e desequilíbrio psicológico: medo de ser 

infectado ou transmitir o vírus; tédio, frustração, a sensação de solidão 

causados tanto pelo isolamento em si, como pelas notícias assustadoras e 

pelas estatísticas diárias que insistem no perigo iminente de ser contagiado, 

mas também pela falta de clareza sobre os níveis de risco. 

Então, verifica-se o forte impacto que o isolamento social tem sobre as 

pessoas em geral e sobretudo sobre aqueles que vivem sozinhos e não têm 

ninguém a quem apelar. Essa situação testa a capacidade de suportar e de 

superar tal impacto e manter o equilíbrio emocional. O medo e a angústia 

podem envolver de tal modo o indivíduo, que pode entrar em estado de 

desesperança e depressão. Será possível manter a apathéia, ataraxia e a 

imperturbabilidade? Ser, enfim, resiliente? 

Lozano Díaz, A., et al. 49 apresentam os resultados de pesquisa feita 

recentemente e trazem, à p. 89, uma escala de resiliência ER que inclui os 

seguintes itens: 

 

 
47 Yunes, M. A. M. (2003). Psicologia positiva e resiliência: o foco no indivíduo e na família. 

Psicologia em estudo, 8(SPE), 75-84. 
48 MORETTI,  Sarah de Andrade et al.  Nossas Vidas em Meio à Pandemia da COVID - 19: Incertezas e 

Medos Sociais. Revista de Enfermagem e Saúde Coletiva. v. 5, n. 1,2020. 

https://revesc.org/index.php/revesc/article/view/57 
49 LOZANO DÍAZ, A., FERNÁNDEZ-PRADOS, J.S., FIGUEREDO CANOSA, V. & Martínez 

Martínez, A.M. (2020 Impactos del confinamiento por el COVID-19 entre universitarios: Satisfacción 

Vital, Resiliencia y Capital Social Online, International Journal of Sociology of Education, Special Issue: 

COVID-19 Crisis and Socioeducative Inequalities and Strategies to Overcome them, 79-104. 

http://doi.org/10.17583/rise.2020.5925  
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Sou capaz de me adaptar às mudanças  

Consigo lidar com o que quer que apareça  

 Vejo o lado engraçado das coisas  

Lidar com o estresse fortalece. 

Tendo a me recuperar de doenças ou dificuldades. 

Posso alcançar os objetivos que estabeleci para mim mesmo quando 

há obstáculos. 

Mesmo sob pressão, eu me concentro e penso com clareza. 

 Não sou facilmente desencorajado por falhas. 

Considero-me uma pessoa forte.  

Consigo lidar com sentimentos desagradáveis. 

 

CONCLUSÃO 

 

 A comunicação teve como objetivo, além de considerar o significado 

etimológico de resiliência, aplicar às reações humanas frente aos obstáculos e 

adversidades. Consideramos a resiliência aproximando-a às perspectivas 

estoica e epicurista  e, sucintamente, procuramos indicar como ser resiliente, 

tanto nos fracasso, como na situação estressante da pandemia da Covid 19. 

 Estas considerações nos levam a concluir que é preciso educar e 

educar-se para ser resiliente. Não basta fazer explanações se não 

exercitarmos a resiliência no dia a dia, exibindo comportamentos de paciência, 

de tenacidade, de perseverança e de fortaleza, sempre seguindo os ditames da 

razão para evitar seguir instintos e paixões, agindo sempre com a maior lucidez 

racional possível em nossas escolhas e decisões. Sempre seguindo os 

exemplos das grandes personalidades que podem ser nosso farol e guia. 
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Análise da situação em uma sociedade líquida e exponencial 

colocada de forma clara com especialistas em uma entrevista 

diferenciada (os organizadores). 
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ENTREVISTA COM HUGO EDUARDO PINTO 

 

OS ORGANIZADORES 

 

A seguir relatamos entrevista com o gestor Hugo Eduardo Pinto, que apesar 

dos compromissos pessoais e profissionais, dedicou seu tempo a participar da 

obra no formato de entrevista. 

 

Orgs.: Considerando o contexto de atuação gestor educacional quais os 

maiores desafios numa sociedade líquida e exponencial? 

 

Prof. Dr. Hugo: Acredito que com a pandemia do Covid-19, todos os desafios 

do gestor educacional tenham se acelerado. O que notoriamente já era 

mudança no futuro, tornou-se presente. O setor educacional foi o que mais se 

digitalizou nos últimos anos, a diminuição de matrículas do, ainda chamado, 

ensino presencial, no ensino superior, atingiu em 2020, níveis acima de 

qualquer perspectiva. Por outro lado, o incremento das matrículas de ensino à 

distância (EAD), aumentaram expressivamente, até o presencial ficou remoto. 

O maior desafio do gestor educacional, será o de entender que esse processo 

de digitalização da educação, que ocorre no ensino superior com maior força, 

mas que também ocorre nos outros tipos de ensino, é inevitável e requer 

habilidades de gestão novas. Principalmente nas que dizem respeito à 

virtualização do ensino. É preponderante que o gestor tenha conhecimentos 

sobre novas metodologias. Tratar o ensino como aquele setor que não mudou, 

mesmo com o passar dos tempos, é um erro. Por exemplo, na parte da gestão, 

é importante que o tomador de decisões conheça as metodologias Ágile que 

são um conjunto de métodos que ajudam a adaptar o que era analógico em 

digital. O maior problema é que muitas instituições de ensino ainda seguem 

sendo geridas dentro do conceito analógico, de ensino em sala de aula, sem 
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metodologias ativas na educação, com teorias sem adaptação na realidade dos 

países. Enquanto falamos em revolução industrial 4.0, ensinamos aos nossos 

alunos com exemplos de uma realidade quase superada. Nesse ponto, a 

preservação pelo ensino da teoria é vital, mas, o ponto falho é não saber 

adaptar essa teoria para os tempos atuais. 

Essa necessidade de adaptação, do meu ponto de vista, será vital para o 

gestor educacional. 

 

 

Orgs.: As empresas educacionais com raras exceções são oriundas de escolas 

familiares. Quais os desafios para o gestor atuar nesse contexto? 

 

Prof. Dr. Hugo responde: Nessa mesma perspectiva de necessidade de 

mudança, as empresas educacionais de cunho familiar passam pela 

preponderante necessidade de se adaptarem a essa nova realidade 

educacional. O modelo de negócios para os gestores está mudando, nessa 

mesma perspectiva, as decisões precisam ser mais apropriadas para esse 

novo mundo. Nada contra as administrações serem familiares, tudo contra elas 

não se profissionalizarem e  continuarem apostando em modelos antigos e 

superados no ensino. Um exemplo disso pode ser visto na proliferação de 

centros de ensino que oferecem habilidades específicas com foco maior nisso 

que na certificação ou diplomação. Academias da criatividade, centros de 

bootcamps, dentre outros, pegaram uma grande parte da fatia educacional, 

enquanto a maior parte de instituições tradicionais não se atualizaram e 

continuaram oferecendo o mesmo modelos de ensino, inclusive dentro do EAD. 

 

Orgs.:  Com o mercado educacional em expansão nos últimos tempos os 

valores das mensalidades estão em queda. Considerando este cenário, como 

manter a qualidade? 
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Prof. Dr. Hugo responde: Um dos grandes dilemas (tradeoff) para o gestor 

educacional é esse: agregar qualidade, num mercado em que  o valor da 

mensalidade diminui. Só tenho uma resposta: tecnologia.  

A tecnologia a serviço da qualidade tem tido um papel importante para 

qualquer área, não somente educacional. Ela ajuda a promover melhorias no 

tipo de ensino, na forma como os agentes envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem se relacionam. Mas isso requer grandes investimentos iniciais. 

Quando se pretende usar a tecnologia para dar qualidade, a viabilidade do 

negócio sempre é em longo prazo. O grande problema é usar da tecnologia 

para diminuir custos e mensalidades em curto prazo, sem investimento 

representativo.  

 

Por exemplo, no ensino superior, a primeira oferta do EAD foi feita com esse 

objetivo, diminuir custos para diminuir mensalidades, independente da 

qualidade. Esse é um caminho que desprestigiou a oferta do EAD e provocou 

sua aversão, inicialmente. A educação é um bem público do qual o setor 

privado tem "concessão", ela se torna viável a longo prazo sempre e quando 

for explorada com qualidade.  

 

Orgs.: O mercado educacional dos últimos anos é marcado pela expansão da 

EAD. Na sua perspectiva, quais as consequências no âmbito da gestão de 

instituições de ensino? 

 

Prof. Dr. Hugo: Como disse, a tendencia é  termos cada vez mais EAD. Isso 

não tem mais volta nem discussão. O que deve ser cerne da discussão é o que 

tem que ser feito para oferecer uma EAD de qualidade e viável. A maior 

resistência de quem analisa o EAD é achar que esse modo de educação deve 

satisfazer suas demandas. Esses analistas se esquecem que o EAD é para as 

futuras gerações que já nasceram dentro do ambiente virtual e não tem quase 

nenhuma restrição por aprender à distância. 
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Não há como um gestor analógico prospectar o crescimento do EAD na sua 

IES sob seus conceitos rígidos. 

Prevejo um futuro com algumas IES que ofertem ensino presencial unicamente. 

A grande maioria da educação será à distância. 

  

Orgs.: Os últimos anos têm sido marcados por políticas regulatórias baseadas 

em qualidade e descentralização. Como gestor e avaliador do INEP, quais os 

pontos positivos e negativos  estão  nova perspectiva do INEP? 

 

Prof. Hugo responde: Do meu ponto de vista a descentralização do processo 

de regulação é importante. Não vejo com bons olhos a concentração de 

regulação num único órgão. Isso deixa muito rígido o ensino e pouco ávido 

para a inovação. Acredito que a avaliação de qualidade do ensino pode ser 

feita via agencias independentes de regulação, como é feito nos países 

desenvolvidos. Dentro de um sistema normalizado, com padrões de qualidade 

estabelecidos, é possível fazer regulação. É nesse sentido que acredito o Inep 

tenda para esse caminho, faria muito bem para o sistema como um todo. 

 

 

Orgs.:  Existe um discurso que é necessária a reinvenção da gestão e da 

docência. Concorda?  Pode justificar? 

 

Prof. Dr. Hugo responde: Esse discurso de reinvenção é tão ambíguo que, 

sempre surge como solução mágica para todos os problemas. No ensino 

superior não deixa de ser repetido como mantra. No entanto, “pergunto: desde 

quando [o ensino] não teve que se reinventar?” Principalmente numa área que 

está sofrendo alterações profundas, a reinvenção (reinventar), inovação 

(inovar) e adaptação (adaptar) se tornam verbos de gestão do dia a dia. 

Precisamente uma reinvenção no ensino significa entender as mudanças 

ocorridas no ensino e adaptar padrões e processos que consigam desenvolver 
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melhor o setor. Em vez de ficar negando o futuro digital da educação, como 

muitos fazem, é importante se adaptar a ele. 

 

Orgs.:  Conte-nos um pouco da sua história de gestão no ensino superior! 

 

Prof. Dr. Hugo responde: Fui professor, coordenador, Diretor pedagógico, 

financeiro e até dirigente de instituição de ensino superior privado por mais de 

20 anos. Aprendi muito e ainda aprendo. Atualmente tenho uma empresa de 

economia criativa, a Amauta, que tem como um dos seus objetivos, 

desenvolver processos para ajudar instituições para essa digitalização da qual 

falamos aqui. 

 

Orgs.:  A resiliência é uma marca na gestão? Quais as maiores dificuldades 

que passou na gestão? 

 

Prof. Dr. Hugo responde: Resiliência é adaptação, aprender  com os  erros, 

analisar as perdas, não tomar as mesmas decisões erradas que, porventura, 

tenham sido tomadas. A gestão é uma forma de colocar os ensinamentos de 

vida. Principalmente, ser resiliente é eternamente viver para aprender e aplicar 

o conhecimento na vida e, no nosso caso, na gestão. 
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A dialética é uma espécie de movimento da argumentação com 

fundamento no intelecto e na razão. Durante o transcorrer do 

tempo ela sofreu transformações que a definiram de forma 

particular na visão de cada especialista (uol – mundo 

educação). 
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GESTÃO, MUITO PRAZER EM CONVIVER COM A 

DIALÉTICA! 

¿EL LEGADO NAURA SYRIA Y  OTROS LÍDERES? 

 

MACHADO, DINAMARA P. 

LIMAS, VICENTE  SANTIVÁÑEZ 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa é um mimo científico ao reconhecimento do 

caminho trilhado pela professora Doutora Naura Syria Carapeto Ferreira, que 

nos honra a partir de sua dialética, a condução da formação dos formadores 

durante distintas gerações e demonstrando que a práxis somente pode existir 

de forma ética e estética quando a vida profissional reflete o humano em sua 

humanidade.  

Ousamos nessa pesquisa utilizar o método dialético, compreendendo 

que a emancipação humana acontece a partir do encontro do espiritual e da 

realidade, ou ainda, compreendemos que pesquisar Ferreira é conhecer sua 

obra e ao mesmo tempo ter o privilégio de conviver com a mãe, com maestra e 

com a mulher de fé.  

Nosso objetivo durante a pesquisa de forma singela busca revisitar 

alguns conceitos da obra de Ferreira e ao mesmo tempo levar sua obra para 

reflexão de outros pesquisadores fora das terras tupiniquins, a fim de 

possibilitar que para além dos territórios conquistados, outros possam conviver 

com a obra de Ferreira.  

A pesquisa está dividida em dois momentos distintos, apresentação de 

algumas reflexões de Ferreira, escrito em português, e a segunda parte em 
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espanhol, com tradução livre para a língua portuguesa, que representa o 

reconhecimento além-mar.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Minha Filha! Quem já teve o privilégio de ouvir ou ler Minha Filha! 

Conviver com Ferreira é saber que quando de forma carinhosa ouvimos ou 

lemos este chamamento temos certeza de que teremos que prestar atenção. 

Ou seja, a expressão dialógica da forma comunicativa como arte de provocar a 

“atenção plena” se reveste num enfoque prático, com linguagem laica, 

universal e compenetrada da convicção científica que em seguida teremos que 

saborear nos infinitos momentos genuínos de reflexão acerca do mundo real, 

que precisa ser mais humano e produzir espaço para emancipação do homem 

e da mulher nessa sociedade hodierna. 

Assim, ousamos em reforçar, Minha Filha, Meu Filho (...), vamos 

conviver com a profa. Naura daqui frente. Momentos de atenção plena. 

Vamos? 

O texto escrito de forma dialética, é um misto de narrativa a partir do 

meu lugar de fala, em que era uma estudante distante de Ferreira, da iniciante 

em pesquisa na disciplina de Políticas Públicas no Programa de Stricto Sensu, 

ou ainda, de compartilharmos prazeres açucarados enquanto Ferreira queria 

compreender outros humanos para conseguir ajudá-los em suas finitudes.   Ou 

compreender melhor o cenário, para entre um croissant e outro dar conselhos 

de quem já experimentou vários momentos da vida acadêmica e pessoal. Da 

mesma forma, buscamos trazer para o texto alguns conceitos que permeiam 

sua trajetória na formação dos formadores, sendo eles: sociedade hodierna, a 

imbricação entre conhecimento e o trabalho, a gestão na educação.  

Ferreira formada numa época em que os clássicos eram descortinados 

em profundidade, levou essa marca em sua caminhada enquanto formadora de 

formadores, o que queremos afirmar é que quem vivenciou Ferreira, não 
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lembrava apenas da cor do livro, ou sequer ousava mencionar e usar conceitos 

fora dos contextos. 

Para Ferreira e seus formandos trabalho é categoria em Marx, gestão 

democrática é princípio para emancipação humana em Ferreira, e que não se 

usa a palavra dialética sem reconhecer os escritos de Kosik, de desemprego 

intelectual sem perceber a profundidade de Gramsci, e como esquecer Adolfo 

Sánches Vasquez, Pedro Demo, Álvaro Vieira Pinto (...). Nas palavras de 

Ferreira para comprovar o exposto acima acerca de conceitos 

 

Como um fetiche,  a  globalização  é  “falada”,  “usada”  com  
freqüência sem  ser  entendida  concretamente,  significando  
muitas  vezes  o  oposto,  mas     tendo  algo  em  comum:  
constitui-se  como  um  poder  oculto  que  agita  o mundo,  que  
determina  as  vidas  humanas,  dominando-as  cada  vez  
mais. Todos os problemas  sociais,  todas  as  crises  e  
catástrofes,  na  atualidade,  são relacionados  com  a  
“globalização”,  assim  como  se  fala  de  um  mundo  mais 
seguro  e  até  de  um  possível  “governo  democrático  
mundial (2004, p. 1229) 
 

 

 Mesmo sem que obtivesse compreensão dos seus naquele momento, 

estava sem que percebêssemos em busca de constantemente  emancipação 

humana, assim, não compreender ou ficar magoada com aquele puxão de 

orelha por ter usado determinado termo de forma errônea ou provocativa, 

foram apenas momentos de crescimento intelectual.  

Ferreira te faz pesquisar, dialogar, expor o seu melhor. A emancipação 

humana provocada por Ferreira encontra amparo nos ensinamentos de Kosik, 

 

A compreensão dialética da totalidade significa não só que as 
parte se encontram em relação interna de interação e conexão 
entre si e com o todo, mas também que o todo não pode ser 
pretificado na abstração situada por cima das partes, visto que 
o todo se cria a si mesmo na interação das partes. (1976, 42) 

 

Ou ainda, perceber mesmo antes do tempo presente que as tecnologias 

iriam impactar diretamente a vida dos humanos, no seu processo de 
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emancipação, de força produtiva, de precarização do trabalho, conforme posto 

por Ferreira (2017, p, 25) 

 

A crescente incorporação de ciência e tecnologia aos 
processos produtivos e sociais, a serviço dos processos de 
acumulação do capital internacionalizado, configura uma 
aparente contradição: quanto mais se simplificam as tarefas, 
mais o conhecimento se exige do trabalhador e, em 
decorrência, a ampliação de sua escolaridade, a par de 
processos permanentes de educação continuada. 

 

 Situar para além do seu tempo suas reflexões no formato de texto é 

apenas uma demonstração inequívoca do pilar teórico acerca da sociedade 

hodierna. Enquanto muitos pesquisadores, a partir de suas premissas, 

transformavam tecnologias em deuses conectados na terra, Ferreira, nos 

ensinava que deveríamos estar permanentemente em processo de 

aprendizagem, devido às fortes transformações sofridas no mercado de 

trabalho por conta das tecnologias, e por consequência da redução de mão-de-

obra diante do espaço que aparatos tecnológicos ocupariam e usurpariam do 

trabalhador. E nas palavras de Ferreira, 

  

É inconteste que  a  história  humana  é  marcada  por  certas  
“desconti-nuidades”,  não  se  desenvolvendo  de  maneira  
uniforme.  Essas “des-continuidades” têm  sido  relatadas  por  
meio  das  análises  críticas  dos intelectuais  de  cada  tempo,  
os  quais  tentam  interpretar  a  realidade  para nela  intervir  
e/ou transformá-la. 
(2004, p. 1228) 

 
 

Ou seja, uma pesquisadora do seu tempo e atuante na provocação de 

interpretar e contribuir para essa realidade que afrontava seu projeto de 

emancipação humana, conforme posto por Ferreira,   

 

A globalização econômica significa  unificação  econômica,  
mas também  significa  uma  crescente  fragmentação  
econômica,  social  e  política  que  se  reflete,  tanto  uma  
quanto  a  outra,  em  toda  a  população terrestre,  afetando  
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as  mentes  e  os  corações  dos  seres  humanos,  desde  os 
que  têm  acesso  aos  bens  culturais  como  os  que  deles  
são  privados  tornando-se  cada  vez  mais  excluídos.  
(2004, p. 1228) 
 

 

Afinal, aprendemos com Ferreira que o trabalho e o conhecimento 

dignificam e possibilitam emancipação humana. Tal ensinamento coaduna sua 

obra com sua vida pessoal, como exposto por Markowicz (2019, p.33), “Foi 

com seu pai que aprendeu o valor do trabalho e, afirma que quem não 

trabalha não sabe o que é vida porque é o trabalho que nos constitui 

como ser humano.” (grifo nosso) 

De forma breve, diferente da carreira de Ferreira, ousamos colocar num 

buscador da internet sua identificação com pesquisadora e em menos de 0,05 

segundos identificamos 1.790 resultados oriundos de textos publicados em 

revistas científicas. E quando insistimos analisando somente na primeira 

página no buscador percebemos os seguintes dados:  

 

 

Fonte: os autores 

 

E se ainda, buscamos por seu vasto currículo na plataforma lattes 

(http://lattes.cnpq.br/1608234362116649), e novamente de forma rápida 

identificamos que: 
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Supervisão educacional para uma escola de…

Repensando e ressignificando a gestão…

Gestão democrática da educação para uma…

Políticas Públicas e gestão da educação: polêmicas,…
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Fonte: dados extraídos da Plataforma Lattes 

 

O impacto da obra de Ferreira no cenário nacional e internacional se 

revela para além dos números, pois sua carreira entrelaça com marcos 

situacionais de demonstração da disseminação dos seus anseios, sonhos, 

pesquisas e por  constituir-se na totalidade participou  ora como membro 

fundadora ou associada em entidades de pesquisa nacionais e internacionais, 

tais como: Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Educação, 

Associação Nacional de Política e Administração da Educação, Sociedade 

Portuguesa de Ciências da Educação entre outras. Por consequência diante do 

cenário reafirmamos a relação em busca da emancipação humana individual e 

coletiva pelo trabalho e o conhecimento.  

Antes de continuarmos e ainda existe tempo, firmamos na condução de 

uma definição empírica que a dialética é como arte do diálogo, em que se 

busca estabelecer uma tese capaz de provocar discussões para definir e 

distinguir os conceitos, a partir de contradição e reciprocidade, em que o sujeito 

histórico é o ser humano, em que se percebe importância da evolução e ao 

mesmo tempo conservando sua história, lutando pelo real, ou seja, o 

movimento perpetuo,  a historicidade, a totalidade, a contradição, a 
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determinação e o materialismo histórico, que aprendemos Marx a partir da 

provocação de  Ferreira.  

Na sua vasta produção de livros Ferreira discutiu a gestão da Educação, 

expondo ao grande público sua percepção acerca da temática. Alguns livros 

tornaram-se ao longo dos anos clássicos na grande ciência da educação, tais 

como: Supervisão educacional para uma escola de qualidade; Formação 

continuada e gestão da educação; A gestão da educação na sociedade 

mundializada: por uma nova cidadania.  

A disposto de gestão da educação de forma democrática e participativa 

coadunamos com Ferreira quando expõe:  

 

A gestão democrática da educação é, hoje, um valor já 
consagrado no Brasil e no mundo, embora ainda não 
totalmente compreendido e incorporado à prática social global 
e à prática educacional brasileira e mundial. É indubitável sua 
importância como um recurso de participação humana e de 
formação para a cidadania. É indubitável sua necessidade para 
a construção de uma sociedade mais justa, humana e 
igualitária. É indubitável sua importância como fonte de 
humanização. (2000, p.167) 

 

E apesar da estarmos vivendo na sociedade hodierna o afloramento no 

discurso dos direitos humanos e da democracia, reafirmamos o exposto por 

Ferreira,  

 

Tomando como referência a produção existente e os estudos 
desenvolvidos sobre a gestão democrática da educação, parto 
da seguinte questão: até que ponto as políticas públicas e a 
gestão da educação têm garantido, concretamente, a todos os 
cidadãos, as mesmas oportunidades de ensino e possibilidades 
de aprendizado, a fim de garantir a formação integral 
necessária ao homem e à mulher brasileiros, no sentido de 
possibilitar-lhes a plena participação na sociedade como seres 
que têm, não só o direito mas as condições necessárias para 
decidir sobre os destinos das instituições, da nação e de suas 
próprias vidas? (2000, p. 168) 

 

Queremos crer que os estudos de Ferreira, outros antes d’Ela e os que 

estão em pleno desenvolvimento no seu trabalho, consigam quebrar os 



 

 
214 

 

 

 

obstáculos e transformar a partir da gestão democrática em sua totalidade, 

fazendo ultrapassar os discursos, os escritos em tratados históricos e fazer 

com que as populações humanas em distintas espaços do planeta gozem de 

seus direitos para sua emancipação humana.  

É eminente que todos (crianças, jovens, adultos e idosos) concretizem a 

democracia em suas realidades, a fim de criar perspectivas de um futuro para 

aqueles que vivem à margem na sociedade hodierna possam reconhecer a 

exploração causada pelo capitalismo desmedido, e o distanciamento das 

populações a partir do enfraquecimento daqueles com pouco acesso ao 

conhecimento. É necessário incitar na formação dos formadores em 

reconhecer o direito inalienável de todo ser humano.  

Coadunamos com Ferreira ao frisar que todos os cidadãos precisam ter 

o mesmo acesso ao ensino e a possibilidade de aprendizado. Somente a partir 

do conhecimento é que poderemos participar, agir, decidir e criar na sociedade 

hodierna, e quando ceifados do conhecimento, somos ceifados de nossa 

própria existência com dignidade. Assim, relembramos o exposto por Vieira 

Pinto (...) A consciência humana, que irá ser a fonte e o agente da criação 

científica, inclui-se na continuidade de um processo natural, participa dos 

traços essenciais que o definem, apenas se distinguindo pela complexidade a 

que atingiu (...) (1979, p.22) 

Assim, acreditamos que disseminar os preceitos de uma sociedade mais 

justa e igualitária é como conduzir os profissionais para humanização tão 

necessária no nosso tempo em que a consciência humana precisa ser 

concebida como pilar central da transformação. Novamente reforçamos a 

importância da obra dialética de Ferreira a partir dos ensinamentos de Vieira 

Pinto,  

 

O meu existir como ser histórico, como indivíduo em 
comunidade social, é conhecido imediatamente por mim, e, 
portanto, fornece o ponto de partida para o raciocínio que 
procura entender o fenômeno do conhecimento, não por uma 
evidência interior, mas por uma experiência exterior, social, 
histórica, que supera toda dúvida que pudesse levantar a 
respeito dela, ao me mostrar que esse ato de duvidar não afeta 
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em nada a vivência do meu pertencimento ao processo que me 
envolve (1979, p.17) 

 

Ao estudarmos por impulso de Ferreira reconhecemos em outras 

palavras, o conhecimento da realidade é prioritário ao conhecimento do 

conhecimento, ou melhor, ao estudamos os clássicos da área educação, da 

filosofia, da sociologia.  

E antes de passarmos para nossa segunda etapa do texto vamos 

relembrar Gramsci em Cadernos do Cárcere, por compreendermos a partir do 

nosso foco que Ferreira tem fortemente Gramsci em sua prática, conforme 

posto a seguir: 

 

§ 18. Unidade nos elementos constitutivos do marxismo. A 
unidade é dada pelo desenvolvimento dialético das 
contradições entre o homem e a matéria (natureza — forças 
materiais de produção). Na economia, o centro unitário é o 
valor, ou seja, a relação entre o trabalhador e as forças 
industriais de produção (os que negam a teoria do valor caem 
no crasso materialismo vulgar, colocando as máquinas em si — 
como capital constante e técnico — como produtoras de valor, 
independentemente do homem que as manipula). Na filosofia, 
é a práxis, isto é, a relação entre a vontade humana 
(superestrutura) e a estrutura econômica. Na política, é a 
relação entre o Estado e a sociedade civil, isto é, intervenção 
do Estado (vontade centralizada) para educar o educador, o 
ambiente social em geral. (Deve ser aprofundado e posto em 
termos mais exatos.) (1999, p.236) 

 

A obra de Ferreira demonstra uma profunda reflexão sobre o processo 

de emancipação humana apesar do capitalismo. Sua obra com reflexos de 

Gramsci produz luzes no cenário anoitecido do papel do Estado, em que haja 

uma premente uma reforma intelectual e formação de professores, por 

consequência das novas gerações.  

Como proposto na metodologia da pesquisa do texto produzido, o 

objetivo consistia em apresentar a obra de Ferreira para outro pesquisador, 

assim nos próximos momentos verificarmos o trecho do prof. dr. Vicente  
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Santiváñez Limas, Profesor de la Universidad de San Martín de Porres, PERÚ 

acerca da sua percepção  de Ferreira.  

En la sociedad actual que vivimos se concibe  al  liderazgo  como  la 

capacidad que cobra vida solo en la persona que en todas las actividades de 

su  quehacer diario logró o logra dirigirse a sí mismo. Dicha capacidad  se 

genera solo en la persona desde adentro o desde su interior, y le lleva a 

preguntarse: ¿Quién soy, y qué hago en este mundo?  Es decir, el liderazgo 

como capacidad nace en el conocimiento de sí mismo que tiene la persona. En 

este sentido, el liderazgo es el arte de dotar a una persona las destrezas para 

que sea capaz de discernir por sí mismo aquello que debe hacer. Según esta 

concepción NAURA  FERREIRA reúne plenamente las capacidades que 

implica el liderazgo y, consecuentemente,  se configura como  una verdadera 

LÍDER porque  siempre nos muestra esa actitud de acoger  la oportunidad de 

seguir  aprendiendo acerca de sí mismo y del mundo. Naura Ferreira goza 

frente a los nuevos descubrimientos e intereses. Se innova e innova a los 

demás, corre riesgos y genera cambios importantes. No solo le agrada  

enfrentarse  al cambio sino que lo impulsa. Naura  Ferreira  se conoce a sí 

misma,  conoce sus virtudes, debilidades, valores y tiene una visión del 

mundo. Es decir, sabe lo que quiere y por ello lo busca enérgicamente, conoce 

sus debilidades y se enfrenta a ellas superándola largamente. 

          NAURA FERREIRA como una auténtica líder vive mostrando su forma y 

manera de vivir y trabajar. A través de sus diversas investigaciones acostumbra 

crear ambientes turbulentos y siempre actúa con actitud innovadora asumiendo 

riesgos, no se limita a promover  el  trabajo grupal, sino siempre trabaja con 

equipos multidisciplinarios, formando formadores no solo para enfrentarse al 

cambio sino para impulsarlo. Como investigadora y maestra nos muestra una 

visión de futuro de la sociedad, determinando a dónde se necesita avanzar, 

marcando el camino acertado y marcha con éxito a través de los obstáculos 

sociales, culturales y económícos que caracteriza a nuestra sociedad 

contemporánea. Muestra una especial capacidad para alinear a toda una 

comunidad educativa a fin de que entiendan y acepten la validez de  la visión y 

las estrategias trazadas por una institución. 
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          En su quehacer docente motiva e inspira vigor, coraje y decisión  para 

vencer los obstáculos políticos, burocráticos y principalmente socioculturales y 

económicos. Su característica como líder es   mostrar con el ejemplo que el 

liderazgo consiste no solo en hacer una o más tareas, sino en saber hacerlo, lo 

cual significa influir, prever, perseverar, infundir energía, innovar y enseñar. 

Nos demuestra  que solo se puede influir en los demás con el ejemplo, con las 

ideas y las   enseñanzas. En los lugares que laboró siempre  honró lealtad a la 

institución más que a la persona, honró  la verdad sin ningún egoísmo ni 

arrogancia, siempre se mantuvo enseñando y aprendiendo para reforzar su 

desarrollo personal. Ferreira como una auténtica precursora tiene la virtud de   

vigorizarse con la misma ambición de sus metas heroicas, atacando los 

diversos  problemas de la sociedad de modo que sus antecesores no se 

imaginaron jamás. Sus labores de maestra e investigadora se caracterizan por 

ser de la más alta calidad y excelencia. Muestra una actitud  permeable y 

abierta a las ideas de los demás, preocupándose en promover  el desarrollo 

integral de los estudiantes y miembros de las  comunidades,  considerando sus 

capacidades de pensar, valorar, hacer y comunicarse. La metodología que 

utiliza es la de enseñar  con el ejemplo el “buen trato”, la generosidad y el 

respeto a sí mismo y a los demás.   

          Ahora bien, el liderazgo de NAURA FERREIRA, no solo  trascendió en el 

territorio brasileño, sino  se expandió internacionalmente, encontrándose en el 

camino  con AUGUSTO SALAZAR BONDY y JOSÉ MARÍA ENCINAS, 

auténticos líderes peruanos que al igual que Ferreira,  no necesitaron  ser 

gobernantes,  ni tener poderes económicos y políticos  para mandar  y,  menos 

aún disponer de fusiles y metralletas para ordenar y someter a los pueblos 

generalmente marginados, por el contrario, estos ilustres formadores de 

formadores han logrado liderar  profundas innovaciones sociales y culturales, 

promoviendo  a través de la educación, nuevos modelos de transformación 

total de la  sociedad Latino Americana que actualmente se encuentra en un 

estado de dominación  y dependencia. Ellos,  consideran que la función de la 

educación es cultivar el espíritu crítico de los educandos,  desarrollando así  

sus capacidades  de observación y reflexión racional y objetiva que les permita  

entender el mundo y actuar eficazmente sobre él. Como verdaderos 
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formadores vivieron en la práctica demostrando que la auténtica educación 

debe ser concientizadora o desalienadora para permitir al hombre alcanzar su 

libertad, y así despertar la comprensión racional de su situación en el mundo y 

promover una actitud de compromiso con la transformación de ese mundo en 

pro de su propio desarrollo.  

          El legado a la humanidad de Ferreira, Bondy y Encinas sigue y seguirá 

creciendo inexorablemente por la sostenibilidad de sus concepciones sociales, 

culturales y educativas. A través de sus labores como formadores de 

formadores se preocuparon en demonstrar que la manera  más adecuada de 

integrar a la comunidad  rural a la vida social común del país, es comprender 

su realidad cotidiana individual, económica y social para de esta forma crear y 

adaptar un sistema de métodos educativos que fueran de la mano con esta 

realidad. En sus ejemplos de vida demostraron  que era un error tratar de 

instruir a los indígenas o aborígenes con procedimientos de enseñanza 

elaborados para otros individuos procedentes de una colectividad social muy 

distinta. También demostraron que la escuela no debe limitar se  solo a  ayudar 

al individuo a aprender a leer y escribir, sino  debe ayudar a mejorar el entorno 

social de estos, porque solo así  el indígena o  nativo podrá sentir  que la 

escuela le ayudará a  moldear su propio destino, componente esencial en la 

vida de cualquier grupo social. 

          La mayoría de las ideias de estos ilustres líderes, se caracterizan por no 

limitarse a avalar el carácter asistencialista de  los programas y proyectos 

estatales, sino que siempre han buscado lograr que el hombre indígena o 

aborigen de los pueblos rurales sea un individuo capaz de construir su destino 

o historia  con sus propias manos para darle la forma que a él mejor le 

convenga. En este sentido, la concepción precursora de  Ferreira, Salazar y 

Encinas  sentó las bases que hicieran posible un cambio para un horizonte de 

tiempo que fuera más allá del inmediato. Tuvieron una  precepción holística  de 

la educación, incluyendo todas la actividades que conforman la vida del 

individuo  dentro de su entorno y contexto social, trabajo, formas de relacionar 

se socialmente, costumbres culturales, cosmovisión, ubicación geográfica, 

distracción, etc. 
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          En suma, se trata de tres grandes líderes que coincidentemente 

reconocieron la necesidad de promover en los hombres el constante 

adiestramiento o práctica como la mejor manera de aprender en la misma 

práctica las destrezas necesarias para el trabajo, el mejor dominio del idioma, 

la asimilación de la cultura extraña y, principalmente,  habituarse  a hacer frente 

a cualquier contingencia potencial recurriendo únicamente al conocimiento de 

sí mismo. Es decir, hombres más fuertes, capaces y resistentes para 

enfrentarse y responder a los riesgos globales de este nuevo siglo, exigencia 

que cobra mayor vigencia en esta época de pandemia que vive el mundo 

entero ocasionado por el COVID 19 fenómeno que está diezmando miles de 

vidas humanas. 

  

CONCLUSÃO 

 

Enfim, percebemos que estudar a partir de Ferreira em que a 

personalidade e a vontade são reflexos da dialética interior refletiu na 

sobriedade intelectual de sua obra.  

Conseguimos apresentar um fragmento de sua produção para outros 

espaços e novamente tivemos o reconhecimento da liderança de Ferreira, e 

que ultrapassa seu tempo histórico, ou seja, a debruçar-se  na obra de Ferreira 

é um perpetuo devir dialético.  
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futurista sobre a  educação, trazendo diferentes visões sobre diversos 
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produção textual acadêmica (os organizadores e autores). 
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