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Editorial
Prezados leitores,
É com grande satisfação que apresentamos
o número especial da Revista Lynx, dedicado à
comemoração dos 10 anos do Curso de Licenciatura em
Computação (LiComp) da Universidade Federal de Juiz
de Fora (UFJF), ofertado na modalidade de Educação a
Distância (EAD).
Parece ser redundante, ou até mesmo obsoleto,
afirmar que a EAD possui um papel de fundamental
importância no cenário educacional, pois democratiza
o acesso ao ensino superior e chega a lugares em que
as instituições físicas não possuem alcance. Ou, ainda,
afirmar que cumpre papel primordial na formação
de professores, pois reúne questões pedagógicas e
tecnológicas com o objetivo de uma formação ampla
e centrada nas exigências atuais da sala de aula, seja ela
física ou virtual. Porém, é necessário fazer tais afirmações
e levantar a bandeira em defesa da EAD, pois, apesar de
possuir ampla comprovação da sua eficácia na formação de
milhões de alunos, incluindo a formação de professores,
ainda é observada por muitos como uma forma de fácil
acesso ao ensino superior e com qualidade duvidosa.
Na UFJF, a EAD é parte integrante do sistema de
ensino e, desde 2005, faz oferta de cursos de graduação,
especialização e cursos livres de forma competente e com
qualidade. Entre eles, está o Curso de Licenciatura em
Computação.
A Licenciatura em Computação teve início no
ano de 2010 e, durante mais de uma década, formou
e continua formando profissionais aptos para atuar na
educação num contexto em que as tecnologias estão cada
vez mais presentes.
Há de se ressaltar que a importância do Licenciado
em Computação tomou proporções ainda maiores
no período da Pandemia, ocasionado pelo vírus da
COVID-19, devido não só à necessidade da utilização de
meios tecnológicos para a realização do Ensino Remoto
Emergencial, mas pela experiência deste na modalidade
de Educação a Distância, que serviu como base para
práticas educacionais sem a presencialidade.
Nesta edição da Lynx, os textos nos formatos
de ensaio, artigos e relatos de experiências trazem à
luz reflexões e discussões sobre os desafios, problemas,
vivências, experiências e o futuro da EAD, com foco
especial para o Curso de Licenciatura em Computação
da UFJF, sob diversas perspectivas e olhares.
Para iniciar, apresentamos o ensaio do autor Wagner
Silveira Rezende “Algumas reflexões sobre o contexto
pandêmico e o futuro da EaD no Brasil”, que tem como
objetivo discutir alguns aspectos ligados à Educação
a Distância no Brasil, como a identidade própria da
EAD, política universitária, valorização, capacitação de
profissionais, infraestrutura, serviços e investimentos,
que, segundo o autor, precisam ser considerados para
imaginarmos o futuro dessa modalidade de ensino no
país depois da pandemia.
Na segundo o texto, “Licenciatura em
Computação da UFJF: 10 anos de história e desafios”,
as autoras Fernanda Cláudia Alves Campos e Liamara
Scortegagna, ex-coordenadora e atual coordenadora da

LiComp respectivamente, destacam dois desafios do
curso de Licenciatura em Computação da UFJF: a gestão
e a evasão na EAD. Ademais, compartilham experiências
e situações vivenciadas ao longo do período de tempo
de existência do Curso com algumas reflexões sobre
estratégias que visem à redução desses desafios.
O terceiro texto, “Uso de vídeos como Objetos de
Aprendizagem no curso de Licenciatura em Computação
da UFJF: um relato de experiência”, escrito por Eduardo
Barrére, traz um relato de experiência da sua atuação
como docente no Curso LiComp, com foco principal
nas dinâmicas pedagógicas que envolvem os Objetos de
Aprendizagem e videoaulas. O autor destaca a diversidade
na forma de planejar, produzir, editar e disponibilizar
esse tipo de material didático, assim como o feedback dos
discentes em relação a esse tipo de mídia. Também são
apresentados os aspectos de organização e avaliação das
turmas nas quais o autor atuou.
“Trabalho de Conclusão de Curso na Licenciatura
em Computação da UFJF - relato histórico dos últimos
8 anos” constitui o quarto texto da edição especial. Nele,
os autores Alessandreia Marta de Oliveira Julio e Rodrigo
Luis de Souza da Silva trazem um relato com o histórico
dos Trabalhos de Conclusão de Curso desenvolvidos no
Curso de Licenciatura em Computação nos últimos anos,
indicando as áreas e temas mais tratados, as disciplinas
do ensino fundamental e médio mais abordadas e
apontando as principais tendências de áreas que estão em
desenvolvimento, bem como a proposição de novas áreas
de estudo.
Na sequência, apresentamos mais um relato de
experiência dos docentes Vítor Fonseca Figueiredo e
Renata Marangon Mantovani no âmbito do Curso
de Licenciatura em Computação. O texto “Formar
professores para o Ensino de Computação: relato
de experiência” descreve a atuação dos autores nas
disciplinas “Ensino da Computação e Prática de Ensino
da Computação I e II” no segundo semestre de 2019 e
de 2020, respectivamente, bem como traz uma reflexão
sobre a importância do Licenciado em Computação para
o contexto educacional atual.
Já o sexto texto, “A extensão e a integração com o
ensino e a pesquisa na formação discente na Licenciatura
em Computação: projeto e-TEIA”, dos autores Liamara
Scortegagna, Priscila Rodrigues de Oliveira, Luzia
Aparecida da Silva, Fabiano Rodrigues de Carvalho e
Josiane Silva, apresenta a trajetória da integração da
extensão com o ensino e a pesquisa na formação discente
a partir de ações desenvolvidas no projeto de extensão
“e-TEIA - Tecnologias de informação e comunicação
na Educação: Inovação na sala de Aula”, destinado
exclusivamente a alunos do curso de Licenciatura em
Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Na sequência, apresentamos três textos de alunos
egressos da Licenciatura em Computação da UFJF.
Cláudio Lúcio da Mata inicia essa sequência com o
texto “Ser egresso da Licenciatura em Computação da
UFJF” relatando a experiência de ser egresso da LiComp,
abordando os importantes conhecimentos adquiridos
durante sua trajetória acadêmica e a aplicação na atual
função de docente na instituição que trabalha. Ademais,
comenta como o Curso transformou sua vida profissional
e pessoal e como foi fundamental, principalmente, para o
enfrentamento do atual cenário pandêmico na educação

brasileira. Já Gustavo Thayllon França Silva, com o texto
“Tecnologias educacionais e o perfil do Licenciado em
Computação: uma discussão acerca do itinerário desta
formação”, apresenta uma revisão bibliográfica com o
objetivo de realizar uma reflexão sobre de que maneira
o curso de Licenciatura em Computação, bem como o
itinerário formativo contribuem com a práxis pedagógica
dos professores do século XXI e para a sociedade como um
todo. E, para fechar a sequência, apresentamos o relato
de experiência da egressa Creuza Ferreira Rodrigues, que,
em seu texto “A importância da tecnologia e inovação na
prática profissional e a relevância do curso de Licenciatura
em Computação”, relata sua trajetória acadêmica na
LiComp em busca da segunda graduação e de novos
conhecimentos para a realização pessoal e a inovação
na prática profissional. A autora teve como principal
objetivo a reflexão sobre a vivência acadêmica e os saberes
adquiridos contextualizados com a prática profissional.
A parceria na pesquisa entre alunos e docentes
da LiComp é destacada no texto “Pensamento
Computacional no ensino médio das escolas públicas”,
dos autores Daniel Pessoa Costa, Rômulo Gonzaga,
Regina Maria Maciel Braga Vilela, José Maria Nazar
David, Victor Ströele de Andrade Menezes e Fernanda
Cláudia Alves Campos, no qual apresentam perspectivas
relacionadas ao Pensamento Computacional no ensino
médio, enfatizando sua eficácia e suas formas de
aplicação como ferramenta para auxiliar o processo de
aprendizagem. Ademais, apresentam resultados de um
estudo exploratório sobre o conhecimento e a utilização
do Pensamento Computacional na rede pública municipal
de Governador Valadares – MG.
Os textos enunciados a seguir objetivam destacar
a integração do Curso de Licenciatura em Computação
com demais cursos do Departamento de Ciência da
Computação da UFJF através de estudos e trabalhos
realizados por pesquisadores e, também, docentes da
LiComp conjuntamente com alunos de outros cursos de
graduação e programas de pós-graduação stricto sensu.
Estes apresentam estudos e propostas que são aplicados
no contexto da modalidade de Educação a Distância e da
Licenciatura em Computação.
O texto “Uma proposta de Framework para
Telepresença Imersiva aplicada à Educação a Distância”,
dos autores Lidiane Teixeira Pereira, Lohan Rodrigues
Narcizo Ferreira e Rodrigo Luis de Sousa da Silva,
apresenta um framework de telepresença imersiva de baixo
custo, reprodutível e de alta mobilidade, utilizando-se de
tecnologias de fácil acesso, como smartphones com sistema
operacional Android e a plataforma Arduino. Os autores
destacam, ainda, um cenário para o uso do framework a
fim de mostrar a viabilidade na aplicabilidade nos cursos
ofertados na modalidade de Educação a Distância com
a intenção de contribuir para a diminuição da distância

transacional e impactar positivamente o envolvimento do
aluno no curso.
Já o texto “Uso de Aprendizado de Máquina para
detecção de risco de evasão no curso de Licenciatura em
Computação”, de Felipe Neves, Fernanda Cláudia Alves
Campos, Victor Ströele de Andrade Menezes, Mário
Dantas, José Maria Nazar David e Regina Maria Maciel
Braga Vilela, apresenta a evasão escolar como um desafio
para os especialistas da educação e, especificamente,
analisa o caso da evasão no Curso de Licenciatura em
Computação na modalidade EAD da UFJF. Para o
estudo, os autores propuseram uma arquitetura baseada
em um comitê de classificadores, capaz de prever o
desengajamento dos alunos durante o curso. Com isso, são
feitas notificações aos professores e tutores, permitindolhes intervir de forma eficaz e tornar o sucesso dos alunos.
Os autores Alessandreia Marta de Oliveira Julio,
Rodrigo Luis de Souza da Silva e Felipe Soares, no texto
“Utilização da Gamificação e da Realidade Virtual e
Aumentada no apoio ao ensino e aprendizagem na
Educação a Distância em período de isolamento social”,
apresentam a gamificação, a Realidade Virtual e a
Realidade Aumentada como estratégias que podem ser
utilizadas para diminuir a evasão escolar, as reprovações e
a falta de engajamento e motivação por parte dos alunos
na modalidade de Educação a Distância. Ou, ainda,
em atividades educacionais remotas como as ocorridas
durante o isolamento social ocasionado pela COVID-19.
Por fim, para fechar a edição da Revista Lynx,
destacamos a pesquisa dos autores Paulo Alceu d’Almeida
Rezende e Fernanda Cláudia Alves Campos “BROADRS: agent based architecture for educational contextaware recommendation”. O texto apresenta um Sistema
de Recomendação Educacional que visa a identificar o
perfil e o contexto do aluno para recomendar recursos
digitas adequados às suas preferências a fim de enriquecer,
flexibilizar e dinamizar os conteúdos educacionais. A
arquitetura BROAD-RS é capaz fazer recomendações de
Objetos de Aprendizagem com base em ontologias que
modelam o perfil e o contexto do aluno.
Convidamos os leitores a percorrer as páginas
desta edição especial, as quais compõem um profícuo
esforço das editoras e autores frente aos desafios que se
impõem à modalidade EAD e ao Curso de Licenciatura
em Computação da UFJF na sua primeira década de
existência,
Boa leitura!
Liamara Scortegagna
Priscila de Faria Pinto
Adriana Oliveira
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
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Algumas reflexões sobre o contexto pandêmico e o
futuro da EaD no Brasil

Wagner Silveira Rezende1

Introdução
Tendo em vista o contexto atual, não é difícil
imaginar como as consequências da pandemia da
Covid-19 têm exercido efeitos significativos para a
educação a distância (EaD) no Brasil e no mundo. O
isolamento social longevo e a utilização das tecnologias
da comunicação a serviço do ensino remoto teriam
colocado a EaD em uma posição de protagonismo que
ela nunca experimentara anteriormente no país. Prova
disso seria a adoção, em uníssono, pelas universidades
e também pelas redes de ensino da educação básica,
de diferentes alternativas para garantir a continuidade
do processo de ensino e aprendizagem, em sua quase
totalidade, baseadas nos recursos, instrumentos e
estratégias da EaD. Ainda sob um olhar imediato, há
quem diga que a pandemia, apesar dos evidentes efeitos
devastadores e permanentes sobre a vida dos indivíduos e
sobre a organização social como um todo, foi responsável
por um processo de acentuação de um movimento
já em curso na educação, qual seja, a transição para
o ensino híbrido (ao qual reservarei algumas linhas
mais à frente) e para o protagonismo, cada vez maior,
da tecnologia a serviço da educação. Nesse sentido, a
pandemia teria contribuído para acelerar um processo
que o país já deveria ter conduzido de modo mais célere
anteriormente. Assim, a necessidade foi o combustível
para o que já deveria ter sido feito.
Entretanto, mesmo que essa acentuação, de fato,
tenha ocorrido e que a importância da EaD tenha
aumentado no contexto pandêmico, ainda é cedo
para avaliar, com precisão, os impactos desse cenário
para o futuro da educação e, em especial, da EaD
no país. Se parece provável que o ensino híbrido seja
alçado a modelo, pelo menos, experimental, em muitas
universidades brasileiras nos próximos anos, resta saber
a maneira como esse processo será conduzido, como será
recepcionado pelos diferentes atores educacionais, os

obstáculos que irá enfrentar e as consequências que essa
mudança trará para o ensino e para a aprendizagem. A
questão parece ainda mais complexa quando pensamos
na educação básica. A EaD já se encontrava, antes
da pandemia, em um grau de implementação mais
avançado no ensino superior, em comparação com a
educação básica, e, apesar do recurso à EaD ter sido
largamente utilizado ao longo do período de ensino
remoto, não é certo que as redes de ensino terão o desejo
e as condições necessárias para propor e implementar,
encerradas as condições do isolamento social, o ensino
a distância como regra. Mesmo o ensino híbrido, na
educação básica, dependerá de uma série de condições
que ainda carecem de análise mais profunda. Uma
delas, e isso serve para qualquer etapa de escolaridade, é
a reação de professores e alunos ao ensino remoto.
Pensando no ensino superior, parece razoável
estabelecer diferenças entre uma EaD como opção,
como escolha, como possibilidade para os alunos
(e também para os professores e coordenadores de
curso), e uma EaD como necessidade, imposta em
virtude do ensino remoto emergencial. A passagem
do emergencial para o rotineiro, portanto, da exceção
à regra, não pode ser tomada pelos atores envolvidos
com a educação no Brasil como um movimento trivial,
natural e simples de ser realizado. Se os alunos da EaD,
como opção, têm afirmado que, do ponto de vista da
aprendizagem, a pandemia pouco alterou sua condição
como aluno, o mesmo não pode ser dito dos alunos
que, matriculados em cursos presenciais, tiveram que
enfrentar o ensino remoto por obrigação, não como
escolha (o mesmo pode ser dito para os professores).
Soma-se a isso um conjunto de problemas, cujo rol
ainda não está devidamente mapeado, que exigirá a
atenção daqueles que pretendem ‘aproveitar a carona da
pandemia’ para fortalecer a EaD no Brasil. Aliás, esse
é um ponto nevrálgico da discussão. Expandir a EaD,
simplesmente, não é o mesmo que fortalecê-la. Sobre
esse ponto, voltarei a falar mais à frente.

1
Diretor do Centro de Educação a Distância – CEAd da UFJF. Professor de Sociologia do Direito da UFJF. Email: wagner@
caed.ufjf.br
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O ponto é que, embora a EaD possa, efetivamente,
ter se expandido durante a pandemia, isso não significa,
necessariamente, que i) esse movimento tenha sido
bem conduzido e planejado, e ii) (por conta de i)
que será capaz de manter o mesmo nível de expansão
experimentado atualmente, sem recrudescer. Podemos
argumentar que, em virtude da forma como o vírus
se espalhou e da rapidez com que o isolamento social
passou a ser a saída para lidar com esse cenário, não houve
tempo hábil de planejamento para oferecer respostas
tempestivas e, ao mesmo tempo, bem elaboradas para
a retomada do ensino. O que observamos, ao contrário,
foi o despreparo em lidar com uma situação dessa
natureza, o que acabou levando a ações descoordenadas
por parte do poder público, mesmo nos casos em que a
resposta à pandemia demorou para ser implementada.
Essa descoordenação, podemos assumir como hipótese,
talvez esteja, em parte, associada ao desconhecimento
das características, virtudes e vicissitudes da EaD. Essa
modalidade de ensino apareceu, simplesmente, como
a resposta mais óbvia para um contexto de isolamento
social, onde o ensino remoto passou a vigorar. Só então,
depois da obviedade do caminho, é que os problemas
de transição do ensino presencial para o remoto
começaram a aparecer de modo mais claro para os atores
educacionais envolvidos com essa mudança.
É verdade que a pandemia pode favorecer essa
transição e revelar a potencialidade do ensino híbrido,
mas essa relação não é necessária e não pode ser
pressuposta. A transição precisa ser construída, depende
de conhecimento especializado sobre a EaD e sobre as
necessidades e interesses de professores e alunos, e exige
planejamento. Um dos maiores equívocos em relação
ao que estamos vivendo na educação é a crença de
que a EaD é o caminho natural depois de quase dois
anos de ensino remoto. Essa ideia leva a uma crença
igualmente equivocada de que a transição é espontânea.
Sem planejamento, contudo, estaremos mais perto do
fracasso do movimento de expansão da EaD do que de
seu sucesso.
Este ensaio tem como objetivo discutir alguns
aspectos ligados à EaD no Brasil que precisam ser
considerados para imaginarmos o futuro dessa
modalidade de ensino no país depois da pandemia.
Trata-se, é preciso ressaltar, de um exercício de reflexão,
longe de esgotar todos os pontos que precisam ser
enfrentados para uma discussão dessa natureza. Diante
disso, o exercício não se baseia em comprovações dos
argumentos aqui apresentados, mas, antes, na exposição
desses argumentos, submetidos ao crivo do leitor.

A identidade da EaD
Um primeiro ponto que merece ser enfrentado
diz respeito à identidade da EaD. É preciso dizer que
o problema da identidade da educação a distância não
surge com a pandemia, embora possa ter se tornado mais
conhecido e mais agudo a partir dela. Por identidade,
quero me referir aos objetivos, às características e à forma
como a EaD é pensada no Brasil. Historicamente, como
uma modalidade educacional definida a partir de seu
público prioritário. A imagem construída em torno da
EaD ancorou-se na ideia de que ela existe para atender
a um público com características específicas, que
não poderia, de outra maneira, ter acesso à educação
presencial formal (para os fins precípuos deste ensaio,
no ensino superior). A EaD seria, portanto, a segunda
opção: quando não fosse possível participar da educação
presencial, a educação a distância seria o caminho.
Nessa concepção, fica clara a hierarquia existente entre
as duas modalidades. A educação presencial é o modo
default, o padrão a ser seguido, a regra. A educação a
distância é a exceção, o resíduo, o que não pôde, por
qualquer motivo que seja, se ajustar ao padrão. E é com
base na regra que todo o resto será definido: padrões de
ensino, padrão de qualidade, modelo de professor, de
sala de aula, de material e, evidentemente, de professor
e de aluno. Com base nisso, a educação a distância
acostumou-se a ser julgada com base em critérios
pensados para a educação presencial, parte de um jogo
em que, de antemão, ela saía derrotada.
Na verdade, os alunos da EaD não podiam
participar da educação presencial por motivos bem
conhecidos historicamente. Em geral, alunos que não
puderam concluir a escolaridade formal, em qualquer
etapa, na idade esperada, ou aqueles que, tendo que
se dedicar ao trabalho, não poderiam frequentar às
aulas presenciais, ou, ainda, aqueles que, vivendo em
localidades não atendidas por instituições de ensino
superior, tinham que recorrer à educação a distância
(ou ainda, a soma de todos esses motivos). Em todos os
casos, fica evidente o caráter secundário da EaD. Uma
espécie de ausência de escolha, de falta de opção.
É preciso reconhecer, contudo, que a EaD e o que
ela pode oferecer vão além disso. À medida que as formas
de organização da vida social se alteram, incluídas aqui
as mudanças nas relações que os sujeitos estabelecem
entre si e nas relações com o conhecimento, as práticas
educacionais também vão experimentando mudanças.
O perfil dos alunos muda ao longo do tempo, assim
como o dos professores, de modo que a imagem do
aluno típico que frequentava a educação a distância
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há vinte anos dificilmente encaixa-se no perfil atual do
aluno em EaD. Aliás, a própria ideia de um perfil típico
do aluno pode não fazer mais muito sentido. Estamos
diante de uma sociedade que se define pela pluralidade,
de interesses, de moralidades, de perspectivas, de valores.
Difícil imaginar que a condição de aluno seja capaz de
apagar essas diferenças e essa pluralidade, reduzindo
pessoas e concepções de mundo tão diferentes à ideia de
aluno da educação a distância. Esse reducionismo, que
costuma acompanhar a imagem que se faz da EaD e do
tipo de aluno que ela atende, não parece ser mais uma
ferramenta explicativa ajustada ao que vivemos hoje.
Estamos diante de uma geração de alunos que
experimentou uma entrada precoce no mundo virtual.
O contato com a tecnologia, normalmente tratado de
forma alarmista pelos especialistas em infância, não
pode ser desconsiderado ao tentarmos compreender
o interesse e a procura pela educação a distância. Eles
(interesse e procura) não se manifestam mais apenas em
virtude do registro das limitações: financeiras (com a
imagem de que a educação a distância é mais barata),
de temporalidade (com a ideia de que o aluno da EaD
trabalha e procurou a educação a distância por conta
da possibilidade de gerenciar seu tempo ao longo do
processo de ensino e aprendizagem), de oportunidades
(com a ideia de que o aluno vive em uma localidade na
qual a educação – superior – não é oferecida) e mesmo
cognitivas (a imagem de que a EaD, sendo mais fácil,
menos exigente, permite que pessoas que não são capazes
de serem aprovadas em vestibulares mais concorridos,
portanto, em cursos melhores, tenham a oportunidade
de estudar). Nesse último caso, a imagem se mantém
mesmo quando o argumento não é uma crítica, mas o
reconhecimento da importância da EaD, no sentido de
democratizar o acesso a esse tipo de aluno.
Uma interpretação dessa natureza não responde
pela totalidade dos alunos já há alguns anos. O aluno
da EaD hoje não a procura apenas pelos motivos
anteriormente listados. Precisamos começar, a partir da
observação sociológica, a perceber que o aluno típico
da educação a distância em um passado recente não é
típico mais. Evidentemente, não se trata de acreditar
ingenuamente que não existam mais alunos movidos
por esses fatores. Eles permanecem nos quadros da
EaD. Entretanto, não são apenas eles. Há alunos que
optam pela EaD por outros motivos, oriundos, por
exemplo, da relação que estabelecem com a tecnologia
como instrumento inarredável para a socialização.
Para uma geração que se relaciona com os outros,
com o conhecimento e consigo própria por meio de
ambientes virtuais e redes sociais, não é difícil imaginar

que a EaD seja uma opção primeira, e não residual,
para a realização de um curso superior. A flexibilização
do tempo, característica de toda a nossa sociedade e
não apenas da EaD, contrapõe-se a uma imagem de
educação pautada por horários predeterminados. A esse
aspecto, em específico, pode vir somar-se a defesa do
protagonismo do aluno em relação a seu futuro e a seu
processo de aprendizagem, tema caro à atual proposta
de reforma do ensino médio, por exemplo. A imagem é
a de um aluno protagonista, que toma decisões acerca
de sua própria formação (isso inclui não apenas a área
de conhecimento do curso que pretende fazer, mas
também o tipo de modalidade por meio do qual o curso
é ofertado). Considerando que o protagonismo juvenil
encampado pela reforma do ensino médio comece, de
fato, a exercer efeitos sobre a postura e o comportamento
dos alunos, em alguns anos, poderemos ver um público
jovem mais convicto sobre suas opções para cursos
superiores, tanto no que diz respeito ao conteúdo
quanto à forma.
A familiaridade com o ambiente virtual e com
as relações que por meio dele são estabelecidas pode
aproximar da EaD toda uma geração de alunos que
prefere ter seu processo de aprendizagem ocorrendo
por esse tipo de ambiente. A possibilidade de gestão
do tempo de aprendizagem é só um dos atrativos para
essa geração, mas é preciso considerar outros, como, por
exemplo, os diferentes tipos de linguagem e de recursos
educacionais utilizados (vídeos, animações, entrevistas,
podcasts, games etc). A ideia da educação presencial
sobre o texto experimenta muitas variações nos
ambientes virtuais de aprendizagem, atraindo públicos
com mais afinidades em relação a diferentes formas de
se comunicar uma ideia.
Isso nos leva a uma concepção diferente daquela
que foi apontada anteriormente como traduzindo
tradicionalmente a EaD e seu perfil de aluno. A EaD
pode ser vista (e tem sido vista) por uma geração de
alunos como uma parte (familiar e lógica) de seu
mundo, já amplamente digital. Uma modalidade de
ensino atrativa pelas suas próprias características e
possibilidades, e não como resíduo. Uma EaD definida
pela presença (de concepções próprias, de ideias, de
recursos educacionais diversos) e não pela ausência (de
oportunidades e de tempo). Esse movimento forçará
(como já tem forçado) a recriação da imagem da EaD a
partir de uma identidade positiva (no sentido da referida
presença de características definidoras) e não negativa
(como operando nas fraturas do ensino presencial).
Compreender a EaD dessa forma e buscar o
estabelecimento de uma identidade própria para a
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modalidade afetam a maneira como ela se relaciona
com o ensino presencial. Em regra, com base na
própria nomenclatura e na conceituação, presencial
e a distância são tratados como antinômicos: com a
EaD sendo entendida como contrária ao ou como a
negação do ensino presencial, a relação entre eles acaba
sendo pensada como de necessária oposição, como uma
espécie de jogo de soma zero. Se a EaD cresce é porque
o presencial decresce. Se a EaD está em evidência é às
custas do ensino presencial em crise. Com a pandemia,
fortaleceu-se uma imagem, já relativamente difundida,
de que a EaD está substituindo o presencial. Esse tipo
de imagem tem espaço mesmo entre os entusiastas da
educação a distância. Entre os críticos, a imagem é a
da precarização do ensino a partir da substituição do
presencial pelo remoto. Entre os entusiastas, a imagem
é a da melhoria e diversificação do ensino, também por
meio da substituição do presencial pelo remoto. Em
um caso e em outro, a substituição é apontada como
o caminho que se abre nesse momento. Interessante
observar que a complementaridade, a articulação e
o amálgama entre recursos e práticas da EaD e do
ensino presencial não se apresentam, em regra, como
possibilidades claras para o fenômeno que está em curso.
Quando falamos em um perfil do aluno EaD,
estabelecendo uma diferença com o aluno do ensino
presencial, essa imagem de polarização é reforçada.
O mesmo acontece quando nos referimos a práticas
pedagógicas típicas, ao perfil do professor, ao tipo
de curso e, como consequência, à sua qualidade.
Pensar em polos antagônicos faz com que vejamos a
EaD como concorrente do ensino presencial, o que,
muitas vezes, inviabiliza um debate mais produtivo
entre os professores, pesquisadores, especialistas
e atores envolvidos com a educação no país. A
complementaridade e cooperação entre as modalidades
(presencial e a distância), caminho que está aberto por
meio da defesa, cada vez mais contundente, do ensino
híbrido, ficam descartadas de saída, quando o tom do
debate sobre as duas modalidades educacionais segue
a trilha do antagonismo. Um dos maiores obstáculos
que temos que superar para avançar na discussão
atual é justamente promover um debate cooperativo
entre interlocutores situados em ou identificados com
um desses polos, em busca de soluções educacionais
ajustadas a problemas reais enfrentados pelos alunos,
professores e gestores da educação.
Nesse sentido, o movimento em direção ao
ensino híbrido tem algo a nos dizer. A perspectiva de
um amálgama entre características do ensino presencial
e da educação a distância é encarnada pelo ensino

híbrido, em uma tentativa de incorporar as vantagens
e virtudes de cada uma das modalidades. Problemas
de diferentes naturezas são encontrados em qualquer
tipo de ensino, assim como soluções específicas para
enfrentá-los. Em um debate polarizado, o exercício
parece ser, ao reconhecer a existência desses problemas,
o de apontar que os problemas da outra modalidade são
mais graves do que os da modalidade que se defende, ou
que as soluções encontradas pela modalidade defendida
são superiores às da modalidade criticada.
Em teoria, o ensino híbrido busca, superando esse
debate (ou, pelo menos, tirando o foco dele), combinar
soluções dadas tanto pelo ensino presencial como pela
educação a distância, fazendo uso da tecnologia como
instrumento fundamental de auxílio para o professor e
para o processo de ensino e aprendizagem. Em tese, o
que se busca é um ensino mais dinâmico, combinando
interações sociais e aprendizagem individual em
ambientes distintos. A despeito das características que
o ensino híbrido possa vir a assumir no futuro, com
virtudes e vicissitudes, o ponto que chama atenção para
o presente debate sobre EaD no Brasil é sua perspectiva
de dissolver, pelo menos em tese, o antagonismo
entre o presencial e a EaD. Essa dissolução parece-me
particularmente importante para o futuro da educação
a distância no país. Qualquer debate frutífero sobre
como a EaD pode contribuir para a educação, em
qualquer nível de escolaridade e rede de ensino, exige a
identificação de sua identidade e a reconfiguração de sua
relação com o presencial. Penso que o ensino híbrido
desempenhará um papel importante para que isso
aconteça, sem, contudo, atribuir-lhe qualquer vocação
soteriológica: a questão fundamental não gira em torno
de desenvolver uma modalidade livre de problemas,
mas de aprimorar continuamente as modalidades
disponíveis, ajustando-as, da melhor maneira possível,
às diversificadas necessidades dos alunos.

A valorização da EaD
Para que isso aconteça, é necessário que a
EaD seja valorizada em seus próprios termos e tendo
em vista suas características, não como resíduo do
presencial. Essa valorização, que, em minha leitura,
pressupõe a construção de uma identidade, conforme
ressaltado no tópico anterior, passa por uma série de
ações, administrativas, organizacionais e pedagógicas,
ainda não plenamente observadas no âmbito da gestão
universitária. Muito em função da referida ausência
de uma identidade própria, a gestão universitária
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permanece, como regra, entendendo a EaD como
tendo sua razão de ser em virtude das fissuras do
ensino presencial. Isso significa, do ponto de vista
administrativo e organizacional, submeter as ações
em EaD aos princípios, normas e estruturas do ensino
presencial.
Pensemos nos cursos da UAB (Universidade
Aberta do Brasil) como exemplo. Financiados pela Capes,
mas ofertados por meio das universidades, os cursos
UAB encontram-se em uma posição ambígua, limítrofe
entre duas instâncias administrativas. Na prática, isso
significa muitas lacunas e dúvidas sobre a atribuição
de responsabilidades, o que acaba por levar a decisões
muitas vezes demoradas e intempestivas para a solução
de problemas que já deveriam estar documentados
e com rotinas de enfrentamento predeterminadas.
As universidades ainda parecem considerar os cursos
UAB como pertencentes à esfera de atuação da
Capes, entidade financiadora, sem chamar para si a
responsabilidade gerencial total sobre os mesmos, ao
passo que a Capes se reafirma apenas como entidade
financiadora, estabelecendo regras gerais, mas sem um
acompanhamento mais próximo da gestão dos cursos.
No âmbito mais amplo da gestão universitária, isso se
revela na ausência de uma política institucionalizada e
bem delineada para a educação a distância. Não é raro
encontrar uma política universitária que preveja, em
alguns aspectos, princípios, nem sempre coerentes, para
educação a distância, mas não uma política universitária
consolidada para a modalidade. Esses princípios,
contudo, costumam aparecer como respostas da gestão
universitária a problemas e demandas pontuais que
surgem ao longo da oferta de cursos em EaD, sem que
sejam fruto de uma reflexão mais detalhada por parte
de especialistas na modalidade, o que poderia servir de
base para a referida política institucional para a EaD.
Assim, o que encontramos é uma solução
específica, por exemplo, para o calendário da educação a
distância, ou para a realização de matrículas, atribuição
de notas, controle dos polos, entre outras ações. As
normas e princípios previstos para ações dessa natureza
parecem ter sido desenvolvidos a posteriori, depois
que problemas relacionados a essas ações apareceram.
Podemos pensar que não há problemas nisso, ou seja,
que, no âmbito da gestão educacional, para qualquer
nível de escolaridade, faz parte da atividade da gestão ter
que lidar com problemas que não estavam previstos e
que, uma vez encontradas soluções para eles, elas passem
a integrar, como normas ou princípios, os processos de
trabalho da gestão. Se isso é verdade, precisamos observar,
também, que qualquer gestão deveria trabalhar com

planejamento e com uma política institucionalizada,
ainda que aberta a contínuos ajustes, como base para
suas ações. Os problemas que vão aparecendo vão
sendo solucionados e tais soluções incorporadas a uma
política minimamente estabelecida. Contudo, não é
o que ocorre com a educação a distância. A ausência
de uma política bem definida faz com que as soluções
encontradas para os problemas obedeçam a uma lógica
casuística e o posterior surgimento de um princípio ou
uma norma não integra uma política preestabelecida,
mas forma uma coletânea de princípios nem sempre em
diálogo uns com uns outros, uma espécie de bricolagem
sem uma lógica própria. Essa constelação de princípios
soltos não pode ser pensada, a rigor, como uma política
institucionalizada para a EaD.
A valorização da educação a distância exige, assim,
uma política definida e institucionalizada por parte da
gestão universitária. Essa ação necessita de um diálogo
permanente entre os atores educacionais especializados
e interessados no debate, capazes de definir, passando
pelos trâmites exigidos pelo debate universitário, as
diretrizes das ações em EaD da instituição superior,
tendo em vista suas características próprias. Normas,
diretrizes e princípios da EaD não devem ser definidos
somente em comparação com o que ocorre no ensino
presencial, caminho que explicita a percepção da EaD
como exceção, cuja regra é o presencial. É comum, por
exemplo, vermos soluções dadas para a EaD com base
no que é feito para o ensino presencial ou com base
em uma mera adaptação do presencial. Uma política
universitária para a EaD precisa ir além das adaptações,
exigindo diretrizes próprias, pensadas com base nas
necessidades dos atores envolvidos com a educação a
distância.
Isso significa conceder autonomia para ações
em EaD, no sentido de que elas sejam balizadas por
princípios e normas pensados especialmente para
a educação a distância. Calendário próprio, ações
relacionadas à matrícula, colação de grau e diplomação,
especificação de prazos, exigência de documentação,
carga horária dos professores e sua contagem nos
respectivos departamentos são exemplos entre muitos
outros. Tudo isso precisa ser pensado para a EaD, de
acordo com suas especificidades.
Três aspectos, em especial, merecem destaque: o
estágio, a extensão e a pesquisa. O estágio é um dos
pontos nevrálgicos para os cursos em EaD. As exigências
de sua realização precisam ser distintas em relação ao
que ocorre no presencial. Como o estágio é realizado
nos polos ou cidades vizinhas a eles, em regra, distantes
da localidade da instituição de ensino superior, regras
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para sua realização, monitoramento e comprovação
precisam estar ajustadas a essas especificidades. Com a
pandemia, intensificou-se o debate sobre a possibilidade
de realização de estágio por meio virtual. A despeito da
posição que vá se tomar em relação a isso, o aspecto
emergencial é discutir a possibilidade de sua realização
e em que condições. Esse é um tema que precisa entrar
na agenda da EaD nas universidades.
A curricularização da extensão, prevista para o ano
de 2022, é outro ponto que exige a atenção da gestão
universitária no que diz respeito à EaD. Com a extensão
sendo exigida como parte do currículo, ela deixa de ser
uma opção para o aluno interessado, de acordo com
as ofertas (quando existem) das universidades, para se
tornar de oferta obrigatória. Como as universidades
lidarão com a curricularização da extensão é um desafio
colocado para todas as unidades acadêmicas e cursos,
e o debate que já se encontra em andamento mostra
as dificuldades que estão por vir, mesmo nos cursos
presenciais. Temos motivos, diante do contexto da EaD
nas universidades, para acreditar que as dificuldades
tendem a ser ainda maiores no que diz respeito à educação
a distância. As ações de extensão, em breve obrigatórias,
serão ajustada às necessidades e às características da
EaD? Ou, mais uma vez, serão pensadas com base nas
características do ensino presencial, para, em seguida,
serem adaptadas para a EaD?
Há ainda o tema da pesquisa. A tríade repetida
continuamente pelas universidades, ensino-pesquisaextensão, é desfeita na EaD, onde apenas o ensino trilhou
caminho suficiente para ser considerado relativamente
consolidado. A extensão ainda é uma novidade e o futuro
próximo já reserva os novos capítulos dessa discussão.
Quanto à pesquisa, a demanda é menos recente. Muito
se discute, e já se discutiu, sobre a pesquisa nos cursos
EaD. Interessante notar que o tema da má distribuição
das possibilidades de se fazer pesquisa, entre os alunos,
já faz parte dos cursos presenciais, em especial diante das
diferenças entre os cursos noturnos e diuturnos. No caso
da EaD, penso que o problema é aguçado pela imagem
preconcebida em torno do aluno, à qual fiz alusão em
linhas anteriores. Um aluno estereotipado em torno de
seu atraso, de seus problemas de aprendizagem ou de
suas condições desfavoráveis para o estudo dedicado é
um aluno que ou não tem o perfil exigido ou não tem
interesse na pesquisa. Quando não é o aluno, o problema
recai sobre a própria natureza da EaD: pesquisa não é
para todo tipo de aluno, nem para todo tipo de curso.
A obscuridade dessa percepção, se já não se encontra
explicitamente no discurso, permanece a regra como
prática, perceptível na quase ausência de projetos de
pesquisa destinados ou contando com alunos da EaD.

Capacitação de professores,
técnicos e gestores
Uma política institucionalizada para a EaD
conta, evidentemente, com um conjunto de diretrizes,
princípios e normas, e com a especificação de ações
ajustadas às características da educação a distância.
Conta ainda, e esse é um ponto muito importante
da discussão, a ponto de, em minha leitura, exigir
um tópico próprio neste ensaio, com uma política de
capacitação e formação de atores para o trabalho com
a EaD.
Uma das críticas direcionadas à EaD, e que
fazem parte da imagem arraigada da qual a modalidade
goza, diz respeito à má qualidade do ensino ofertado.
Para alunos residuais, um ensino residual. Diante das
características históricas do aluno da EaD, criou-se a
imagem de que a qualidade dos cursos era equivalente
ao que se esperava dos alunos. Essa é uma maneira
de dizer que os professores envolvidos com a EaD ou
são despreparados (e menos capazes do que aqueles
envolvidos somente com o ensino presencial) ou são
desinteressados (nos alunos e no ensino), entregando,
na educação a distância, muito menos do que aquilo
que podem entregar na educação presencial.
É interessante observar quantos desses professores,
contudo, foram capacitados, pelas universidades, antes
de assumirem postos e salas de aula na EaD. É comum,
como ocorre, por exemplo, com os gestores escolares
das redes públicas de ensino no Brasil, ouvir dos
professores que eles aprenderam a lidar com a EaD na
prática, sendo professores na modalidade. A despeito da
docência ser uma atividade prática, que exige a prática
para aperfeiçoamento, a ausência de capacitação anterior
para atuar na modalidade é mais fruto da ausência de
identidade e política universitária para a EaD do que de
uma crença no empirismo como caminho fundamental
para o desenvolvimento do docente.
A falta de capacitação docente para atuação em
ambientes virtuais fez-se sentir com a entrada em cena,
nas universidades, do ensino remoto emergencial. A
educação a distância não exige do professor apenas o
conhecimento sobre determinado conteúdo, que ele
levará da sala de aula presencial para o ambiente virtual
de aprendizagem. A EaD exige técnicas, conhecimentos
e habilidades específicos, que precisam ser aprendidos e
desenvolvidos. A crença (ingênua e negligente) de que a
EaD não exige nada diferente, por parte dos professores
(mas também dos alunos), é um dos fundamentos
que alimentam a ideia de que a educação a distância
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apresenta menor qualidade (ou de que é mais fácil e
menos exigente) do que o ensino presencial.
A capacitação dos professores para o manuseio
e utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem é
requisito para que as potencialidades da EaD tenham
condições de efetivação. Isso deveria estar previsto
pela referida política universitária para a educação a
distância. Esperar que um professor, sem nenhuma
familiaridade com a EaD, simplesmente seja capaz de
reproduzir o mesmo conteúdo que ele ministra em
uma disciplina presencial em um ambiente virtual de
aprendizagem, é exemplo de uma não-política para a
EaD. A expansão do ensino híbrido, se vem de fato a se
consolidar, exigirá, como uma de suas primeiras ações,
a capacitação dos professores para o trabalho nesse
ambiente de aprendizagem. Isso depende de formação
e planejamento, não podendo ser pressuposto. E é
uma forma, por excelência, de valorizar a educação a
distância. Tudo que foi dito até aqui para os professores
aplica-se aos tutores.
O mesmo pode ser dito também para os gestores,
que tendem a ser olvidados no debate sobre EaD.
Ser gestor de um curso presencial exige preparação.
Por mais que muitas ações sejam semelhantes em
uma modalidade e em outra, há, evidentemente,
competências específicas que serão exigidas por um
gestor em EaD. Se a capacitação para os professores
está longe de uma institucionalização, o que diremos da
formação dos gestores para o trabalho com cursos em
educação a distância?
O bom uso da EaD e a efetivação de suas virtudes
dependem, sobremaneira, de profissionais qualificados
e preparados para atuarem nessa modalidade. A falta de
preparação é, antes de tudo, um dos motivos da ainda
existente resistência, entre os próprios professores, em
relação à educação a distância. Um processo bem feito
de capacitação desses profissionais deve ser capaz de
mostrar as potencialidades e fragilidades da modalidade,
habilitando-os a explorar suas virtudes e a tentar
contornar suas vicissitudes.

Os recursos educacionais
O tema da qualidade dos cursos em EaD passa não
apenas pela capacitação específica dos profissionais, mas
também pelos recursos educacionais disponibilizados
para os alunos. Em regra, fala-se da variedade de
recursos educacionais (e de linguagens) como um dos
pontos fortes da educação a distância, enfatizando os
benefícios da tecnologia. Parecerá óbvio ao leitor dizer

que a tecnologia é instrumento e não fim em si mesmo,
de modo que seu uso, por si só, não garante a qualidade
(em especial, pedagógica) do produto final.
Os recursos educacionais desempenham um papel
particularmente importante na EaD, não em virtude
da diminuição do papel do professor (como alegam
algumas críticas), mas em virtude de suas próprias
características e do ambiente virtual de aprendizagem.
Eles (os recursos) fazem parte de uma narrativa que
precisa ser muito bem alinhavada (pelo professor),
tendo em vista a gestão do tempo de aprendizagem por
parte do aluno. Com isso, o cuidado em sua preparação
é fundamental.
A capacitação do professor abordada no tópico
anterior incorpora a produção de recursos educacionais.
Isso não significa que o professor deva se tornar um
especialista em tecnologia da noite para o dia, sendo
capaz de produzir recursos sofisticados e que exigem
capacidade específica para uso de alguns softwares, por
exemplo. Muitas vezes, temos uma imagem exagerada
sobre o que é tecnologia. O bom recurso educacional
não é aquele que incorpora mais tecnologia, mas aquele
que melhor conversa com o público ao qual é destinado,
fazendo um uso ajustado da tecnologia para tanto.
Perceber que, para determinada turma, um podcast
definindo um conceito importante pode funcionar
melhor do que um texto escrito sobre o assunto é um
exemplo de uso ajustado (e eficaz) da tecnologia.
Entendo que o design instrucional, essa área
do conhecimento (teórica e prática) limítrofe entre o
design, a pedagogia e comunicação, tem desempenhado
(e vai desempenhar ainda mais) um papel central na
produção de recursos educacionais para a educação a
distância. A busca por soluções diversificadas, com
linguagens variadas e capazes de dialogar com públicos
distintos é fundamental para o futuro da EaD e para
sua capacidade de mostrar suas potencialidades. Um
curso de qualidade, em qualquer modalidade, exige
recursos educacionais de qualidade, objetos de ensino e
aprendizagem capazes de oferecer aos alunos caminhos
para aprender. Isso não pressupõe, conforme afirmei
anteriormente (mas vale a pena reforçar), a diminuição
da importância do professor. Um material didático de
qualidade só pode exercer efeitos a partir de seu uso por
parte de professores qualificados para tanto.
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Suporte técnico e
infraestrutura
Profissionais preparados e recursos educacionais
de qualidade fazem parte de uma equação que exige
ainda suporte técnico e infraestrutura capaz de lidar
com a intensificação da educação a distância ou do uso
de seus recursos e estratégias. O ambiente virtual de
aprendizagem, assim como o ambiente físico de uma
universidade, precisa de manutenção.
Um dos obstáculos que já bateu às portas das
universidades diz respeito à performance dos ambientes
de aprendizagem. O acesso simultâneo de usuários nas
plataformas é um dos nós que precisam ser desfeitos.
Diante da possibilidade de gestão da aprendizagem e
do tempo por parte o aluno, poderíamos imaginar que
há pouca probabilidade disso acontecer: alunos que
podem entrar na plataforma a qualquer tempo fazendo
uso da plataforma ao mesmo tempo. Entretanto, a
familiaridade com a EaD mostrará que há períodos do
dia (as noites), da semana (os fins de semana) e mesmo
do mês (período de avaliações, por exemplo) nos quais
o número de acessos aumenta muito. Lidar com acessos
simultâneos pode afetar a performance dos ambientes,
levando à lentidão ou mesmo impossibilidade de acesso
(um dos pontos frágeis com os quais a EaD precisará
lidar diante de sua expansão e a do ensino híbrido).
Outro ponto sensível é o armazenamento. Recursos
educacionais (vídeos, áudios, podcasts, informações em
geral) ocupam espaço. Espaço que precisa existir e estar
disponível para armazenar essas informações. Quanto
mais usuários, mais espaço exigido.
A performance e o armazenamento exigem
infraestrutura. Servidores, softwares, serviços, pessoas
qualificadas para lidar com tudo isso. Quem vê um
ambiente de aprendizagem na tela de um computador
pode ter a falsa impressão da facilidade e simplicidade de
uma plataforma, correlata da impressão, também falsa,
de que tudo isso é barato, ou, pelo menos, mais barato
do que o presencial. Há um mundo de programas,
serviços, ações e pessoal mantendo aquele ambiente
de aprendizagem com acesso ininterrupto, com os
recursos educacionais disponíveis e armazenando todas
as informações importantes para o processo de ensino e
aprendizagem (acessos, downloads, avaliações, uploads,
notas, comunicações etc).
Tudo isso tem custos, o que nos leva a questionar
a ideia, cuja circulação foi ampliada pela pandemia, de
que a EaD é uma estratégia de precarização do ensino
por meio da economia de custos. Desconheço, até o

momento em que escrevo estas linhas, algum estudo
confiável sobre gastos com educação a distância em
comparação com os gastos do ensino presencial. Esse
argumento, aliás, aparece tanto entre os críticos quanto
entre os entusiastas da EaD: ou a educação a distância é
instrumento de precarização do ensino para a economia
de recursos na educação; ou a educação a distância é
virtuosa, justamente, por ser mais econômica. Não tenho
dados no momento para refutar a ideia de que a EaD
é mais econômica, mas, a despeito disso, posso afirmar
que as universidades públicas, seguindo a tendência do
ensino híbrido, precisarão investir em infraestrutura e
pessoal especializado para a garantia de performance
e armazenamento de dados para um número cada vez
maior de usuários. Isso sem falar no suporte técnico, com
pessoal destinado a lidar com as dúvidas e demandas de
usuários, um serviço essencial de comunicação entre a
instituição e o aluno.

***
Identidade própria, política universitária,
valorização, capacitação de profissionais, infraestrutura,
serviços, investimento. Não parecem poucos, nem
simples, os desafios colocados para o futuro da EaD.
Se a pandemia pode ter alçado à EaD a uma posição
de protagonismo no cenário educacional brasileiro
(evidentemente, de maneira trágica e não desejada),
isso não significa, ainda, que o status do qual goza a
educação a distância atualmente tenha sido alterado. As
respostas ao isolamento social exigido pela pandemia
parecem mais uma colcha apressada de retalhos do que
o primeiro passo para uma política em EaD consolidada
no país.
Para que o protagonismo da EaD possa ter
lugar, é preciso reconfigurar a imagem da modalidade,
descolando-a do antagonismo (e da competição) com o
ensino presencial, dando a ela cara própria, princípios e
política próprios. O debate em torno do ensino híbrido
pode nos ajudar a desfazer alguns equívocos e percepções
deturpadas, avançando, de maneira mais madura, em
direção a soluções tempestivas e eficazes para alguns dos
problemas da educação no Brasil. Essa maturidade se
manifesta, por exemplo, no reconhecimento de que a
EaD não é nem a maior ameaça à qualidade da educação
no país nem a solução para todos os seus problemas.
A qualidade do ensino não pode ser atribuída,
exclusivamente, à modalidade. Há cursos presenciais
de qualidade duvidosa e cursos em EaD de excelência.
Profissionais qualificados, recursos educacionais de
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qualidade, infraestrutura e suporte. Esses elementos
respondem por boa parte da qualidade de um curso.
A maturidade do debate e a mudança de identidade
da EaD podem levar a uma política universitária
ajustada às necessidades da modalidade, aumentando
o investimento em capacitação, recursos educacionais,
infraestrutura e pessoal qualificado, aumentando, dessa
forma, a qualidade dos cursos oferecidos e a confiança
da sociedade na educação a distância. É preciso separar
a ideia de que a EaD leva a cursos necessariamente
ruins da ideia de que a EaD, como o ensino presencial,
pode oferecer cursos de baixa qualidade em virtude
de circunstâncias que extrapolam as características da
modalidade em si.
Ainda não sabemos, ao certo, os caminhos da EaD
depois da pandemia. Os mais entusiastas compartilham
com alguns críticos a ideia de que a EaD veio para ficar
(como modalidade ou por meio da internalização de
práticas, recursos e estratégias no ensino híbrido), seja
substituindo ou estabelecendo um diálogo com o ensino
presencial. O fato é que, de uma maneira ou de outra,
não veremos a almejada qualidade da educação avançar
se não discutirmos, com seriedade e emergência, sobre
os princípios e diretrizes da EaD no Brasil, superando
dicotomias ultrapassadas e afinando o debate em torno
de soluções. Penso que a universidade é um lugar mais
do que adequado para conduzir e fomentar esse debate.
Recebido em: 26/10/2021
Aceito em: 27/10/2021
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Licenciatura em Computação da UFJF:
10 anos de história e desafios
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Resumo
O artigo apresenta a trajetória dos dez anos de história do Curso de Licenciatura em Computação da
Universidade Federal de Juiz de Fora, ofertado na modalidade de Educação a Distância e destaca dois
desafios: a gestão da Educação a Distância e a evasão do Curso. O objetivo é compartilhar as experiências
e situações vivenciadas ao longo desse período de tempo e refletir sobre estratégias que visem à redução
desses desafios. Apresentamos ainda, a contextualização da Educação a Distância na Universidade Federal
de Juiz de Fora e as principais características do projeto pedagógico do Curso como objetivos, perfil dos
egressos, grade curricular, estágios, oferta nos polos de apoio presenciais e os atores do processo educacional
da licenciatura.
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Abstract
 article presents the ten-year history of the Teaching Course in Computing at the Federal University
The
of Juiz de Fora, offered as a Distance Education course, and it highlights two challenges over the years:
the Distance Education management and the Course dropout. The objective is to share experiences and
situations lived over this period and reflect on strategies to reduce these challenges. We also describe the
Distance Education at the Federal University of Juiz de Fora, and the main characteristics of the pedagogical
project of the Course, such as objectives, students’ profile, curriculum, internships, face-to-face support
centers and actors of the educational process.
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1. Introdução
A educação está em constante evolução buscando
atender às exigências da sociedade contemporânea.
São profundas as mudanças estruturais exigidas na
organização do ensino formal, na disponibilidade de
recursos tecnológicos e no mercado de trabalho.
A modalidade de Educação a Distância (EAD)
viabiliza a formação de pessoas que vêm sendo excluídas
do processo educacional por questões de localização
ou por indisponibilidade de tempo nos horários
tradicionais de aula. A Educação a Distância permite
formar profissionais sem deslocá-los de seus municípios
e atende aqueles que, ainda em serviço, buscam a
graduação necessária para o exercício de sua profissão.
Segundo (OLIVEIRA; BITTENCOURT, 2020) há de
destacar o papel social da EAD em universalizar o acesso
a uma formação continuada de qualidade, em grandes
centros ou lugares longínquos, caracterizando-se por ser
uma das mais importantes ferramentas de transmissão,
acesso e democratização do conhecimento.
Segundo o último Censo da Educação Superior,
realizado pelo INEP no ano de 2019 e publicado no
ano de 2020 (INEP, 2020), o número de matrículas de
graduação na modalidade a distância atingiu mais de
2,4 milhões de alunos, o que representou 28,4% dos
alunos de graduação no país. O levantamento aponta
que, entre 2009 e 2019, o número de matrículas em
cursos a distância aumentou 378,9% contra 17,8% da
modalidade presencial.
Entretanto, as taxas de evasão na Educação a
Distância têm apresentado também números altos,
chegando a 75% em cursos técnicos e em torno de
40% no Ensino Superior, conforme o Censo EAD da
Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED,
2019). Tais números são influenciados por diversas
variáveis e fatores sociais, institucionais e pessoais
(BRANCO et al., 2020)
A Evasão é considerada quando o aluno de
uma instituição educacional decide voluntariamente
abandonar o curso ou disciplina (NEVES et al. 2021).
A conclusão do Curso pelo aluno traz benefícios
tanto para a sociedade quanto para o mercado de
trabalho. Nas instituições públicas, altas taxas de
evasão significam que o investimento público não está
atingindo seus objetivos em termos de políticas públicas
e nas instituições privadas, significa perda de receita
(OLIVEIRA; BITTENCOURT, 2020) (BRANCO et
al., 2020).
A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
participa, desde o início dos anos 2000, dos esforços

governamentais de interiorizar e democratizar o acesso
aos cursos de graduação com utilização de novas
tecnologias, notadamente os recursos disponíveis para
EAD. Em abril de 2003 foi criada a Coordenação de
Educação a Distância e em agosto o Núcleo de Educação
a Distância (NEAD), com o objetivo de dar suporte e
infraestrutura aos projetos institucionais. Em 16 de
março de 2006, por meio da Portaria nº 685/MEC, a
UFJF foi credenciada para a oferta de cursos superiores
a distância. Os esforços para atender a demanda pela
formação de professores de ensino fundamental e médio
se consolidou nas parcerias em projetos de EAD com o
MEC, através do Sistema Universidade Aberta do Brasil
(UAB) e depois capes/UAB.
A primeira experiência da UFJF na oferta
de graduação na modalidade a distância se deu no
Projeto Veredas que graduou, em julho de 2005, 1800
professores do Estado de Minas Gerais em Pedagogia.
Depois, foi criado o projeto Polos Universitários
Regionais da UFJF, que visava a implantação de cursos
de graduação na modalidade a distância em parceria
com os governos municipais, estadual e federal. A
partir de 2005 foram ofertados o bacharelado em
Administração Pública e Licenciaturas em Física,
Matemática, Pedagogia e Química. Após 2010, foram
ofertados os cursos de Licenciatura em Computação
(LiCOMP) e Educação Física. Na pós-graduação, foram,
inicialmente, ofertados dois cursos para formação em
EAD: Curso de Especialização em Gestão da Educação
a Distância (2002) e o Curso de Especialização em
Design Instrucional para Educação On-line (2005).
“A EAD na UFJF, conforme o incremento
desta modalidade de ensino no cenário nacional, vem
sendo estruturada de modo a oferecer às comunidades
acadêmica e externa um modelo de ensino compatível
com as exigências educacionais e necessidades sociais da
sociedade moderna. ” (CEAD, 2021).
O Curso de Licenciatura em Computação da
UFJF tem por objetivo formar professores para atuarem
na rede de ensino público e privado, no atendimento
aos níveis de ensino fundamental, médio e profissional
e técnico de nível médio, com a colaboração de
profissionais de diversas áreas. Além dessa formação,
o Licenciado em Computação é dotado de conteúdos
e habilidades para atuarem como instrutores de cursos
em empresas privadas e, também, em projetos de
Educação a Distância, tanto no suporte aos laboratórios
específicos como na tutoria das disciplinas e módulos.
Esse artigo descreve os dez anos da história do
Curso de Licenciatura em Computação, modalidade a
distância da UFJF, e destaca dois desafios: a gestão da
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Educação a Distância e a evasão do curso. O objetivo é
compartilhar as experiências e situações vivenciadas ao
longo desse período de tempo e refletir sobre estratégias
que visem à redução desses desafios.
Esse artigo está assim organizado: após a
introdução, a seção 2 descreve a proposta do curso,
com destaque para os principais itens que a compõem
e apresenta dados sobre os processos seletivos ao longo
dos 10 anos, detalhando a oferta de vagas nos Polos.
A seção 3 discute os desafios de um curso da área da
Computação, na modalidade a distância, destacando a
gestão e a evasão. Finalmente na seção 4 são apresentadas
as considerações finais.

2. A Licenciatura em
computação da UFJF
2.1. Contextualização
As diretrizes norteadoras da educação média
e fundamental encaminhadas pela LDB- 9.394
de dezembro de 1996 abriram novas perspectivas
de valorização curricular, no desenvolvimento de
habilidades curriculares orientadas pelas transformações
do mundo e a preparação básica para o trabalho. Desde
então, a Computação ganhou espaço nos currículos
do ensino fundamental, médio, profissionalizante e
superior, como forma de aproximar os discentes do
mundo da tecnologia e como disciplina necessária à
formação do cidadão na contemporaneidade.
O Departamento de Ciência da Computação
(DCC) da UFJF propôs, em 2010, o projeto de Curso de
Licenciatura em Computação, modalidade a distância.
Em 2011 iniciou-se a oferta e o reconhecimento do
curso ocorreu em 25/07/2014. O objetivo é habilitar
os licenciados a atuarem em suas cidades e regiões em
projetos de EAD e de informática educativa nas escolas
e em pequenos empreendimentos. Outra motivação
para os licenciandos são as iniciativas dos governos
federal, estaduais e municipais de dotar as escolas
de laboratórios de informática e a necessidade de
profissionais. Portanto, o profissional de Licenciatura
em Computação deve ter condições de assumir o papel
de agente transformador da sociedade, ter capacidade
de provocar mudanças por meio da incorporação de
novas tecnologias educacionais e estar disposto a atuar
como profissional da Educação.

A proposta do curso considera as diretrizes
contidas nos referenciais de qualidade para Educação
a Distância, as diretrizes para cursos de licenciaturas,
os parâmetros curriculares do MEC e a proposta
pedagógica do Currículo de Referência para cursos de
Licenciatura em Computação da Sociedade Brasileira
de Computação. A Licenciatura em Computação
é ofertada notadamente na Zona da Mata e demais
regiões do Estado de Minas Gerais, tendo já atuado
em 21 Polos. O curso já ofereceu 1728 vagas em sete
processos seletivos.
O curso foi organizado na forma de licenciatura
(CAMPOS;
SCORTEGAGNA,
2015),
cuja
integralização curricular inicialmente prevista é de quatro
anos (oito semestres letivos), com carga horária total de
3.000 horas. Ao longo dos anos, o projeto pedagógico
foi atualizado e, em 2015, foi feita a primeira alteração
curricular. Em 2021, o projeto está sendo atualizado
com foco nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial em Nível Superior de Professores para
a Educação Básica e a BNC-Formação, que têm como
referência a implantação da Base Nacional Comum
Curricular da Educação Básica.
O curso proporciona ao licenciando em
Computação a vivência multidisciplinar e pretendese que os alunos desenvolvam consciência crítica,
habilidades investigativas e tornem-se competentes para
o exercício do magistério, participando como cidadãos
responsáveis e úteis à sociedade.

2.2. Características do curso
2.2.1. Perfil dos egressos
O profissional formado no Curso de Licenciatura
em Computação recebe uma formação social,
pedagógica, humanística e técnica para atuar nos níveis
de ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante.
Espera-se, ainda, que o licenciado possa contribuir com
pesquisas e projetos de novas ferramentas educacionais
que facilitem e diversifiquem o processo de ensinoaprendizagem. Destaca-se, a seguir, algumas funções
para atuação do licenciado em Computação:
•

Professor de informática no Ensino Médio e
Fundamental;

•

Professor de disciplinas da área de informática
em cursos técnicos de nível médio;
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•

Instrutor em cursos de informática na iniciativa
privada;

•

relacionamento entre os vários campos da
Computação e da Educação;

•

Pesquisador de novas tecnologias educacionais
informatizadas;

•

incentivo à pesquisa e extensão como princípio
educativo.

•

Gerente de área de tecnologia em instituições
educacionais;

•

Coordenador de laboratórios de Educação a
Distância e suporte a Plataformas de EAD;

•

Tutor ou coordenador de disciplinas ministradas
a distância.

2.2.2. Grade curricular
A proposta do curso tem como meta o
desenvolvimento dos princípios teóricos e metodológicos
que sustentam a Computação e a Educação, integrando
o ensino e a pesquisa educacional no processo de
formação do professor. Na organização didáticopedagógica são considerados como princípios:
•

uma metodologia de ensino que privilegie a
construção dos conhecimentos;

•

a flexibilidade, quanto ao respeito ao ritmo e
condições do aluno para aprender;

•

a autonomia dos alunos e o autogerenciamento
da aprendizagem;

•

a interação com professores, tutores e outros
alunos como forma de contribuir para evitar o
isolamento e manter o processo motivador da
aprendizagem;

•

a contextualização dos conteúdos como recurso
para tirar o aluno da condição de expectador
passivo;

•

a articulação entre teoria e prática no percurso
curricular;

•

o acompanhamento do processo de
aprendizagem por professores, tutores a
distância e presenciais;

•

a motivação do aluno para com o objeto da sua
profissão;

•

uma base conteudista sólida para a compreensão
de conceitos fundamentais à profissão de
licenciado em Computação;

•

o uso e difusão de novas tecnologias;

A atividade acadêmica é relevante para que o
aluno adquira o saber e as habilidades necessárias à sua
formação e ,por conseguinte, o Curso de Licenciatura
em Computação está estruturado em um conjunto
de créditos e horas de atividades complementares,
desenvolvidos em períodos semestrais. A carga horária
total está estruturada por eixos curriculares: Prática
como Componente Curricular, Estágio Supervisionado,
Componentes Curriculares de Natureza CientíficoCultural e Atividades Acadêmico-Científico-Culturais.
•

a) Prática como Componente Curricular:
vivenciada ao longo do curso, tem como objetivo
a aproximação do aluno com a realidade do
trabalho de forma direta e/ou simulada, fazendo
relação da teoria com a prática. Os componentes
curriculares são desenvolvidos por meio de
Oficinas Pedagógicas, Seminários Integradores,
Observação e Reflexão do Trabalho Escolar e
Laboratórios de Desenvolvimento;

•

b) Estágio Supervisionado: objetiva integrar
teoria e prática. Possui as dimensões formadora
e sociopolítica, que proporcionam ao aluno
a participação em situações reais de vida e de
trabalho, consolidam a sua profissionalização
e exploram as competências básicas
indispensáveis para uma formação profissional
ética e corresponsável;

•

c) Componentes Curriculares de Natureza
Científico-Cultural: são de caráter teóricoprático, relacionam-se a conteúdos básicos,
profissionais e instrumentais, essenciais para a
compreensão da Computação e da Educação,
bem como para a atuação como professor de
Computação na educação básica. Além dessa
formação, compreendem também a formação
humanística desejada à formação de educadores;

•

d) Atividades de Caráter Acadêmico-CientíficoCultural: estão contempladas nas Atividades
Complementares e são desenvolvidas ao longo
do curso, não se restringindo ao ambiente
acadêmico. São ofertadas atividades para que
sejam escolhidas segundo os próprios interesses
e possibilidades do aluno. Os discentes também
têm a responsabilidade de buscar outras
atividades científicas e culturais. O Trabalho
de Conclusão de Curso se insere como
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atividade complementar e visa a consolidação e
aprofundamento temático numa área do curso
e/ou atividade do magistério, bem como tem
por objetivo estimular a produção científica e
a capacidade crítico-reflexiva na aplicação dos
conhecimentos na formação do professor.
As disciplinas são distribuídas objetivando o
crescimento gradual do aluno durante o curso. Em
relação à área da Computação, iniciam-se as disciplinas
de Redes de Computadores, depois as básicas de
Algoritmos e Estrutura de Dados; na sequência,
as disciplinas de Linguagens de Programação e
Desenvolvimento Web, Banco de Dados e Engenharia de
Software e, finalmente, as de Informática na Educação.
As disciplinas da Educação são oferecidas a partir do
segundo ano e o estágio é realizado em quatro períodos
letivos. A multidisciplinaridade é aplicada em diferentes
disciplinas como nos Seminários Integradores.
A disciplina de Introdução à EAD faz parte
da ambientação do aluno quanto à realização de um
curso na modalidade de Educação a Distância e visa a
compreensão da metodologia de Educação a Distância; a
organização dos estudos e aprendizagem dos conteúdos
do Curso de Licenciatura em Computação, bem como
a capacitação no Ambiente Virtual de Aprendizagem
Moodle. As temáticas da História e Cultura AfroBrasileira e Indígena e Políticas de Educação Ambiental
estão sobretudo nas unidades curriculares Informática e
Sociedade e Estado, Sociedade e Educação.

2.2.3. Atividades
complementares
O aluno da Licenciatura em Computação necessita
cumprir 200 horas de Atividades Complementares.
O curso promove atividades nos Polos, necessárias à
integralização curricular. Cabe aos alunos participarem
das atividades organizadas pela Coordenação do curso
e buscar essa vivência por meio de outras atividades
realizadas ao longo do curso. As seguintes atividades podem
ser contabilizadas como Atividades Complementares:
Iniciação à docência, Iniciação científica, Extensão,
Monitorias, Grupo de estudos, Participação em eventos,
Apresentação em seminários, Participação em programa
ou grupo de educação tutorial, Participação em empresa
júnior, Vivência profissional complementar na área
de formação do curso, Treinamento profissional ou
administrativo, Representação estudantil e Certificação
em língua estrangeira.

O curso oferece regularmente duas oficinas
presenciais: Montagem de Computadores e uma de
Montagem de Redes de Computadores em Laboratórios.
São oferecidas palestras com os professores do DCC
sobre temas atuais da Computação e é facultada aos
alunos a participação na Semana da Computação do
DCC, assistindo nos polos, via web conferência, as
palestras e minicursos oferecidos a todos os alunos da
área da Computação da UFJF.
Desde 2014, o Curso de Licenciatura em
Computação participa do PIBID. Esse projeto
visa dar ao licenciando oportunidade de integrar o
uso das tecnologias informáticas e o laboratório de
informática em outras disciplina da escola ou, ainda,
preferencialmente, estimulando a interdisciplinaridade;
apresentar aos professores sugestões de inclusão
de tecnologias que possam ser mais rapidamente
implantadas nas aulas expositivas e no uso do laboratório
de informática; produzir material didático multimídia
como softwares educacionais, objetos de aprendizagem
e estratégias integradoras para ampliação do uso das
novas tecnologias de informação e comunicação; realizar
oficinas para elaboração, em grupo dos bolsistas, do
material didático para capacitar os professores da escola
para adotarem os projetos elaborados pelos bolsistas;
elaborar projeto interdisciplinar de uso do laboratório
de informática, analisando interdisciplinaridade entre
disciplinas.
O e-TEIA é um projeto de extensão que tem por
objetivo ampliar a formação dos alunos do Curso de
Licenciatura em Computação da UFJF, inserindo-os no
cotidiano de escolas da rede pública, com o intuito de
capacitar e informar os professores e futuros professores
no uso das Novas Tecnologias de Informação e
Comunicação na sala de aula , contribuindo assim, para
a melhoria do processo de ensino e aprendizagem nas
escolas das cidades/polos da UFJF, bem como melhorar
a formação dos alunos do Curso por meio de uma
proposta integrada de ensino, pesquisa e extensão; e
ainda, aproximar os alunos da modalidade a distância
com a Instituição, promovendo a construção de um
processo de identidade e pertencimento.

2.2.4. Estágio curricular
O Estágio Curricular constitui um componente
curricular de aprimoramento de conhecimentos e
habilidades essenciais ao exercício profissional e que tem
como objetivo articular e integrar a teoria e a prática. O
estágio curricular é um dos momentos mais importantes
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na vida acadêmica do licenciando, pois ele contribui
de forma prática para sua formação profissional. É a
oportunidade de inclusão dos futuros licenciados no
mundo do trabalho.
O estágio supervisionado curricular está previsto
na matriz curricular do Curso como um eixo obrigatório,
a partir da segunda metade do Curso e consolida os
seguintes objetivos:
•

Complementar o processo ensino-aprendizagem
por meio da conscientização das realidades
individuais;

•

Incentivar a busca do aprimoramento pessoal e
profissional;

•

Gerar trabalhos técnicos que produzam
resultados práticos e relevantes a toda a
comunidade acadêmica;

•

Aprimorar hábitos e atitudes profissionais;

•

Proporcionar aos alunos a oportunidade de
aplicar habilidades desenvolvidas durante o
Curso;

•

Integrar o processo de ensino, pesquisa e
aprendizagem;

•

Proporcionar ao aluno a oportunidade de
solucionar problemas técnicos reais, sob a
orientação de um supervisor;

•

Proporcionar segurança ao aluno no início
de suas atividades profissionais, dando-lhe
oportunidade de executar tarefas relacionadas
às suas áreas de interesse e de conteúdos
ministrados;

•

Possibilitar ao licenciando o confronto entre o
conhecimento teórico e a prática adotada em
atividades relacionadas à docência na educação
básica e profissional;

•

Promover condições para que o licenciando
reflita, ética e criticamente, acerca das
informações e experiências recebidas e
vivenciadas;

•

Estimular o desenvolvimento do espírito
científico de investigação;

•

Agregar valores junto ao processo de avaliação
institucional, a partir do resultado do
desempenho do aluno no mercado de trabalho;

•

Integrar a Instituição de Ensino e a comunidade
regional.

O estágio pode ser realizado no ensino
fundamental, médio e educação técnica e profissional

de ensino médio, não necessitando passar por todos os
níveis de ensino. Pode também ser desenvolvido nos
laboratórios de informática da UFJF ou em outros que
apresentem condições favoráveis à prática pedagógica.
O Curso de Licenciatura em Computação conta
com uma Comissão Orientadora de Estágio (COE), que
programa, supervisiona e avalia os estágios docentes.
Os principais profissionais envolvidos no estágio
são: Coordenador de Estágio, Coordenador de Polo,
professor formador, tutor a distância, tutor presencial
específico para estágio e professor da instituição
conveniada.

2.2.5. Trabalho de conclusão de
curso
As principais características do TCC do Curso
de Licenciatura em Computação são: a seleção pelo
licenciando de um tema, dentro da habilitação
da Licenciatura em Computação, evidenciando
aprofundamento em determinado assunto e podendo
abranger aspectos teóricos e/ou práticos; escolha de
um orientador, dentre os professores do curso ou de
especialistas autorizados pelo DCC; formulação de
um projeto específico; redação do trabalho segundo a
normalização técnica da UFJF e apresentação e arguição
por banca examinadora.

2.2.6. Material didático e de
orientação
O material didático busca estimular o estudo
e a produção individual de cada aluno, não somente
na realização das atividades, mas também nas práticas
centradas na compreensão e nas experimentações. São
utilizados materiais já elaborados por outras instituições
e desenvolvidos por professores do DCC. Cada
disciplina utiliza material em diversas mídias, conforme
seu planejamento pedagógico. Dentre os materiais
didáticos básicos do Curso destacam-se:
•

Fascículos: textos-base com o objetivo de
garantir o desenvolvimento do conteúdo
indispensável ao Curso, mas também de
oportunizar o processo de reflexão-açãoreflexão por parte dos alunos, na medida em
que, dialogicamente, propõe reflexões sobre sua
prática em relação às teorias estudadas. Há, nos
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em termos de material de apoio; se mantémse um processo de interlocução permanente
com professores e orientadores; como se
relaciona com outros alunos do Curso; se tem
realizado as tarefas propostas em cada área de
conhecimento; se tem utilizado diferentes
canais para sua comunicação com a orientação
acadêmica e com os professores; se é capaz
de estabelecer relações entre o conhecimento
trabalhado e sua prática pedagógica; se tem
feito indagações e questionamentos sobre as
abordagens propostas e se tem problemas de
ordem pessoal ou profissional que possam estar
interferindo no seu processo de aprendizagem.

fascículos, sugestões de tarefas e pesquisas com
o objetivo de aprofundamento teórico na área
de conhecimento trabalhada.
•

Livros: indicados como leitura obrigatória ou
complementar, estão disponíveis nas bibliotecas
dos Polos, da UFJF ou em bibliotecas virtuais.

Entre os materiais de orientação destacam-se:
•

•

Guia do aluno: oferece informações tais como:
características da Educação a Distância; como
realizar o estudo a distância; como realizar
os estudos presenciais; funcionamento do
Polo; tempo de percurso; equipe de tutores
e administrativos; organização e estrutura
curricular; metodologias utilizadas no
desenvolvimento do Curso; materiais didáticos;
estágio curricular; formas de comunicação entre
tutor presencial, tutor a distância, coordenação
e alunos; avaliação da aprendizagem e sugestões
para maior aproveitamento do tempo de estudos
individuais e a distância (Hábitos de estudos).
Guia da disciplina: todo o material didático
correspondente a uma disciplina do curso será
acompanhado de um Guia com: conteúdo da
disciplina; previsão dos momentos presenciais;
cronograma da realização das avaliações e
critérios de aprovação.

2.2.7. Avaliação dos processos
de ensino-aprendizagem
A avaliação de cada disciplina é parte integrante
dos processos de ensino e aprendizagem e pode variar
em função das orientações contextuais dos professores
responsáveis. Não há dúvidas de que o processo de
avaliação de aprendizagem na Educação a Distância
requer tratamento e considerações especiais em alguns
aspectos, devendo ter uma abordagem qualitativa e uma
quantitativa.
A avaliação do licenciado se dá em três níveis:
•

Nível 1 : observar e analisar como se dá o
processo de estudo do aluno: se o aluno está
acompanhando as abordagens e discussões
propostas no material didático; quais os
graus de dificuldades encontradas na relação
com os conteúdos trabalhados; como
é seu relacionamento com a orientação
acadêmica; como desenvolve as propostas de
aprofundamento de conteúdos; qual sua busca

•

Nível 2: observar em que medida o aluno está
acompanhando o conteúdo proposto em cada
uma das áreas de conhecimento: se é capaz de
posicionamentos crítico-reflexivos frente às
abordagens trabalhadas. Nesse nível, o aluno
realiza avaliações formais, com proposições,
questões e temáticas. Essas questões ou
proposições são elaboradas pelos professores
responsáveis pelas áreas de conhecimento, com
possibilidade de participação dos tutores.

•

Nível 3: o aluno realiza estudos ou pesquisas,
a partir de proposições temáticas relacionadas
a questões de Computação e Educação. Os
resultados desses estudos são apresentados
nos seminários temáticos, precedidos de
planejamento e orientação.

É impositivo que o processo avaliativo de uma
disciplina seja composto por, no mínimo, duas avaliações
a distância, que podem ser trabalhos práticos, análises,
relatos, exercícios etc. e duas avaliações presenciais com
planejamento temporal rígido, realizadas nos Polos
regionais ou na Universidade. As avaliações a distância
valem, no máximo, 40% da nota final da disciplina e
as avaliações presenciais, no mínimo, 60% da nota. O
aluno, para ser aprovado na disciplina, terá que participar
de pelo menos 50% das avaliações a distância.

2.2.7. Colegiado e NDE
O Curso de Licenciatura em Computação conta
com um Colegiado e um Núcleo Docente Estruturante
(NDE), em atendimento à legislação vigente.
Cabe ao NDE analisar e propor revisões nos
Projeto Pedagógico do Curso (PPC); assegurar que
as ações de todos os agentes do processo de formação
dos egressos sejam baseadas no aspecto pedagógico,
administrativo ou social e se deem de forma articulada;
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buscar a melhoria constante da qualidade do Curso; e
analisar e propor a inclusão de temas atuais no conteúdo
das disciplinas do Curso.
A criação do Colegiado de Curso é obrigatória na
UFJF e possui regimento próprio. Entre suas funções,
destaca-se a sua importância como primeira instância
para avaliação de recursos de alunos e a obrigatoriedade
de seu parecer para a reforma ou alteração do currículo.

2.2.8. Equipe multidisciplinar
A equipe multidisciplinar que atua no Curso de
Licenciatura em Computação é composta de Professores,
Tutores a distância, Tutores Presenciais, Coordenações
e Centro de Educação a Distância (CEAD), que
trabalham o planejamento, a organização, a execução, a
assessoria e a orientação do processo educacional.
•

Centro de Educação a Distância - órgão
institucional responsável pela gestão das
estratégias de Educação a Distância na
Universidade Federal de Juiz de Fora. É
responsável por coordenar, supervisionar e
dar apoio às atividades de ensino, pesquisa,
extensão,
cultura
e
desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico relativos
à EAD da UFJF.

•

Professores - são professores com formação
acadêmica (especialistas, mestres ou doutores)
em áreas específicas da Computação, Educação,
Matemática, Estatística, Português e Inglês,
responsáveis pelo processo de aprendizagem
dos alunos de uma dada disciplina ou conjunto
de disciplinas. A maioria dos professores são do
quadro permanente da UFJF com titulação de
doutorado.

•

Tutor a distância – são profissionais com
formação acadêmica de acordo com as
disciplinas que forem atuar, selecionados a partir
de processo de seleção pública, responsáveis
pelo contato virtual com os alunos durante o
processo de aprendizagem de uma disciplina ou
conjunto de disciplinas.

•

Tutor Presencial – são profissionais,
preferencialmente dos cursos na área de
Computação, residentes na região de um Polo,
selecionados a partir de processo de seleção
pública, responsáveis pelo apoio local no Polo
para o desenvolvimento das atividades das
disciplinas ou conjunto de disciplinas.

•

Coordenador do Curso – Professor do DCC
da UFJF responsável pela qualidade de todos

os processos educacionais relacionados à oferta
do Curso.
•

Coordenador de Estágio Supervisionado –
Professor do DCC da UFJF, responsável pelo
acompanhamento e avaliação dos estágios.

•

Coordenador de Tutoria – Professor do DCC
da UFJF responsável pela organização e correto
funcionamento da tutoria.

•

Coordenador de Material Didático - Professor
do DCC da UFJF responsável pela organização
da elaboração de materiais didáticos.

•

Secretaria
Administrativa:
Técnico
Administrativo da UFJF e terceirizados,
responsáveis pelo atendimento geral ao público
e assistência ao aluno.

2.2.9. Polos
O Polo é o espaço físico estruturado para a execução
do curso onde são realizadas as atividades presenciais e
avaliações, as atividades dos Tutores, as atividades nos
laboratórios, o atendimento administrativo aos alunos
e tutores, que inclui distribuição de material impresso,
entrega de documentação e as atividades de pesquisa e
atividades em grupo.
O Quadro 1 apresenta as ofertas do Curso de
Licenciatura em Computação e os respectivos Polos:
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Quadro 1 – Ano de oferta do Curso de Licenciatura em
Computação, Vagas e Polos

ANO

Nº
POLOS

2010

10

2012

10

2013

09

2014

09

2016

07

2017

03

2020

05

POLOS
Araxá, Barroso, Bicas,
Cataguases, Ilicínea, Juiz de
Fora, Salinas, Santa Rita de
Caldas, Sete Lagoas, Timóteo
Araxá, Barroso, Bicas, Boa
Esperança, Cataguases, Ilicínea,
Ipatinga, Juiz de Fora, Salinas,
Timóteo
Araxá, Barroso, Bicas, Boa
Esperança, Cataguases, Ilicínea,
Ipatinga, Juiz de Fora, Salinas,
Timóteo
Araxá, Barroso, Cataguases,
Conselheiro Lafaiete, Ilicínea,
Juiz de Fora, Timóteo,
Tiradentes, Ubá
Araxá, Barroso, Cataguases,
Conselheiro Lafaiete, Juiz de
Fora, Timóteo, Ubá
Governador Valadares, Ilicínea,
Tiradentes
Carandaí, Confins,
Jaboticatubas, Monte Sião,
Sabará

Fonte: SIGA/UFJF 28/07/2021

2.2.10. Sistemas
computacionais
O Curso conta com dois sistemas principais,
um ambiente virtual de aprendizagem e um sistema de
gestão acadêmica. O ambiente virtual de aprendizagem,
Moodle, é o espaço de comunicação e interação; destinase a prestar serviços de comunicação e informação entre
alunos, professores, tutores e coordenadores, bem como
disponibilizar materiais didáticos. São disponibilizados
os seguintes serviços: informações gerais sobre o Curso;
mural de informações; disciplinas e conteúdos; tutoria
por turma e disciplina; dados pessoais dos participantes,
resultados de avaliações e biblioteca virtual.
A UFJF conta com um Sistema de Gestão
Acadêmica (SIGA), com acesso via Web, com todas
as funcionalidades para processo seletivo, matrícula

e gestão acadêmica. Usado por gestores, professores
e alunos de toda a Universidade, o sistema oferece
todas as funcionalidades relativas às notas, matrículas,
histórico escolar, declarações, entre outros. O Módulo
da Biblioteca também está disponível.
Para a comunicação informal com os alunos,
o Curso possui contas em redes sociais, tais como
Facebook e Instagram e, para comunicação externa, um
site com informações para o público em geral (https://
www.ufjf.br/licomp/).

2.2.11. Processo seletivo
Para o histórico da oferta da Licenciatura
em Computação na UFJF nos últimos dez anos, é
importante apresentar as formas de processo seletivo,
bem como a situação dos ingressantes e concluintes. O
Quadro 2 apresenta as formas de processo seletivo para
ingresso no Curso a cada ano. O Quadro 3 apresenta os
quantitativos dos alunos do Curso.
Quadro 2 – Formas de processos seletivos da
Licenciatura em Computação

2010

Formas de
Processo
Seletivo
Vestibular

2012

Vestibular

2013

Vagas Ociosas

Ano

2014

ENEM e Prova

2016

ENEM e Prova

2017
2020

ENEM e Prova
ENEM e Prova

Observações

Vagas PARFOR e
de demanda social
Demanda
qualificada e
demanda social
50% das vagas
reservadas, em
cada um dos polos,
para os egressos de
escolas públicas
(Resolução no
13/2012, do
Conselho Superior
CONSU/UFJF).

Fonte: SIGA/UFJF 28/07/2021
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Quadro 3 – Situação dos alunos em cada oferta do Curso de Licenciatura em Computação

Ano
Vagas ofertadas
Ativos
Concluintes
Desligados
Sem matrícula
Trancados
Cancelados
Total de alunos

2010
295
21
57
2
10
2
309
401

2012
350
46
20
0
27
5
173
271

2013
104
9
7
0
6
1
48
71

2014
417
50
15
0
41
5
173
284

2016
262
148
5
0
0
0
39
192

2017
100
31
0
0
0
0
40
71

2020
200
72
0
0
0
1
50
123

Total
1728
377
104
2
84
14
832
1413

Fonte: SIGA/UFJF 28/07/2021

3. Desafios da oferta da
licenciatura em lomputação na
UFJF
A oferta da Licenciatura em Computação,
modalidade a distância na UFJF, tem enfrentado
dificuldades críticas ainda não superadas. É um processo
constante de reengenharia das universidades presenciais
para adequação às necessidades da modalidade de
educação a distância. Nesse artigo, são destacados dois
desafios que representam o comprometimento e a
demanda por novas estratégias: evasão e gestão.

3.1. Evasão
Para o Ministério da Educação (BRASIL, 1996, p.
19) o conceito de evasão é “a saída definitiva do curso de
origem sem conclusão, ou a diferença entre ingressantes
e concluintes”. Evasão é, portanto, a interrupção do
curso por parte do aluno, em qualquer etapa do curso.
Cerca de 50% dos alunos nas universidades públicas
abandonam ou trocam de curso ao longo dos dois
primeiros anos (MEC, 2016).
Segundo (BRANCO et al. 2020) “ ... o fenômeno
da evasão ocorre em todas as modalidades de ensino
- presencial, semipresencial e a distância – seja ela
pública ou privada. Porém, na EAD requer um cuidado
maior, por se constituir em uma dinâmica mediada
pelas tecnologias digitais, o que fragiliza os vínculos
estabelecidos no contato materializado na performance
expressiva (entonação da palavra, gesto e corpo) do
estudante.”.
Em 2017 foi realizada uma pesquisa em escala
nacional pela UAB em relação à percepção dos alunos
sobre a qualidade dos cursos e à expectativa sobre

o Sistema UAB. Com base nos resultados obtidos,
foi possível identificar os principais fatores que
contribuíram para a evasão: conciliação de trabalho
e estudo (40,7%), organização do tempo (26,9%),
distância do polo (21,7%) e interação com tutoria
(19,5%). Tais dados apontam para desistências, em
função de muitos problemas relacionados a questões
pessoais e fora do controle das instituições.
A evasão vem de fatores acadêmicos e não
acadêmicos (NEVES et al., 2021). Em levantamento
feito por (BRANCO et al., 2020) das principais causas
da evasão nos cursos a distância destacam-se: falta de
letramento digital (desconhecimento das plataformas e
ferramentas digitais); falta de diálogo com as experiências
dos alunos; incomunicação ou comunicação distorcida;
descaso; falta de acompanhamento do processo de ensino;
ausência de avaliação dos riscos de evasão; conteúdos préprogramados; desqualificação dos tutores; precariedade
dos polos; figura do tutor forjada na autoinstrução;
pouco investimento em AVA; rotatividade dos tutores;
sobrecarga de trabalho dos alunos; falta de preparo dos
professores; falta de identidade do curso; falta de escuta
sensível por parte da gestão; falta de humanização das
relações; desconhecimento do perfil do egresso; grau
de hiperculturalidade do curso; ordem de oferta das
disciplinas; preconceitos com a EAD; confusão entre
flexibilidade com facilidade; reorganização curricular;
diversos modelos de tutoria; falta de associação entre
teoria e prática; questões econômicas; avaliação; má
atuação dos gestores; repetição de práticas tradicionais;
falta de qualidade do ensino, informação e serviço
prestado; e localização dos polos.
De um total de 1728 vagas ofertadas para a
Licenciatura em Computação, apenas 104 alunos
concluíram o Curso. O Quadro 4 a seguir, apresenta o
número de concluintes por ano de ingresso nos Polos.
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Quadro 4 - Total de concluintQuadro 4 - Total de concluintes da Licenciatura em Computação da UFJF por Polo
Polo
Araxá
Barroso
Bicas
Boa Esperança
Cataguases
Salinas
Conselheiro Lafaiete
Ilicínea
Ipatinga
Juiz de For a
Santa Rita de Caldas
Sete Lagoas
Timóteo
Tiradentes
Ubá
Total ano/Total geral

2010
4
6
6
1
6
4

Ano/Ingresso
2012 2013 2014 2016 2017 2020
1
2
2

6
2
9
2

2
4
2
3
2
2

4

5

1

57

22

7

11

2

1
3

4
4
3
15

3

0

0

Total
5
8
8
1
10
8
2
15
2
15
2
9
12
4
3
104

Fonte: SIGA/UFJF 28/07/2021

A análise da evasão escolar exige considerar
os enfoques psicológicos, sociológicos, econômicos,
organizacionais e interacionistas da questão. Nesse
contexto, destacam-se alguns motivos para a evasão dos
alunos da Licenciatura em Computação:
•

Inadequação da oferta do Curso de Licenciatura
em Computação na modalidade a distância,
pois considerando a carga horária obrigatória há
excesso de conteúdos. Para atender a legislação
e as avaliações do MEC, como o ENADE, o
aluno tem que cursar uma grande variedade de
disciplinas, o que exige uma dedicação muito
grande de horas semanais ao Curso;

•

A maioria dos alunos está em serviço e não
dispõe de tantas horas dedicadas ao Curso;

•

O desconhecimento dos egressos sobre o Curso
parece ser motivo de desistência dos mesmos,
que, na maioria das vezes, associam o Curso
aos cursinhos de treinamento em habilidades e
ferramentas da Informática. Essa desinformação
acerca do Curso e da carreira superior escolhida
compromete as expectativas do aluno;

•

A concorrência na oferta de cursos de tecnólogos
na área de Computação, em muitas cidades,
certamente impacta a desistência dos alunos;

•

Muitos alunos não têm interesse em se tornarem
professores e não se matriculam nas disciplinas

da Educação, pois almejam atuar no mercado
de Computação;
•

Muitas vezes há ausência de contextualização das
disciplinas e dos conteúdos pré-programados,
não fazendo a relação com a área de atuação dos
licenciandos;

•

A atuação dos professores e tutores que, muitas
vezes, não têm formação específica e desenvolvem
a disciplina restrita ao programado, utilizando
pouco as ferramentas de interação com os
alunos. Nem sempre o diálogo permite ouvir e
conversar com o aluno, não colaborando com o
seu engajando no Curso;

•

O baixo desempenho acadêmico dos alunos,
principalmente nos primeiros períodos
de Curso, e notadamente nas disciplinas
consideradas básicas da Computação e;

•

Falta de documentação obrigatória para a
matrícula na UFJF, o que muitas vezes não
permite sequer o aluno a iniciar o Curso.

Uma pergunta que acompanha os cursos a
distância é “Por que a evasão na EAD é tão alta? ” Não
se pode relacionar a evasão com a desistência/abandono
do curso como exclusiva responsabilidade do estudante,
diminuindo a corresponsabilidade ou isentando a
gestão institucional (BRANCO et al., 2020). Há de
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se buscar estratégias para aumentar a permanência
dos licenciandos. É urgente uma reavaliação das
circunstâncias que estão contribuindo para a evasão dos
alunos.
Nesses dez anos de oferta, algumas estratégias de
permanência foram adotadas, porém os resultados não
foram os esperados:
•

Reoferecimento de disciplinas com alto índice
de reprovação como disciplinas de verão;

•

Planejamento do re-percurso do aluno em
termos da grade curricula, para que o mesmo
possa perfazer a grade de forma mais extensa;

•

Acompanhamento dos alunos pela coordenação,
abrindo canais de diálogo;

•

Adoção pela coordenação, tutores e professores
de novos recursos de comunicação além do
AVA.

Porém, conforme citado por (OLIVEIRA;
BITTENCOURT, 2020), há falta de políticas de
retenção no decorrer do curso, observando mais
ações voltadas para a captação de alunos. Algumas
ações institucionais e da coordenação do curso
podem contribuir para ampliação do sentimento
de pertencimento à instituição e ao curso do aluno,
levando-o a prosseguir no Curso:
•

Mesclar encontros presenciais com atividades
a distância, não utilizando o Polo apenas para
aplicação de provas;

•

Utilizar Metodologias Ativas;

•

Ampliar o uso de gamificação nas disciplinas;

•

Fortalecer a equipe pedagógica (professores,
tutores), exigindo qualificação profissional e
educação continuada;

•

Produzir materiais didáticos adequados, com
diversidade de mídias;

•

Descentralizar
acadêmicos;

•

Adotar estratégias metodológicas de ensino
adequadas, notadamente nas avaliações;

•

Disponibilizar constantemente mais serviços e
tecnologias no ambiente Virtual Moodle;

•

Adotar ações de gestão da evasão.

e

integrar

os

processos

4.2. Gestão
Em relação à gestão e, principalmente, à função
dos gestores da EAD, Mill e Carmo destacam que,
Desde 2006, com a instalação da UAB,
as instituições públicas de ensino superior
experimentam a modalidade de Educação a
Distância e, geralmente, isto tem sido feito de
forma precária, especialmente pelo frequente
despreparo dos profissionais que vão atuar na
função de gestores da EAD. Assim, a gestão
da EAD no Brasil tem sido feita com base nos
princípios da gestão empresarial ou da gestão
educacional em geral, mas (quase) nunca do ponto
de vista específico da gestão de sistemas de EAD.
(2012, p.11).

Conforme apontado anteriormente neste artigo,
a modalidade de Educação a Distância vem crescendo
vertiginosamente no Brasil, porém, a sua gestão é
demasiadamente complexa e dinâmica, pois exige do seu
gestor conhecimentos em diversos aspectos e elementos
específicos que envolvem essa modalidade de ensino. A
gestão da educação presencial é tarefa complexa, mas
há alguns complicadores na gestão da EAD (MILL;
CARMO, 2012).
Vieira (2013) aponta que, para a oferta de cursos
de Educação a Distância com qualidade, o gestor deve
buscar a efetiva institucionalização da EAD, orientarse pelos referenciais de qualidade preconizados pelo
MEC e pela legislação específica, buscar a realização
dos objetivos organizacionais de uma forma eficaz
e eficiente, mediante o planejamento, organização,
direção e controle dos recursos organizacionais.
A criação e manutenção de um curso de EAD
exige um adequado modelo de gerenciamento,
principalmente institucional, que garanta a efetiva
implantação do modelo pedagógico e da estrutura
curricular. Nesse contexto, esse tema é um grande desafio
para a oferta da Licenciatura em Computação há dez
anos. A seguir, estão destacadas as suas particularidades.
•

A UFJF possui mais de vinte anos de experiência
na oferta de cursos de graduação e pós-graduação
lato sensu na modalidade a distância, porém
muitos processos administrativos e acadêmicos,
fluxos e formas de procedimentos não são
totalmente adequados a essa modalidade;

•

A interação dos alunos com a administração
superior é sempre prejudicada pelos modelos
adotados, que privilegiam muito as atividades
presenciais. Com a Pandemia decorrente do
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COVID-19 e a oferta dos cursos da UFJF a
partir de 2020 na modalidade Ensino Remoto
Emergencial (ERE), muitos processos foram
revistos e adequados ao atendimento virtual;
•

O CEAD, órgão responsável pela EAD na UFJF,
passa por constantes reformulações quanto a
diretrizes políticas de atuação local e federal.
Percebe-se então a pouca autonomia do Centro
em liderar as articulações necessárias com as
Coordenações de cursos locais e as diretrizes do
MEC. A dependência financeira do MEC exige
adequações temporais que dificultam suas ações
e não permitem uma constante sustentabilidade
financeira;

•

A Coordenação de curso, composta pelo
coordenador e pelo apoio administrativo,
atua em diferentes frentes se comparada com
a mesma função de cursos presenciais. Além
de todo os processos acadêmicos, a mesma
administra o pagamento e a seleção de pessoal
(professores e tutores), organiza viagens e
visitas aos polos pelos professores e tutores,
faz indicação de professores para ministrar as
disciplinas, coordena a aplicação de avaliações,
atua junto ao CEAD em questões relativas a
compras, infraestrutura e financeiro de forma
geral;

•

Desde o lançamento da Universidade Aberta
do Brasil, a oferta dos cursos na modalidade
a distância pelas Instituições Federais vem
sendo aprovada pelo MEC de forma irregular
na sua periodicidade, com redução de vagas
e de recursos financeiros. O impacto dessa
atuação da Capes/MEC reflete principalmente
na não reoferta do curso no mesmo polo, na
redução de atividades presenciais nos polos e no
número de tutores e na redução de atividades
de educação continuada para diferentes atores
como professores, tutores e coordenadores de
polos.

Há de se ressaltar, entretanto, que o Conselho
Setorial de Graduação (CONGRAD), da UFJF
aprovou, em dezembro de 2013, o Regulamento
Acadêmico da Graduação (RAG). Foi um marco
institucional importante pois, entre outros temas,
o RAG definiu a reintegração dos alunos, a
elaboração do Calendário Acadêmico da Graduação,
matrícula, avaliação da aprendizagem, estágios, TCC,
trancamento e destrancamento, desligamento de
Curso e flexibilização curricular. Para os Cursos na
modalidade a distância foi importante definir o Polo
de apoio presencial como “unidade operacional para
o desenvolvimento descentralizado de atividades

acadêmicas e administrativas relativas aos cursos e
programas ofertados na modalidade de educação a
distância” (UFJF, 2016) e a Modalidade de oferta
a distância como “a modalidade de oferta na qual a
mediação nos processos de ensino e aprendizagem
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação, com discentes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou
tempos diversos” (UFJF, 2016).
Espera-se a institucionalização efetiva da
Educação a Distância na UFJF, envolvendo mudanças de
mentalidade da comunidade acadêmica e incorporação
das atividades de educação a distância na vida cotidiana
da universidade, a não-distinção entre educação a
distância e educação presencial, a visão dos cursos EAD
como projetos complexos que envolvem, além da gestão,
aspectos como corpo docente e discente, tecnologias,
material didático, captação de recursos financeiros,
composição adequada da equipe multidisciplinar na
instituição e nos polos, um processo de avaliação num
nível macro (do sistema EAD e institucional) e num
nível micro (avaliação do ensino-aprendizagem) que
evite as recorrentes tentativas de cola e um sistema
logístico ágil e confiável.

4. Considerações finais
Esse artigo fez uma breve descrição do histórico
de dez anos de oferta do Curso de Licenciatura
em Computação, modalidade a distância da UFJF,
contextualizando a Educação a Distância na Instituição
e relatando o projeto do Curso pelo Departamento
de Ciência da Computação. Destacou as principais
características do Curso, tais como perfil dos egressos,
grade curricular, oferta nos polos, principais atores do
ecossistema como CEAD, Coordenação, professores
e tutores, bem como detalhes como a flexibilização
curricular, TCC, estágio, NDE e Colegiado do Curso.
Apesar dos dez anos de oferta do Curso de
Licenciatura em Computação na UFJF na modalidade
a distância, alguns desafios mereceram destaque pela sua
importância: evasão e gestão. São desafios que as autoras
consideram que, mesmo com o passar dos anos, ainda
carecem de soluções que envolvem diferentes atores e
em diferentes níveis de atuação.
Se não fosse um desafio, o Departamento de
Ciência da Computação não teria implantado um
Curso de Licenciatura em Computação a distância. A
complexidade que envolve o curso persiste. Há de se
almejar a oferta de outros cursos nessa modalidade,
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que atendam à demanda de alunos que pretendem
ingressar no mercado de trabalho da Computação, que
não o educacional. Para além, que consigamos manter
a motivação de alguns para lutar por uma educação de
qualidade.
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Uso de vídeos como Objetos de Aprendizagem no curso de
Licenciatura em Computação da UFJF: um relato de experiência
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Resumo
O curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora é ofertado na modalidade
a distância, em consonância com as diretrizes do projeto CAPES/UAB. Nesses dez anos de curso, lecionei
diversas disciplinas e apresento aqui o relato da minha experiência enquanto docente, com foco principal
nas dinâmicas que envolvem objetos de aprendizagem e vídeos educacionais, chamados de videoaulas.
Como destaque desse relato, está a diversidade na forma de planejar, produzir, editar e disponibilizar esse
tipo de material didático, assim como o feedback dos discentes em relação a esse tipo de mídia. Também
são apresentados os aspectos de organização e avaliação das turmas lecionadas.
Palavras-chave: gamificação, videoaulas, objetos de aprendizagem, educação a distância

Abstract
The undergraduate course in Licenciatura em Computação at the Federal University of Juiz de Fora is
offered at a distance, in line with the CAPES/UAB project guidelines. In these ten years, I taught several
subjects. I present my experience as a professor, focusing mainly on the dynamics involving learning objects
and educational videos, called video lectures. A highlight of this report is the diversity in the way of
planning, producing, editing, and making available this type of teaching material, as well as the feedback
from students about this type of media. The aspects of organization and assessment of the classes taught
are also presented.
Keywords: Gamification, Video lecture, Learning Objetcts, Distance Education
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1. Introdução
O curso de Licenciatura em Computação da
UFJF e ofertado na modalidade a distância, conforme
projeto CAPES/UAB, teve início no segundo semestre
letivo de 2010, por meio do módulo de acolhimento e a
disciplina de Introdução às Tecnologias de Informação
e Comunicação. As demais disciplinas tiveram início
no primeiro semestre de 2011. É importante destacar
também o cenário tecnológico de disponibilização
do curso, tendo como base o Ambiente Virtual de
Aprendizagem Moodle.
Um curso de graduação a distância traz consigo
diversos desafios que envolvem aspectos organizacionais,
logísticos e principalmente pedagógicos. A separação
física entre o professor e seus alunos, a utilização de
meios tecnológicos e a presença de outros indivíduos
(tutores) nas dinâmicas das turmas são características
citadas por Alves, Cabral e Costa (2003) e discutidas
amplamente nas últimas décadas (BEHAR, 2013)
(BARROS,2019) (ROCHA, 2020).
Neste artigo, é apresentado o relato de experiência
do autor que, durante todos esses anos de curso, lecionou
diversas disciplinas e pôde vivenciar diferentes fases das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
no curso, além de utilizar metodologias e recursos
pedagógicos que evoluíram bastante na última década.

2. Referencial bibliográfico
No contexto do presente trabalho é importante o
entendimento de alguns conceitos que norteiam o texto.
Eles são descritos na presente seção e foram utilizados
em diversos momentos e disciplinas lecionadas no curso
de Licenciatura em Computação.

2.1. Objetos de Aprendizagem
Um Objeto de Aprendizagem (AO) pode ser
definido como uma entidade digital ou não digital,
que pode ser usada, reusada ou referenciada durante o
ensino com suporte tecnológico (WILEY, 2000). Wiley
(2000, p.12) ainda traz a ideia do AO como sendo uma
pequena unidade que pode ser combinada com outras,
formando unidades maiores. Assim, um OA já possui o
seu sentido único e autossuficiente sobre determinado
assunto, mas pode também ser associado a outros OAs
que juntos geram um novo significado para o aprendiz.

Scortegagna (2016) destaca que um AO possui as
características mencionadas, que podem ser separadas
em duas áreas: pedagógicas (interatividade, autonomia,
cooperação, cognição e afeto) e tecnológicas;
(reusabilidade,
adaptabilidade,
granularidade,
escalabilidade,
acessibilidade,
durabilidade,
interoperabilidade e metadados), destacando como a
principal característica dos OAs o fato da “possibilidade
de reutilização em diferentes contextos”.

2.2. Videoaulas
O vídeo é uma mídia contínua (característica
temporal), composta por imagens (característica
temporal) e, em diversos casos, por elementos
complementares como áudio e legendas. A característica
de navegação temporal da mídia vídeo a torna interativa
por natureza. Além disso, por apresentar imagem e som
simultaneamente, torna-se uma mídia que desperta
mais interesse para os estudantes (TORI, 2018).
Essa mídia, assim como tantas outras, pode ser
utilizada para o ensino e ter finalidades pedagógicas
(MORÁN, 2000). Ainda segundo Morán (1995, p.
27), “o vídeo aproxima a sala de aula do cotidiano,
das linguagens de aprendizagem e comunicação da
sociedade urbana, mas também introduz novas questões
no processo educacional”. Por estar situado em um
ambiente não convencional (sala de aula), pode gerar
mais descontração para aprendizagem despertando
ainda mais o interesse dos alunos.
No contexto deste trabalho, é utilizado o termo
videoaula, representado de forma mais genérica.
Há termos correlatos como: vídeo no ensino, vídeo
educacional, vídeo didático, vídeo instrucional e vídeo
tutorial. Mesmo sabendo que tais termos podem ser
utilizados em cenários específicos, como é o caso de
vídeo instrucional e vídeo tutorial, consideramos o
termo videoaula uma boa generalização para a mídia
vídeo quando utilizada com a finalidade de ensino e
aprendizagem.

2.2. Gamificação
De forma simplificada, gamificar é o ato de trazer
elementos de jogos (mecânica, estratégia, pensamentos
e estética) fora do contexto dos jogos, com a finalidade
de motivar os indivíduos à ação, auxiliar na solução de
problemas e promover aprendizagens (Kapp, 2012).
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Quando aplicada à educação, a gamificação pode ser
definida como a utilização das estratégias características
de design de jogos para tornar o processo de aprendizagem
mais atrativo, adaptando comportamentos naturais do
ser humano como a competitividade, socialização, busca
por recompensas e o prazer da superação para atividades
educacionais (Fardo, 2013).
As primeiras menções à gamificação são datadas
em meados de 2008, como um termo usado pela
indústria de mídia digital, com adoção em larga escala
a partir do ano de 2010 (Deterding, 2011). O termo
se origina da palavra inglesa game (em português, jogo)
unida do prefixo “-ation” (em português, “-ação”),
gerando o significado de aplicação de games em algo.
Existem diversos elementos/componentes que
podem ser utilizados para a gamificação em ambientes

virtuais de aprendizagem; no caso mais específico do
presente trabalho, o Moodle. Conforme abordado por
Lister (2015), os elementos de gamificação comumente
implementados incluem pontos, quadros de classificação,
emblemas e níveis, comumente chamados de PBL triad
(Ponits, Badges and Leaderboards). Já O’Donovan et
al. (2013) destacam que emblemas (badges), barras de
progresso e quadros de classificação (ranking) possuem
o maior potencial de eficácia dentro de um ambiente
educacional.

3. Metodologia
Para organizar, apresentar e relatar as experiências vivenciadas nesses 10 anos de intensa participação no curso
de Licenciatura em Computação, dois aspectos são importantes: a experiência enquanto coordenador de material
didático e as ações realizadas nas disciplinas lecionadas. A Tabela 1 apresenta as disciplinas lecionadas durante essa
trajetória.
Enquanto coordenador de material didático do curso, houve a possibilidade de apoio para o desenvolvimento
de diversos conteúdos no formato de videoaulas e o apoio para a organização de uma série de livros didáticos que
marcaram a condução do curso e são utilizados até os dias atuais.
Tabela 1 – Disciplinas Lecionadas no curso de Licenciatura em Computação
Disciplina

Turmas Lecionadas

EADDCC002 - Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação

2

EADDCC006 - Introdução aos Sistemas Operacionais

7

EADDCC007 - Fundamentos de Organização de Computadores

7

EADDCC008 - Algoritmos

3

EADDCC009 - Fundamentos de Redes de Computadores

4

EADDCC014 - Linguagem de Programação I

1

EADDCC021 - Seminário Integrador II

2

EADDCC023 - Programação para Web I

1

EADDCC029 - Sistemas Multimídias

3

EADDCC035 - Programação para Web II

4

EADDCC042 - Trabalho De Conclusão I

1

EADDCC052 - Trabalho de Conclusão de Curso II

1

Total

36
Fonte: O autor (2021)

De forma geral, as disciplinas ofertadas foram organizadas de forma a trazer o plano de ensino; orientações
específicas para o acompanhamento da mesma, por meio do Mapa de Atividades e um Fórum para dúvidas
relacionadas ao andamento da turma. Também, no início de cada disciplina era proposto um questionário com
foco no conhecimento prévio dos alunos na temática. Já os conteúdos foram apresentados em tópicos semanais ou
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quinzenais, que continuam uma orientação textual; o
material base (textos, slides e videoaulas) e as atividades
avaliativas diversas.
Todos os dados analisados foram obtidos por meio
dos repositórios onde os conteúdos estão armazenados;
a saber: Moodle (UFJF), YouTube e EduPlay (antigo
videoaulas@RNP e vídeo@RNP).

4. Resultados e discussão
O relato está organizado de forma a tratar de
aspectos referentes ao material didático, à dinâmica de
avaliação e ao uso de recursos de gamificação.

4.1. O vídeo como base do
material didático
Diversos materiais didáticos foram utilizados
nessas turmas, apostilas, livros didáticos desenvolvidos
no âmbito do próprio curso e slides. Mas o principal,
que está presente em mais de 95% dos tópicos semanais
apresentados, são as videoaulas. Elas foram desenvolvidas
utilizando diversos recursos tecnológicos que surgiram
ao longo dos anos, mas sempre respondendo a um
conjunto básico de premissas (BARRÉRE, 2014):
1. O (A) discente é mais importante do que a
qualidade e o primor técnico do vídeo: atender
às demandas da turma é o foco principal, mesmo
que os recursos tecnológicos não permitam um
áudio, qualidade de imagem, iluminação e
edição primorosos. Basta seguir algumas regras
básicas para manter a qualidade do material
produzido.

2. Videoaulas como Objetos de Aprendizagem:
gerar materiais que tenham as características
principais de um OA, com conteúdos
específicos/pontuais e possibilidade de reuso ou
integração com outros conteúdos.
3. Linguagem simples: utilização de uma
linguagem condizente com o estado atual de
aprendizado dos alunos, visando não tornar o
linguajar muito complexo e nem extremamente
simplista.
4. Disponibilização em canais que permitam o
fácil acesso à mídia e que sejam adaptativos
às condições de consumo da mídia (resolução
e link de acesso): foram utilizados o YouTube
e os serviços de vídeo da RNP, que possuem
as características necessárias para atender à
diversidade de cenários dos discentes e também
atender a situações de grande demanda
simultânea por conteúdos do provedor.
Foram produzidas mais de 100 videoaulas, que
tiveram aproximadamente 80 mil acessos. Elas foram
disponibilizadas no YouTube e nos portais de vídeos da
RNP (atualmente disponibilizados pelo no eduplayvideo@RNP). Foram elaborados nos estilos Talking
Head (foco no professor), Presentation Style (slides) ou
Screencast (captura de tela) (HANSCH et al., 2015)
(MAYER et al., 2020).
Em relação à forma, as tecnologias utilizadas para
a elaboração das videoaulas mudou ao longo desses
10 anos. A Figura 1 apresenta uma ordem temporal
da adoção das tecnologias e o Quadro 1 apresenta os
aspectos pedagógicos e técnicos. A Tabela 2 apresenta os
aspectos pedagógicos.

Figura 1 – Ordem cronológica dos estilos de Videoaulas adotados nas disciplinas lecionadas.

Fonte: O autor (2021)

34

v. 1, n. 2, 2021

Quadro 1 – Aspectos Técnicos das videoaulas produzidas

Estilo 1

Descrição
Organização
do Conteúdo
Pontos
Positivos
Pontos
Negativos

Estilo 2

Estilo 3

Estilo 4

Vídeo gravado a partir de estúdio do CEAD/UFJF (HAUCK, 2011)t
Aplicação multimídia (NETTO, 2005), contendo slides, vídeo do docente e mapa de navegação no vídeo baseado em
tópicos.
- Sendo uma aplicação multimídia, que sincroniza o vídeo com os tópicos e os slides, permite a navegação por parte dos
discentes com facilidade.
- As mudanças na plataforma ou ajustes da tecnologia levaram a falhas momentâneas de funcionamento (demanda de
correção posterior).
- Como o vídeo tinha qualidade profissional, o processo de gravação e edição era sempre demorado, exigindo grande
planejamento por parte do docente.

Descrição
Organização
do Conteúdo
Pontos
Positivos
Pontos
Negativos

Vídeo gerado a partir de animação + voz do docente ou voz sintetizada (BARRÉRE, 2011)
Mesma aplicação multimídia do Estilo 1, substituindo o vídeo do docente por uma animação com a voz do docente ou
sintetizada.
- Navegabilidade no conteúdo.
- Maior agilidade, em relação ao Estilo 1, na produção do conteúdo por parte do docente.
- Grande demanda para a equipe de apoio no uso de sintetizador de voz, gerando um gargalo no processo de produção das
videoaulas.

Descrição

Vídeo gerado pelo próprio docente em todas as etapas de produção, utilizando como base a apresentação de um conjunto
de slides (Presentation Style). Disponibilizado no YouTube.

Organização
do Conteúdo
Pontos
Positivos
Pontos
Negativos

Vídeo único, sem navegabilidade multimídia e roteiro baseado/inspirado nos slides.

Descrição
Organização
do Conteúdo

Vídeo gerado pelo próprio docente em todas as etapas (roteiro, gravação, edição e disponibilização), utilizado com base na
demonstração de uso de alguma ferramenta ou técnica de programação (Screencast). Disponibilizado no YouTube.
Vídeo único, sem navegabilidade multimídia e roteiro baseado/inspirado na demonstração de uso de alguma ferramenta
ou dificuldade dos discentes em algum ponto de caráter prático.

Pontos
Positivos

- Independência do docente para produzir e organizar o seu tempo.
- Agilidade na produção dos conteúdos.
- Agilidade no atendimento às demandas dos discentes.

Pontos
Negativos

- Domínio sobre etapas de produção e recursos tecnológicos (softwares para captura e edição).
- Durante a gravação do uso de ferramentas, falhas de funcionamento na internet, na ferramenta e outros imprevistos que
podem gerar a perda do que foi gravado até aquele momento.

- Independência do docente para produzir e organizar o seu tempo.
- Agilidade na produção dos conteúdos.
- Domínio sobre etapas de produção e recursos tecnológicos (softwares para captura e edição).
- Curva de aprendizagem para dominar técnicas de gravação (postura, falas etc).

Fonte: O autor (2021)

Tabela 2 – Aspectos Pedagógicos das videoaulas produzidas
Estilo

Pontos Positivos

Pontos Negativos

- Fácil navegabilidade no conteúdo (muito elogiada - Não houve relatos sobre o conteúdo.
- Por ser uma plataforma em evolução, alguns problemas de
- Grande impacto no aprendizado (conforme
versionamento da mesma ou mudança de tecnologias acabaram gerando,
relatos dos discentes).
em certas ocasiões, a dificuldade ou mesmo indisponibilidade de acesso.

Estilo 1 pelos discentes)

- Quando era disponibilizado o boneco em sincronia com a voz do docente,
alguns discentes relatavam a necessidade de “conhecer” o professor. Tal fato
a necessidade do vídeo de apresentação da disciplina no esitlo Talking
na navegação (ir direto ao ponto da videoaula reforçou
Estilo 2 -deFacilidade
Head (aparecendo o rosto do docente).
interesse ou dúvida)
- Os discentes não aprovaram a voz sintetizada, destacando que ela torna a aula
cansativa e sem as ênfases necessárias no conteúdo. Em casos específicos, algumas
palavras sintetizadas ficavam difíceis de serem entendidas.

- Mesmo sem a navegabilidade, o fato de o docente - Em casos muito específicos, os discentes manifestaram dificuldades com
o áudio do vídeo (ruídos e volume).
escrito sempre foi muito elogiado pelos discentes.

Estilo 3 realizar diversas considerações acerca do conteúdo

- Agilidade no atendimento de demandas
Estilo 4 específicas dos alunos, principalmente dúvidas
colocadas nos Fóruns ou recebidas via mensagem
pelo docente e/ou tutor.

- Em casos muito específicos, os discentes manifestaram dificuldades com
o áudio do vídeo (ruídos e volume).
- Em alguns casos, as ferramentas apresentam fontes pequenas e, quando
os vídeos são gerados, a qualidade (resolução) do vídeo torna a leitura
mais difícil.
Fonte: O autor (2021)

35

v. 1, n. 2, 2021

Ao abordar essas videoaulas pensando na
concepção de Objetos de Aprendizagem, desde a
primeira disciplina lecionada, elas foram elaboradas com
foco nas premissas enfatizadas por Scortegagna (2016).
Um desafio é sempre a duração das videoaulas. Devido
à complexidade dos temas, mesmo quando se pensa em
organizar os conteúdos como objetos de aprendizagem,
considera-se que a adesão e aderência dos alunos a aulas
não ultrapassem trinta minutos, sendo recomendável
produzir vídeos que tenham entre 5 a 15 minutos de
duração (BARRÉRE et al., 2011 apud KOUMI, 2006)
(ALMEIDA e CARVALHO, 2018). Outros estudos
apontam que os discentes preferem vídeos mais curtos,
ampliando assim a atenção e retenção aos mesmos.
Souza et al. (2019) reforçam a preferência por vídeos
com duração entre um e seis minutos.
Ao tratar do aspecto duração, é importante
destacar em relação à Figura 1:
•

As videoaulas relacionadas aos Estilos 1 e
2, mesmo ultrapassando a duração de 15
minutos, apresentam como grande vantagem a
navegabilidade no conteúdo, ou seja, o discente
pode ir diretamente ao ponto da videoaula
que possui maior interesse, diminuindo assim
os impactos de atenção e retenção gerados por
vídeos com maior duração.

•

As videoaulas relacionadas ao Estilo 3
apresentam diretamente os impactos discutidos
na literatura em relação à duração dos vídeos.
A solução é aumentar a granularidade dos
conteúdos, gerando assim videoaulas mais
curtas, mas, em contrapartida, necessitando
de um número maior de videoaulas para cada
conteúdo. Tal ação aumenta o trabalho docente
que, ao invés de gravar uma videoaula só, terá
todo o mesmo trabalho de produção para duas,
três ou quatro videoaulas.

•

Já para o Estilo 4, por serem assuntos mais
pontuais (dúvidas e orientações básicas), é mais
fácil o foco no desenvolvimento de videoaulas
mais curtas.

Pensando especificamente em reuso, as
videoaulas de uma disciplina foram recomendadas
como material complementar (revisional ou “amplie
seu conhecimento”) em aproximadamente 40% das
turmas lecionadas. Videoaulas de outros docentes do
curso foram indicadas como material complementar em
aproximadamente 25% dessas turmas.
Apesar do uso de vídeos como material didático
para as disciplinas lecionadas nesse relato de experiência
ser marcante, ao visitar diversas outras disciplinas do

curso, é possível observar que outros docentes também
realizaram o uso intensivo dessa mídia e, mesmo
que de forma exploratória, é possível verificar que os
estilos dessas outras videoaulas também se concentram
essencialmente em Presentation Style e Screencast.

4.2. O processo avaliativo
O processo avaliativo, respeitando as diretrizes
do Regimento Acadêmico da UFJF, é composto por
um conjunto de avaliações no qual não se tenha uma
única avaliação que corresponda a mais de 40% da nota
total da disciplina. Em todas as disciplinas lecionadas,
parte da avaliação era composta por pequenas ações
avaliativas no Moodle, normalmente questionários
semanais e mais duas ou três avaliações, variando entre
prova presencial no polo, prova a distância e projetos.
As atividades no Moodle ocorriam toda semana,
com raras exceções, quinzenalmente. Elas eram, na
maior parte, compostas por poucas questões de múltipla
escolha e sempre com foco em verificar se os discentes
estão em contato semanal com o respectivo conteúdo.
A ideia sempre foi não viabilizar que o contato ocorresse
somente nos momentos de provas tradicionais. Tal
dinâmica sempre foi bem aceita pelos discentes que
se manifestavam informando que, assim, ficava mais
fácil manter o conteúdo em dia, pois teriam que ler/
ver o material didático da semana para responder ao
questionário. Também informaram que, por serem de
valor baixo, era fácil para recuperar alguma nota perdida.
As provas formais nos polos foram substituídas,
nos últimos anos, por provas online na plataforma, mas
ainda exigindo a presença física dos discentes nos polos.
Apesar de aparentemente seguirem a mesma lógica, a
prova via Moodle permite o sorteio de questões e uma
correção mais ágil, pois não existe a necessidade de
envio das provas dos polos para a sede (UFJF). A adoção
das provas online foi muito bem vista pelos discentes,
que se sentiam satisfeitos com um feedback mais fácil
sobre o seu desempenho. Mas com a pandemia, uma
tendência acabou sendo reforçada, o uso de projetos.
Eles já eram utilizados, mediante entrega de códigos
ou textos, mas também foram complementados com a
entrega de vídeos de apresentação de uma temática. O
aumento no uso de projetos ou mesmo a sua forma de
entrega, passando muitas vezes para vídeos, não gerou
reclamações e nem impactos negativos no processo,
conforme relatos dos discentes.
Um processo avaliativo muito interessante,
mas que foi testado duas vezes de forma um pouco
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frustrante, foi a avaliação por pares. Nela, um discente
avalia as entregas (normalmente projetos) de outros
colegas e vice-versa. Quando aplicados, diversos
problemas ocorreram, tendo como destaque: a não
avaliação de diversos trabalhos, atrasos nas avaliações e
avaliações muito díspares em diversos casos. Em todos
eles houve a interferência do professor, mas o volume
de trabalho gerado e a insatisfação de diversos discentes,
principalmente pelo fato de ter que fazer a avaliação,
permite concluir que não foi uma boa forma avaliativa.

4.3. Uso de gamificação
O Moodle permite o uso de alguns recursos
específicos de gamificação: pontos, quadros de
classificação, emblemas e níveis, chamados de PBL
triad (Ponits, Badges and Leaderboards). Tais recursos
permitem uma boa aplicação da gamificação (BARRÉRE,
2017) e, muitas vezes, são utilizados pelos docentes
sem a ideia ou visão de gamificação. No contexto das
disciplinas lecionadas, somente duas vezes a gamificação
foi utilizada de forma plena, contemplando uma ampla
gama dos recursos de gamificação em conjunto com as
atividades passíveis de gamificação e conforme o perfil
de jogador de cada discente (ALMEIDA, 2019). Não
foi possível perceber uma diminuição da evasão ou
aumento significativo no perfil de participação dos
discentes por conta de a disciplina ter sido amplamente
gamificada, mas também nenhum discente relatou
qualquer desconforto com a gamificação e somente
traçaram elogios a essa ação.
Em linhas gerais, a gamificação foi utilizada
amplamente, principalmente com os elementos de
emblemas (badges). Normalmente eles tinham alguma
pontuação associada (5 a 10 por cento da nota da
disciplina ou como pontuação extra). Em conversas
não estruturadas, diversos discentes destacaram o fato
dos emblemas ajudarem a visualizar se haviam ou não
cumprido/acessado o material dos tópicos corretamente
e que achavam interessante quando novos emblemas
eram recebidos.

5. Considerações finais
A oportunidade de lecionar disciplinas em um
curso de graduação a distância é uma rica possibilidade
de aprendizagem e aplicação de novas práticas e
tecnologias. Durante esses 10 anos como docente do

curso, foi possível aplicar, observar e desenvolver muitas
práticas, fato que desencadeou a publicação de diversos
artigos científicos.
O uso de videoaulas, apesar de todos os desafios
do processo de produção e aprendizado de tecnologias
necessárias, foi muito enriquecedor, pois não houve
qualquer discente que tenha se manifestado contrário a
elas; pelo contrário, sempre houve elogios e incentivos
à prática. Também foi possível perceber que outros
docentes do curso passaram a utilizar as videoaulas
como recurso pedagógico, fato que reforça um bom
caminho trilhado.
Já o uso da gamificação, apesar de ter se mostrado
como fundamental em outros cursos e experimentos
realizados, não foi possível confirmar uma relação direta
com a diminuição da evasão numa disciplina ou mesmo
garanti-la como fator motivacional. Em uma disciplina,
que está sendo ministrada no segundo semestre letivo
de 2021, está sendo feito um estudo mais aprofundado
e com bases científicas sólidas, com vistas a entender os
impactos da gamificação no curso de licenciatura em
computação e, assim, levar os resultados para os demais
colegas docentes.
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Trabalho de Conclusão de Curso na Licenciatura em
Computação da UFJF - Relato histórico dos últimos 8 anos

Alessandreia Marta de Oliveira Julio1, Rodrigo Luis de Souza da Silva2

Resumo
Uma importante etapa na formação discente, independente da área, é o desenvolvimento do trabalho de
conclusão de curso. Neste trabalho, o aluno tem a possibilidade de demonstrar maturidade e independência
intelectual em um tema de interesse relacionado à sua graduação. No curso de Licenciatura em Computação
da Universidade Federal de Juiz de Fora, entre os anos de 2014 e 2021, foram apresentados 147 trabalhos de
conclusão de curso nas mais diversas áreas. Neste artigo será apresentado um relato com o histórico destes
trabalhos, indicando as áreas mais abordadas, temas mais desenvolvidos e também as tendências de áreas e
temas escolhidos pelos discentes em trabalhos mais recentes. Serão discutidas também quais disciplinas de
ensino fundamental e médio foram mais abordadas nestes trabalhos. Ao final, serão apontadas as principais
tendências de áreas que estão em desenvolvimento pelos discentes, bem como a proposição de novas áreas
de estudo.
Palavras-chave: Trabalho de Conclusão de Curso, Licenciatura.

Abstract
An important stage in student education, regardless of the area, is the development of the graduation
course conclusion work. In the conclusion work, students have the possibility to demonstrate maturity
and intellectual independence in a topic of interest related to their graduation. In the Licentiate Degree
in Computing at the Federal University of Juiz de Fora, between 2014 and 2021, 147 course conclusion
works were presented in the most diverse areas. In this article, a report with the history of these works
will be presented, indicating the most discussed areas, the most developed themes and also the trends of
areas and themes chosen by the students in more recent works. It will also be discussed which subjects of
elementary and high school were most addressed in these works. At the end, the main trends in areas that
are under development by the students will be pointed out, as well as the proposal of new areas of study.
Keywords: Graduation course conclusion work, Licentiate Degree.
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1. Introdução
O curso de Licenciatura em Computação3 do
Departamento de Ciência da Computação (DCC)
da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) teve
início em 2010 e é voltado para todos que concluíram o
Ensino Médio. O curso faz parte do Plano Nacional de
Formação de Professores (PAR) do MEC que é destinado
aos professores em exercício das escolas públicas
estaduais e municipais sem formação adequada, de
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB). As vagas
são distribuídas em polos e um percentual destas vagas é
voltado para os professores participantes do PAR.
O curso de Licenciatura em Computação
está distribuído em oito períodos e tem por objetivo
formar professores com uma visão tecnológica em
computação, capazes de atuar nos ensinos fundamental
e médio e na educação profissional em cursos técnicos
de nível médio. Além disso, o profissional licenciado
em Computação poderá atuar em diversos setores,
como instrutor em cursos de informática na iniciativa
privada; pesquisador de novas tecnologias educacionais
informatizadas; gerente de área de tecnologia em
instituições educacionais; coordenador de laboratórios
de Educação a Distância e de suporte a plataformas de
EAD; tutor ou coordenador de disciplinas ministradas
a distância, entre outros4.
O Curso de Licenciatura em Computação
está estruturado em um conjunto de créditos e horas
de atividades complementares, desenvolvidos em
períodos semestrais. O currículo do curso foi elaborado
em conformidade com as diretrizes para cursos de
licenciaturas. É importante destacar que na elaboração
da matriz curricular foram consideradas, também,
as recomendações da SBC5 – Sociedade Brasileira de
Computação, por meio de seu currículo referencial de
Licenciatura em Computação.
O trabalho de conclusão de curso (TCC) se insere
como atividade complementar e visa à consolidação
e aprofundamento temático em uma área do curso e/
ou atividade do magistério, bem como estimular a
produção científica e a capacidade crítico-reflexiva na
aplicação dos conhecimentos adquiridos6. Em outras
palavras, o objetivo do TCC é desenvolver e verificar
as habilidades cognitivas de compreensão, aplicação,
análise, avaliação e criação acerca dos conhecimentos

científicos, técnicos e culturais produzidos ao longo do
curso (ARAÚJO et al., 2019).
Os alunos desenvolvem o trabalho de conclusão
de curso em dois semestres letivos sob a orientação
de um professor. O graduando seleciona um tema,
dentro da habilitação da Licenciatura em Computação,
evidenciando aprofundamento em determinado
assunto, podendo abranger aspectos teóricos e/ou
práticos. Definidos tema e orientador, o graduando
formula um projeto específico e, em seguida, o trabalho
de conclusão de curso, que deve obedecer à normalização
técnica da UFJF. Ao final, o trabalho é avaliado por uma
banca examinadora composta por 3 (três) professores,
sendo um deles o professor orientador.
Este artigo está organizado como a seguir.
Além desta introdução, a Seção 2 apresenta algumas
estatísticas relacionadas aos trabalhos de conclusão
de curso desenvolvidos até o momento. A Seção
3 apresenta alguns temas emergentes e uma breve
discussão relacionada. Para finalizar, a Seção 4 apresenta
as considerações finais deste artigo.

2. Estatísticas
Ao longo dos últimos oito anos, 147 discentes
concluíram seus respectivos trabalhos de conclusão de
curso. Ao todo, 13 professores do Departamento de
Ciência da Computação participaram na orientação
destes alunos, contando também com a orientação de 2
professores externos.
Dentre as diversas áreas escolhidas pelos discentes
para o desenvolvimento de seus trabalhos de conclusão,
a de maior incidência é a que versa sobre o planejamento
e aplicação de disciplinas de cunho tecnológico. É
provável que essa tendência na escolha de área para o
desenvolvimento do trabalho de conclusão se deva à
proximidade que os discentes têm do ambiente escolar
ao realizarem seus respectivos estágios obrigatórios.
Uma visão geral sobre as principais áreas escolhidas
pode ser observada na Figura 1.

3
http://www.cead.ufjf.br/curso/computacao/
4
https://www.ufjf.br/licomp/normas-e-regulamentos/
5
https://www.sbc.org.br/
6
https://www.ufjf.br/licomp/files/2014/02/Guia-doaluno-LICOMP-2012.pdf
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Figura 1 - Principais áreas de estudo escolhidas nos TCCs da Licenciatura.

Muitos trabalhos apresentaram aplicações computacionais focadas em apoiar o ensino em diversas disciplinas
de nível fundamental e médio. Destas disciplinas, a matemática foi a que recebeu maior atenção, como mostra o
gráfico apresentado na Figura 2. Interessante notar o interesse dos discentes em desenvolver estudos e aplicações
voltadas para alunos portadores de necessidades especiais. Quatro trabalhos foram apresentados nesta temática ao
longo dos anos. Outra área que vem despertando o interesse dos alunos é a utilização de ferramentas para o ensino
de lógica de programação já no ensino fundamental. Essa iniciativa pode gerar bons frutos, uma vez que esse tipo de
competência é útil e independe da área de atuação escolhida pelo aluno em suas séries iniciais.

Figura 2 - Principais áreas de aplicação.

Dentre os temas desenvolvidos, considerando as áreas citadas na Figura 1, Redes Sociais desponta como o
tema de maior interesse, tanto em âmbito teórico quanto prático. Vários trabalhos abordaram a utilização de redes
sociais como Facebook e Whatsapp (caracterizado como rede social à medida que permite comunicar e compartilhar
experiências com familiares e amigos) aplicados como apoio à prática docente. A Figura 3 mostra um apanhado geral
dos temas mais explorados entre 2014 e 2021.
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Figura 3 - Principais temas de estudo utilizados.

3. Discussão e tendências
É importante ressaltar que, nos últimos anos, há
um crescente interesse em temas mais atuais como uso
de gamificação em ambientes educacionais e aplicação
de jogos nestes ambientes. A gamificação, de maneira
simples, corresponde ao uso de elementos de jogos em
contextos não relacionados a jogos (DETERDING
et al., 2011). Os jogos digitais e as estratégias de
gamificação (SILVA et al, 2018; SOUZA e FRANÇA,
2020; BELINAZO e FONTOURA, 2020) podem,
sem que o aluno perceba, ajudá-lo a entender conceitos
que, de outra forma, seriam difíceis de aprender. O
desenvolvimento e a utilização de jogos digitais e da
gamificação são considerados recursos úteis em diversas
áreas, tais como ambientes profissionais e educacionais
e tem, como finalidade, transformar atividades reais em
tarefas mais divertidas e lúdicas, e assim, promover e
manter a motivação e o engajamento dos envolvidos no
cumprimento dessas atividades.
Outros trabalhos que estão em desenvolvimento
versam sobre mineração de dados educacionais na
computação e o uso de Realidade Virtual e Realidade
Aumentada como ferramentas de apoio ao ensino,
mostrando a capacidade dos discentes de buscar temas
atuais que podem ser utilizados nas práticas educacionais
nas escolas.
A mineração de dados tem como objetivo
explorar e analisar grandes volumes de dados em busca
de padrões, previsões, erros, associações, entre outros
(GOLDSCHMIDT et al., 2015). As técnicas de
Mineração de Dados vêm sendo aplicadas a todo tipo de
bases de dados, como na detecção de fraudes por bancos
(JOHN et al., 2016), em diagnósticos de doenças
(RAY, 2018), na investigação criminal (HASSANI et
al., 2016), bem como na educação (COLPO et al.,

2020), como alguns trabalhos de conclusão de curso
vêm explorando.
Na literatura existem relatos de aplicação da
Realidade Virtual e Aumentada na educação em
diferentes áreas (PALHANO et al. 2019, JENSEN
e KONRADSEN 2018), incluindo a Educação a
Distância (VISCIONE e D’ELIA 2019). Tais iniciativas,
como demonstram os trabalhos de conclusão de curso
em desenvolvimento, têm potencial para aumentar o
engajamento escolar, além de outros benefícios.
Vale destacar que, como mostrado em um
dos trabalhos de conclusão de curso desenvolvido
(OLIVEIRA et al., 2021), a gamificação, a Realidade
Virtual e a Realidade Aumentada também têm sido
utilizadas em conjunto para apoiar o processo de ensino
e aprendizagem com resultados positivos (SILVA et
al., 2015). Este mesmo trabalho mostra a capacidade
de transformação do aluno e da escola diante das
adversidades, tais como o cenário da pandemia do
COVID-19.

4. Considerações finais
O Trabalho de Conclusão de Curso é uma etapa
importante na finalização dos cursos de graduação. É uma
oportunidade dos discentes mostrarem sua maturidade
na área de estudo mediante o aprofundamento de algum
tema de seu interesse. Nesta etapa, o discente tem a
possibilidade de desenvolver e verificar suas habilidades
cognitivas de compreensão, aplicação, análise, avaliação
e criação acerca dos conhecimentos científicos, técnicos
e culturais produzidos ao longo do curso.
No curso de Licenciatura em Computação,
entre os anos de 2014 a 2021, foram apresentados 147
trabalhos de conclusão de curso nas mais diversas áreas
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de estudo, com destaque para a área de planejamento
e aplicação de disciplinas de cunho tecnológico,
abrangendo 24,3% dos trabalhos.
O tema mais explorado ao longo destes 8 anos
foi “Redes Sociais”, correspondendo a 20,0% dos
trabalhos. Foi observado que, nos últimos anos, temas
mais contemporâneos como aplicação de técnicas
de gamificação na educação e mineração de dados
educacionais vêm ganhando destaque. Há também
trabalhos em desenvolvimento versando sobre aplicação
de técnicas de Realidade Virtual e Realidade aumentada
à educação.
Considerando a atual situação epidemiológica
provocada pela pandemia de COVID-19, trabalhos
que envolvem o estudo e aplicação de técnicas de ensino
domiciliar (homeschooling) estão sendo propostos aos
discentes, com o intuito de prepará-los para os novos
desafios que se apresentarão no futuro.
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Formar professores para o Ensino de Computação: relato
de experiência

Vítor Fonseca Figueiredo1, Renata Marangon Mantovani2

Resumo
O presente texto tem como objetivo relatar um pouco de nossa experiência docente no curso de Licenciatura
da Computação (LiComp) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), mais especificamente no que se
refere à ocasião em que lecionamos as disciplinas Ensino da Computação e Prática de Ensino da Computação
I e II, no segundo semestre de 2019 e de 2020, respectivamente. Apesar de termos atuado desde 2010 em
outras disciplinas do mesmo curso, a escolha destas para o relato se deveu às nossas preocupações sobre a
formação de nossos alunos e às estratégias de ensino que adotamos. Pairava sobre nós o anseio de contribuir
para a preparação de profissionais que, além de um conhecimento tecnológico aprofundado, pudessem
ser bons educadores. Para melhor apresentar a nossa experiência, organizamos o texto em três seções. Na
primeira seção apresentamos um pouco sobre a importância do licenciado em Computação para o contexto
educacional atual. Na segunda seção relatamos o trabalho que desenvolvemos nas disciplinas anteriormente
mencionadas. E, por fim, concluímos com um balanço sobre o trabalho que empreendemos nelas.
Palavras-chave: Formação docente. Computação. Experiências.

Abstract
The present text aims to report a little of our teaching experience in the Computer Licensing Degree
(LiComp) course at the Federal University of Juiz de Fora (UFJF), more specifically when we teach the
subjects Teaching Computing and Teaching Practice in Computing I and II, in the second half of 2019
and 2020, respectively. Although we have worked since 2010 in other subjects of the same course, the
choice of these for the report was due to our concerns about the education of our students and the teaching
strategies we adopt. The desire to contribute to the preparation of professionals who, in addition to indepth technological knowledge, could be good educators hovered over us. To better present our experience,
we have organized the text into three sections. In the first section we present a little about the importance
of the degree in Computing for the current educational context. In the second section we report the work
we have developed in the aforementioned disciplines. And, finally, we conclude with a review of the work
we have undertaken on them.
Key-words: Teacher training. Computing. Experiences.
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1. A Importância do licenciado
em computação
O desenvolvimento tecnológico experimentado
pela humanidade ao longo do século XX e início do
XXI tem modificado profundamente a vida do ser
humano em seus mais diversos aspectos. Atos simples,
tais como manter contato com os amigos, procurar
um emprego, estudar, comprar alimentos e gerenciar
recursos financeiros, por exemplo, passaram por
grandes transformações. As mudanças foram rápidas e
intensas, a ponto do historiador Eric Hobsbawm (1994)
afirmar que podemos pensar o século XX sem os cortes
cronológicos tradicionais. Os fatos que ocorreram
naqueles cem anos, em boa medida influenciados pelo
desenvolvimento tecnológico, foram tão significativos
que podemos entendê-lo como um século mais breve
do que os demais.
É importante destacar que as mudanças do “breve
século XX” e as do, provavelmente, mais curto século
XXI, não estão associadas apenas ao desenvolvimento de
novos equipamentos, mas também marcados pela troca
intensa de dados em níveis sem precedentes. A criação
e popularização da rede mundial de computadores,
sem dúvida, contribuíram para nos inserir em um
novo período de revolução tecnológica. Abordar
esse assunto nos leva a pensar nas reflexões de outro
renomado pesquisador, Manuel Castells. O sugestivo
título de uma de suas obras, “A sociedade em rede”
(2009), é exemplar para o nosso contexto. Nunca antes
pessoas de diferentes partes do globo terrestre estiveram
tão próximas, conectadas a ponto de constituírem
ligações virtuais de sociabilidade marcadas por novos
e numerosos “amigos” e por “curtidas” de indivíduos
fisicamente distantes e, em boa medida, desconhecidos.
O desenvolvimento tecnológico, obviamente,
trouxe e continuará a proporcionar mudanças e
benefícios à humanidade, mas como lidar com elas,
ou melhor, como preparar as novas gerações para
este novo mundo? Tais perguntas já foram feitas por
muitos e não possuem resposta pronta ou de fácil
formulação; ainda sim, elas nos indicam a necessidade
de pensar constantemente sobre o ensino nas escolas.
Isto é preciso porque, cada vez mais, os estudantes
chegam às instituições com conhecimentos e anseios
que extrapolam os currículos, o que demanda
mudanças, como, por exemplo, a inserção do ensino de
tecnologia como disciplina ou como competência a ser
desenvolvida de modo interdisciplinar. Entretanto, se é
possível adequar o currículo escolar à nova realidade, o
que dizer acerca dos professores?

A atuação docente em um mundo
tecnologicamente tão rápido tem sido um desafio,
especialmente para um país como o Brasil, marcado pela
desigualdade socioeconômica. O acesso à tecnologia e o
seu uso no campo educacional pode ser tomado como
indício da desigualdade com que convivemos. Em
muitas escolas públicas a quantidade e a qualidade dos
equipamentos tecnológicos disponíveis estão aquém
do necessário para o desenvolvimento de um currículo
atento às necessidades dos estudantes. Além disso, a
oferta de formação continuada aos docentes, sobretudo
para lidar com a tecnologia, nem sempre ocorre. Não é
difícil concluir que o resultado do quadro descrito é a
provável reprodução das diferenças de acesso a melhores
oportunidades de vida e de trabalho aos jovens de nossa
população.
O contexto que apresentamos, embora
preocupante por causa da possibilidade de reprodução
das desigualdades, também é rico em oportunidades.
Em um mundo cada vez mais tecnológico e
conectado, as melhores chances de desenvolvimento
acadêmico e profissional exigem habilidades para
além dos conhecimentos tradicionais. Pensar
computacionalmente será necessário. Sendo assim, é
preciso formar quadros docentes qualificados, capazes
de agir no ambiente escolar de modo a contribuir para
o gerenciamento de um currículo compatível com as
necessidades de formação tecnológica. É nesse cenário
que se destaca o papel do licenciado em Computação.
Como o campo da tecnologia consolidou-se
como uma área fundamental para as futuras gerações, a
importância de saber lidar com os recursos da era digital
é cada vez mais necessária para que elas ingressem no
mercado de trabalho. Neste sentido, a escola, enquanto
instância de formação dos sujeitos, também precisa
se adequar às demandas da sociedade; e o licenciado
em Computação pode ser peça-chave nesse processo.
A presença dele em uma instituição de ensino pode
permitir o desenvolvimento de disciplinas específicas
sobre tecnologia e quando isso não for possível,
sua atuação pode ser decisiva para aulas focadas em
competências tecnológicas previstas na Nova Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) (2018).
O processo de adequação da escola, portanto, não
se limita às políticas públicas com foco em tecnologia,
passa também pela formação e atuação do professor.
Atuar como docente requer, além de conhecimento
sobre conteúdos, uma postura atenta e reflexiva sobre a
prática de ensino. A forma como um professor lida com
um aluno dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
por exemplo, difere dos Anos Finais, do Ensino Médio
e de outras modalidades educacionais. No ensino de
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Computação não é diferente. Perfis diferenciados de
discentes exigem práticas de ensino específicas.
Assim, o professor deve refletir constantemente
sobre a sua atuação, sobre as suas práticas. Deste
modo, ele conseguirá exercer o seu papel de mediador
do conhecimento. Portanto, o trabalho do licenciado
em Computação pode ser fulcral para a superação das
dificuldades de formação continuada a serviço dos
docentes. Ele pode contribuir significativamente com
seus conhecimentos para a formação dos colegas de
outras áreas ou até mesmo servir como conselheiro
privilegiado para agregar tecnologias às diversas práticas
de ensino.
Em que pese a importância do licenciado em
Computação para a educação contemporânea, é
importante refletir sobre a formação desse profissional.
Como unir forte base de conhecimento tecnológico
com os saberes para exercer a docência? Para tratar um
pouco sobre este assunto, apresentamos, na seção a
seguir, o relato de nossa atuação na Licomp. e as nossas
estratégias para a formação de futuros professores.

2. Formar professores
Em 2019, ao assumirmos a docência da disciplina
Ensino de Computação e Prática de Ensino em Computação
I, procuramos colocar em ação estratégias capazes de fazer
frente à nossa maior inquietação, que era a de contribuir
para a formação de um licenciado. O nosso anseio era
chamar a atenção dos discentes para o fato de que, além
de saber lidar com tecnologias, eles deveriam saber
ensinar. Tal apreensão estava relacionada a três aspectos.
O primeiro deles era o fato de ser um curso com uma
grade curricular com várias disciplinas voltadas para o
campo tecnológico, o que ocasionalmente pode nublar a
percepção dos estudantes de que, ao final do curso, será
um licenciado. O segundo aspecto é que se trata de uma
graduação a distância, o que requer um cuidado especial
com a elaboração das aulas, para que sejam ainda mais
atrativas, dinâmicas e proporcionem o aprendizado
mesmo sem a troca síncrona de conhecimentos com
os professores. O terceiro aspecto estava relacionado
ao estabelecimento de um bom canal de comunicação,
capaz de permitir um profícuo intercâmbio de saberes,
para além do formato costumeiro das aulas a distância.
Para fazer frente à nossa primeira preocupação,
ou seja, inserir os estudantes no campo da atuação
docente, definimos que as aulas não deveriam se
pautar apenas em abordar tecnologias educacionais. A
disciplina deveria começar pela reflexão sobre o que é

ser professor. A escolha por esse caminho nos pareceu a
mais adequada, afinal, tratavam-se de graduandos que,
já há algum tempo, não tinham contato com a escola
e, de modo geral, só tinham a experiência de serem
estudantes. Passar para o “outro lado”, portanto, não
ocorreria de maneira mágica ao receberem o diploma
no final do curso. Era preciso ter consciência de que,
para se tornarem docentes, deveriam receber uma boa
formação pedagógica antes. A nossa palavra de ordem,
enquanto professores de Ensino de Computação, passou
a ser: vamos formar professores!
A escolha deste caminho, de início, provocou
um choque nos alunos. Já na primeira aula vários
questionaram: “não iríamos aprender sobre tecnologia?
” O descontentamento inicial, aos poucos, deu lugar à
curiosidade e ao entusiasmo. À medida que avançávamos
com as nossas aulas, eles percebiam que havia diferença
entre aprender sobre vários conhecimentos e fazer a
transposição didática deles. A atuação docente passava
a ganhar mais sentido para aqueles jovens. Não se
tratava apenas de entrar em sala de aula e escrever no
quadro ou ligar um Datashow; para além disso, havia
uma preparação que nem sempre haviam parado para
refletir. Essa preparação passava pelo conhecimento de
algumas técnicas, mais especificamente, sobre o papel do
professor, sobremaneira, do licenciado em Computação
no campo escolar.
O lugar do licenciado em Computação na escola
era algo constante nos debates. Essa reflexão teve início
quando ensinamos que o professor deve ensinar com
atenção ao que está previsto no currículo escolar. Para
aprender mais sobre o assunto, recorremos à BNCC
(2018). Nela, os estudantes identificaram que o ensino
de tecnologias no Brasil, geralmente, não ocorre em
uma disciplina isolada, mas de modo interdisciplinar.
Sendo assim, o papel do licenciado em Computação
seria o de desenvolver, nos alunos da Educação Básica,
competências acerca do uso das tecnologias, de modo
a prepará-los para as novas necessidades da sociedade
e, em particular, do mercado de trabalho. Porém,
a forma de desenvolver essas competências, via-deregra, se daria pelo desenvolvimento de um trabalho
colaborativo com os docentes de outras disciplinas. A
partir dessa constatação, ficou claro para os graduandos
porque as atividades que propusemos eram sempre
feitas em duplas ou em equipe, a despeito de algumas
dificuldades por nem sempre fazerem parte do mesmo
polo de ensino da UFJF. Ao longo da futura atuação
profissional, eles teriam que lidar com outras pessoas,
então já era melhor começar a praticar.
Ainda em Ensino de Computação I, houve a
possibilidade dos graduandos visitarem uma escola para
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observar o seu futuro ambiente de trabalho. A ideia
era que revissem, agora com um olhar mais crítico,
como era o dia a dia de uma escola. A experiência,
embora curtíssima, pois não se tratava ainda do
Estágio Supervisionado - que exige o cumprimento de
horas específicas de observação - foi rica e contribuiu
ainda mais para a percepção da potencialidade da
atuação do licenciado em Computação. Isto porque, à
medida que avançávamos com as aulas na graduação,
os licenciandos conseguiam melhor relacionar a nossa
proposta com o que observavam nas escolas. Além disso,
com o prosseguimento do semestre, adentrávamos nas
discussões sobre o ensino de Computação com uma
nova percepção, mais atenta à realidade das escolas e do
papel que o licenciado em Computação deveria exercer
na Educação Básica.
Se o primeiro aspecto que nos preocupava ao
ensinar para os estudantes de graduação da LiComp,
ou seja, o de fomentar a sua percepção de que seriam
professores, estava sendo superado; isso se deu pelas
mudanças que fizemos para atacar o nosso segundo
receio, o formato das aulas.
Sempre optamos por um diálogo aberto com os
alunos para minimizar eventuais dúvidas e problemas.
O atendimento, seja por e-mail, fóruns ou mensagens
enviadas pela plataforma, deveria ser rápido e, mesmo
que não tivéssemos respostas de imediato para as
perguntas apresentadas, nos comprometíamos a
apresentar um posicionamento o quanto antes.
Com relação aos recursos utilizados nas aulas,
optamos por textos e artigos acadêmicos que trouxessem
contribuições significativas para o debate sobre a
formação docente e sobre o uso de tecnologias na
educação. Mesclamos leituras clássicas com abordagens
recentes. Além disso, procuramos, para quase todas
as aulas, disponibilizar um vídeo que expusesse o
objetivo da aula e que introduzisse o assunto do
texto disponibilizado. A intenção era que os alunos
se sentissem acolhidos a cada novo debate e, assim, se
interessassem mais pelas leituras propostas.
Conhecer bem a turma e ter clareza do que
pretendíamos atingir também facilitou o nosso
trabalho. Por nos colocarmos próximos, tivemos
feedbacks positivos dos alunos em relação às nossas
disciplinas. Receber deles carinho, elogios e palavras de
agradecimento era, para nós, uma bela demonstração
que estávamos desempenhando bem o nosso papel,
assim como uma contribuição efetiva, não só para o
meio acadêmico, mas, sobretudo, para a sociedade.

Estabelecer procedimentos de trabalho ágeis e
recursos variados em cada aula nos ajudou a superar
a nossa segunda preocupação, que era oferecer aulas
atrativas. Entretanto, ainda era preciso atacar o nosso
terceiro receio, o de criar um canal de comunicação entre
alunos e professores ainda mais eficiente. Como havíamos
lecionado em outras disciplinas do curso anteriormente,
conhecíamos bem os recursos da Plataforma Moodle e
sabíamos que, ao longo do semestre, alguns se tornavam
enfadonhos para os estudantes. Sendo assim, assumimos
a proposta de adotar encontros síncronos, por meio de
um novo recurso disponibilizado na Plataforma, o Big
Blue Button. Tratava-se de um ambiente de interação
simultânea, tal como o Google Meet, mas hospedado
no ambiente virtual de aprendizado como um recurso
disponível aos professores para as suas aulas. O BBB
permitia a gravação das reuniões, o que era muito útil,
já que ocasionalmente nem todos os alunos podiam
participar dos encontros que, geralmente, aconteciam
nas noites de terça-feira e duravam cerca de uma hora.
Estes momentos eram realizados a cada duas aulas e
deveriam ser prioritariamente fomentados pelos alunos,
seja para debater textos, sanar dúvidas ou trocar ideias
sobre os ensinamentos das aulas.
Os encontros, de imediato, agradaram os
estudantes. Vários relataram que sentiam falta do
diálogo com os professores de maneira instantânea,
tal como ocorre nas aulas presenciais. E mesmo os que
não puderam participar desses encontros síncronos,
gostaram da possibilidade de, posteriormente, acessar
a gravação deles e aprender com os debates realizados.
Todos os encontros ficavam disponíveis na plataforma
para que pudessem ser acessados sempre que necessário.
Assim como operamos mudanças nas formas
de ensinar, também procuramos empreender
alterações no modo de avaliar. Um dos principais
aspectos considerados na avaliação era a participação
dos estudantes, seja nos fóruns, nas atividades e até
mesmo nos debates realizados pelo BBB. Apesar disso,
optamos por manter uma das avaliações no formato
tradicional, com perguntas e respostas dissertativas e
de múltipla escolha realizadas na Plataforma Moodle.
A grande modificação foi feita na segunda avaliação do
semestre: deixamos de aplicar um teste para, no caso
de Ensino de Computação I, pedir que os registros que
foram realizados nas escolas observadas integrassem
um portfólio. O nosso objetivo era que os graduandos
começassem a se acostumar com a prática de fazer
registros, o que contribuiria bastante quando cursassem
as disciplinas de Estágio Supervisionado, disciplinas
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essas que, ao final, exigem relatórios sobre o que foi
vivenciado nas escolas.
Em 2020, quando lecionamos Ensino de
Computação II, mantivemos as mesmas preocupações
que tivemos com a disciplina anterior no que se refere
às formas de avaliação, mas com uma diferença: como
não fazia mais sentido solicitar novamente a construção
de um portfólio ao final do semestre, preparamos os
acadêmicos para que pensassem como é planejar uma
aula. Assim, ao final da disciplina, em equipe, eles
deveriam apresentar um plano de aula e sua respectiva
vídeo aula. A escolha do tema era livre, a única
exigência era a de que envolvesse o uso e ou ensino de
tecnologias. Os resultados foram muito satisfatórios,
foram apresentadas aulas com temas sobre ensino do
pensamento computacional, sobre meio ambiente, sobre
frações, sobre raciocínios lógicos e outras abordagens
interessantes.
Tanto no caso da disciplina Ensino de Computação
I quanto da disciplina Ensino da Computação II,
a culminância do semestre letivo ocorreu com um
encontro pelo BBB. Nele, todos puderam compartilhar
as suas experiências e, se quisessem, também os produtos
finais que haviam produzido para a disciplina.

3. O balanço da experiência
A atuação como professores nas disciplinas
Ensino de Computação I e II, dentre vários aspectos,
nos permitiu identificar três que consideramos muito
importantes, são eles: a atenção aos ensinamentos para
a formação de licenciados; a possibilidade de repensar
práticas de ensino juntamente com os graduandos e a
necessidade de manter uma postura reflexiva sobre o
papel do professor.
Sobre o primeiro aspecto, a parceria que forjamos
(Professora - Tutora
-Professor da Disciplina) foi
fundamental para o alinhamento de percepções acerca da
necessidade de investir em aulas com foco na formação
docente. A preparação de cada aula sempre ocorria
com antecedência e só era liberada quando houvesse
consenso sobre os ensinamentos e atividades propostas
entre os dois professores. Além disso, o conteúdo
direcionado, inicialmente, para a reflexão sobre ser
professor, contribuiu para ambientar os graduandos em
discussões mais complexas, que passaram a abarcar a
interface ensino e tecnologias.
O segundo ponto que destacamos em nosso
balanço da experiência, ou seja, o repensar práticas de
ensino, em boa medida, foi reflexo do anterior. Ao passo

que o mote das reflexões de Ensino de Computação I e II
era formar professores, os licenciados compreenderam
a responsabilidade do ato de lecionar e também
associaram as possibilidades do uso de tecnologias que
dominavam para o desenvolvimento de competências
e habilidades previstas no currículo escolar. Algumas
tecnologias se mostravam mais adequadas para
determinadas disciplinas e projetos e isso era percebido
pelos graduandos, o que indicava o amadurecimento
deles sobre as práticas de ensino. Isto ficou bem evidente
ao final da disciplina Ensino de Computação II, quando
as videoaulas foram produzidas. A aula, os recursos e a
linguagem utilizada eram compatíveis com o ano/série
escolar escolhido.
O terceiro e último aspecto da experiência
que então relatamos está diretamente relacionado ao
segundo. A manutenção de uma postura reflexiva
sobre o papel do professor não constitui apenas um
ensinamento aos futuros professores. A cada aula que
ministramos tínhamos a necessidade de ponderar se
o nosso planejamento foi bem-sucedido. Identificar
pontos fortes, frágeis e potencialidades nos fazia
rever as nossas aulas constantemente e, sempre que
necessário, promover modificações nelas. Tal postura
era necessária. Tínhamos em mente que, se queríamos
formar professores cientes de suas responsabilidades e
com uma postura ativa, sempre em prol da melhoria
do processo de ensino-aprendizado, deveríamos agir da
mesma maneira. Pesava a máxima de que os discípulos
se inspiram em seus mestres.
Por fim, formar profissionais é uma tarefa
carregada de responsabilidades. No caso da formação
de professores para a Educação Básica, ainda importa
o fato de que estamos preparando pessoas que
trabalharão para a formação de futuras gerações. E, no
caso da Licenciatura em Computação, os profissionais
precisam estar atentos não apenas às necessidades do
âmbito escolar, mas também às demandas de crianças
e adolescentes que, cada vez mais, requerem formas de
ensino e conteúdos alinhados com o desenvolvimento
tecnológico que compartilham no dia a dia em
sociedade.
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A extensão e a integração com o ensino e a pesquisa na
formação discente na Licenciatura em Computação:
projeto e-TEIA
Liamara Scortegagna1, Priscila Rodrigues de Oliveira2, Luzia Aparecida da Silva3, Fabiano Rodrigues de Carvalho4, Josiane Silva5

Resumo
Apresentamos, neste artigo, a trajetória da integração da extensão com o ensino e a pesquisa na formação
discente a partir de ações desenvolvidas no projeto “e-TEIA - Tecnologias de informação e comunicação na
Educação: Inovação na sala de Aula no curso de Licenciatura em Computação (LiComp) da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF). O e-TEIA tem como objetivo ampliar a formação dos alunos da LiComp,
inserindo-os no cotidiano das escolas da rede pública com o intuito de capacitar e informar os professores
no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na sala de aula, bem como melhorar a
formação dos alunos da LiComp, por meio de uma proposta integrada de ensino, pesquisa e extensão, além
de aproximá-los com a UFJF, promovendo a construção de um processo de identidade e pertencimento com
a Instituição de ensino. Destacamos ainda, a relevância da extensão no processo educacional do graduando,
sua presença no eixo curricular dos cursos EAD, bem como evidenciamos o percurso do e-TEIA, em
suas edições junto à LiComp, expondo o processo empregado e os benefícios alcançados pelos discentes,
universidade e comunidade.
Palavras-chave: e-TEIA; Formação discente; Extensão universitária; Educação a distância.

Abstract
In this article, we present the trajectory of the integration of extension with teaching and research in
student training from actions developed in the project “e-TEIA - Information and Communication
Technologies in Education: Innovation in the Classroom” in the Licentiate course in Computing (LiComp)
of the Federal University of Juiz de Fora (UFJF). The e-TEIA aims to expand the training of LiComp
students, inserting them in the daily life of public schools in order to train and inform teachers in the use
of Information and Communication Technologies in the classroom, as well as improving the training of
LiComp students, through an integrated proposal for teaching, research and extension, and also bringing
them closer to the UFJF, promoting the construction of a process of identity and belonging with the
educational institution. We also highlight the relevance of the extension in the undergraduate educational
process, its presence in the curricular axis of distance learning courses, as well as highlighting the path of
e-TEIA, in its editions with LiComp, exposing the process used and the benefits achieved by the students,
university and community.
Keywords: e-TEIA; Student training; University extension; Distance education.
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1. Introdução
A Educação a Distância (EAD) é definida pela
legislação brasileira como “uma modalidade educacional
na qual a mediação didático-pedagógica nos processos
de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de
meios e tecnologias de informação e comunicação,
com 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), constituindo-se
num complexo processo educacional para as instituições
de ensino superior.
Analisando as variáveis que compõem esse
processo, tais como metodologias diferenciadas, uso de
ambientes virtuais, materiais didáticos, comunicação,
distância geográfica e temporal, exigência de
conhecimentos e equipes específicas para tais, entre
outros fatores que influenciam no processo de ensino
e aprendizagem, nos deparamos ainda com mais uma
situação que normalmente não era usual na EAD: a
oferta de programas e projetos de extensão aos alunos
desta modalidade de ensino com o objetivo da integração
com a pesquisa e o ensino.
Pesquisas realizadas recentemente em bases
digitais apresentam um número ainda limitado de
trabalhos de extensão voltada para os alunos da EAD,
porém este é um cenário que está se modificando e isso
se deve à Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018
(MEC/CNE/CES), que estabelece as Diretrizes para a
Extensão na Educação Superior Brasileira (presencial e
EAD) e regulamenta o disposto na Meta 12.7 do Plano
Nacional de Educação (PNE 2014-2024).
A Resolução nº 7, em seu Art. 3º, define a Extensão
na Educação Superior Brasileira como “a atividade que
se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa,
constituindo-se em processo interdisciplinar, político
educacional, cultural, científico, tecnológico, que
promove a interação transformadora entre as instituições
de ensino superior e os outros setores da sociedade, por
meio da produção e da aplicação do conhecimento,
em articulação permanente com o ensino e pesquisa”
(BRASIL, 2018). Desta forma, segundo Marcon (2020,
p. 126), “por meio da extensão universitária é possível
desenvolver ações que se originam do princípio da
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão,
o tripé universitário, produzindo e compartilhando
conhecimento junto à sociedade, transformando a
realidade e aproximando a Universidade das pessoas”.
Na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),

que atua com a modalidade EAD desde 2005, iniciouse a oferta de ações de extensão em cursos superiores
a distância no ano de 2015 e, de forma um pouco
tímida, surgiram algumas propostas. Atualmente,
com a exigência da implementação da Resolução nº 7,
todos os cursos de ensino superior da UFJF integrarão
em suas grades curriculares, até o final de 2022, 10%
(dez por cento) do total de créditos curriculares com
ações de extensão (Curricularização da Extensão), além
da continuidade da oferta de projetos e programas
coordenados pela Pró-reitora de Extensão (PROEX).
A Curricularização da Extensão é o processo
de inclusão de atividades de extensão no currículo
dos Cursos, considerando a indissociabilidade do
ensino e da pesquisa. Também pode ser chamada
de integralização da extensão e entre seus objetivos
está a formação integral dos alunos para sua atuação
profissional, bem como a promoção da transformação
social. Ainda, deve estar alinhada à extensão já realizada
no âmbito institucional e ao que se refere a ela, como
os Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDIs),
os Projetos Políticos Institucionais (PPIs), de acordo
com o perfil do egresso, além do estabelecido nos
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) e nos demais
documentos normativos (IFPR, 2021).
Para além dos objetivos da extensão apresentados
pela Resolução nº 7, entendemos que esta possibilita a
formação do profissional cidadão e se credencia, cada
vez mais, junto à sociedade como espaço privilegiado
de produção do conhecimento para a superação das
desigualdades sociais existentes. Como exemplo, a
prática acadêmica que interliga a universidade nas suas
atividades de ensino e de pesquisa com as demandas
da maioria da população (SCHEIDEMANTEL et al.
2004).
Desta forma, este trabalho objetiva apresentar o
projeto de extensão universitária e-TEIA, desenvolvido
especificamente pelos alunos da modalidade EAD,
sua trajetória desde a implementação da primeira
edição no ano de 2015 até a quinta edição que está
em andamento. Ainda, ressaltamos alguns resultados
alcançados, principalmente, quanto à integração do
ensino, extensão e pesquisa na formação discente.

2. O projeto de extensão e-TEIA
Nos últimos tempos, muitos estudos que versam
sobre o desenvolvimento de habilidades práticas ligadas
ao conteúdo acadêmico têm se voltado para compreender
a importância da integração da tríade ensino, pesquisa
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e extensão e como esse tópico representa hoje um dos
maiores desafios das universidades brasileiras.
Desse modo, a discussão sobre tal tema assume
papel de destaque. Se por um lado a pesquisa e o
ensino têm sido alvo de discussões que originaram
elaborados sistemas de avaliação da produção científica
e da qualidade dos cursos, a extensão universitária, por
outro lado, não recebeu a mesma ênfase, nem sofreu
as transformações necessárias em ritmo e intensidade
pertinentes para acompanhar a evolução do ensino
superior.
A partir dessa constatação, ressalta-se que é de
extrema importância compreender que a formação do
aluno vai além da aquisição de conhecimentos técnicocientíficos, até porque esses se esvaziam quando não
integrados à realidade e à prática. Para uma abordagem
inovadora, a aprendizagem deve ir além da aplicação
imediata, impulsionando o sujeito a criar e responder
a desafios, a ser capaz de gerar tecnologias e de manter
a habilidade de aprender e recriar permanentemente,
ou seja, a graduação deve se transformar no locus de
construção/produção do conhecimento em que o aluno
atue como sujeito da aprendizagem (BRASIL, 2001).
Segundo Rodrigues (2015), o Fórum de PróReitores das Universidades Públicas Brasileiras defende
que, na formação do profissional, é imprescindível a sua
interação com a sociedade para situá-lo historicamente,
identificá-lo culturalmente e referenciar a sua formação
técnica à realidade e isso é possível por meio da extensão.
A Universidade Federal de Juiz de Fora, por
meio da Pró-Reitoria de Extensão, é responsável por
promover a articulação entre o ensino e a pesquisa e
as demandas da sociedade a partir da extensão, em um
exercício de contribuição mútua (PROEX, 2021) e o
projeto de extensão e-TEIA faz parte deste escopo.
O e-TEIA foi elaborado com o objetivo de
ampliar a formação dos alunos do curso de Licenciatura
em Computação (LiComp), inserindo-os no cotidiano
de escolas da rede pública, com o intuito de capacitar os
professores e futuros professores no uso das Tecnologias
de Informação e Comunicação (TICs) na sala de aula,
contribuindo, assim, para a melhoria do processo de
ensino e aprendizagem nas escolas das cidades/polos
da UFJF, bem como melhorar a formação dos alunos
do curso, mediante uma proposta integrada de ensino,
extensão e pesquisa e ainda aproximar os alunos da
modalidade a distância à Instituição, promovendo
a construção de um processo de identidade e
pertencimento (SCORTEGAGNA, 2017).
O curso de Licenciatura em Computação é um
dos 7 cursos de graduação ofertados na modalidade

EAD pela UFJF, por meio do Programa Universidade
Aberta do Brasil (UAB), atuando em 18 polos de apoio
presencial/cidades no estado de Minas Gerais e possui
377 alunos ativos (SIGA, 2021).
A metodologia das quatro primeiras edições do
então programa e-TEIA (1a edição 2015/2016/2017,
2ª edição 2017/2018, 3ª edição 2018/2019 e 4ª edição
2019/2020) foi composta por seis fases, a saber: (1)
a aplicação de uma pesquisa de campo inicial com o
intuito de conhecer a realidade dos professores sobre o
uso das TICs na sala de aula; (2) o planejamento das
oficinas; (3) a pesquisa bibliográfica sobre os conteúdos
que serão trabalhados; (4) a efetivação da capacitação
dos professores nas escolas; (5) a aplicação de mais
uma pesquisa de campo observando as percepções e
possíveis mudanças de comportamento e (6) a análise
dos resultados. Durante a execução da 4ª edição
ocorreu uma adaptação na metodologia para atender
as necessidades de isolamento social e alterações no
processo educacional brasileiro devido à pandemia
ocasionada pelo COVID-19.
A 5ª edição (2021 em andamento) do e-TEIA é
reclassificada pela PROEX como um projeto e atualiza
seus objetivos e metodologia buscando se adequar
ao novo contexto educacional, incluindo questões
inerentes às tecnologias constantes na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e a continuidade do
isolamento social.
A metodologia passa para 7 fases, a saber: (1)
planejamento e aplicação de uma pesquisa de campo
inicial, objetivando obter conhecimento da realidade de
cada escola e dos profissionais sobre o uso das TICs,
pautados no novo texto da BNCC; (2) planejamento
dos cursos online (cronograma e materiais): Introdução
às tecnologias emergentes e Ferramentas colaborativas;
(3) pesquisa bibliográfica sobre os conteúdos a serem
trabalhados e definição das metodologias dos cursos; (4)
desenvolvimento dos cursos; (5) aplicação de pesquisa
de campo objetivando observar o entendimento da
aplicação das TICs a partir da BNCC; (6) análise e
seleção de recursos educacionais digitais, bem como
a seleção dos objetos educacionais, elaborados no
decorrer dos cursos, para atualização e ampliação do
repositório de recursos educacionais digitais já iniciado
na 4ª edição do Programa e-TEIA e; (7) análise dos
resultados e desenvolvimento de artigos para publicação
e apresentação em eventos.
A seguir apresentaremos os principais resultados
das 4 edições do programa e-TEIA desenvolvidos no
âmbito do Curso de Licenciatura em Computação da
UFJF e a descrição do atual projeto em andamento.
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3. Principais resultados do e-TEIA
O Programa e-TEIA 1ª edição foi desenvolvido
no período de 2015 a 2017 e atendeu mais de 300
professores da rede pública nas cidades de Timóteo,
Manhuaçu e Juiz de Fora, estado de Minas Gerais,
contemplando 4 bolsistas/alunos do Curso de LiComp.
Após a pesquisa inicial com os professores da rede
pública de educação, foram desenvolvidas 3 oficinas
presenciais: Games Educacionais, Redes Sociais na
Educação e Como utilizar as TICs na Educação em 9
escolas das cidades já mencionadas.
A 2ª edição ocorreu no período de 2017 a 2018
e atendeu mais de 500 professores da rede pública
de ensino nas cidades de Juiz de Fora, Ipatinga,
Leopoldina, Sabará e Lagoa Dourada, Estado de Minas
Gerais, contemplando 6 alunos, sendo 5 bolsistas e
1 aluno voluntário. Foram organizadas 5 oficinas
online: Plataforma Moodle/Ferramentas e Recursos;
Videoaulas; Softwares educativos e suas possibilidades;
Blog como recurso pedagógico e Cinema, programas de
TV e fotografia, com a participação de professores de
mais de 20 escolas.
Na 3ª edição (2018/2019), o programa e-TEIA
contou com 3 alunos bolsistas e dois voluntários. Nesta
edição, foram capacitados mais de 140 professores da
rede pública de ensino das cidades polos dos alunos da
LiComp envolvidos com as seguintes oficinas online:
Recursos Educacionais Abertos (REAs), Ferramentas
Tecnológicas para o Marketing Educacional, Softwares
Educativas, Ambientes Virtuais de Aprendizagem e Sala
de Aula Invertida.
A 4ª edição (2019/2020) contou com uma equipe
formada por 1 aluno bolsista e 3 alunos voluntários. Foi
necessário fazer uma reconfiguração devido à pandemia
do COVID-19. Assim, o e-TEIA se reinventou e
desenvolveu um repositório de objetos educacionais,
oferecendo aos professores e público em geral conteúdos
desenvolvidos e selecionados pela equipe para dar
suporte às novas práticas pedagógicas, atendendo
aproximadamente a 200 profissionais da educação e
público interessado. Com isso, o programa ofereceu
conteúdos desenvolvidos e/ou selecionados pelos
bolsistas e alunos voluntários, acompanhados por uma
equipe de professores da LiComp. Foi disponibilizado
um espaço virtual com informações e materiais úteis
para uso do professor, que além de dar mais visibilidade
ao programa, divulgou outras ações de ensino, pesquisa
e extensão que estão relacionadas ao mesmo.
Atualmente, estamos na 5ª edição do e-TEIA
e, após reclassificação para projeto, a proposta se

adequou e tem como objetivo trabalhar a formação
docente voltada para o desenvolvimento de práticas
pedagógicas diferenciadas, a partir dos múltiplos usos
das tecnologias emergentes com base na BNCC. Estão
planejados a oferta de 2 cursos online: (1) Introdução às
tecnologias emergentes - com o objetivo de proporcionar
conhecimentos a partir dos recursos digitais no uso
das TICs no cotidiano escolar - e (2) Ferramentas
Colaborativas - com foco nas estratégias pedagógicas
para utilização de recursos educacionais abertos. Ambos
oferecem até 250 vagas e 80 horas de duração cada.
O público-alvo será composto por profissionais
da Educação Básica (Professores, Coordenadores,
Supervisores, Diretores, Orientadores, Bibliotecários
ligados à Educação Básica na esfera municipal ou
estadual). No decorrer dos cursos serão propostas
atividades a partir da apresentação dos recursos. Ao final
do ciclo formativo, para certificação, será solicitada a
elaboração de um objeto educacional que irá compor
o repositório já existente. Vale ressaltar que a proposta
é analisar os desafios postos, tanto para formação de
professores, quanto para os alunos, considerando
as especificidades da pandemia em decorrência do
COVID-19, além de elaborar estratégias diferenciadas
a partir das metodologias ativas, de modo a dinamizar o
aprendizado das ferramentas.
Esta edição do e-TEIA prevê, além da elaboração
e a realização de cursos online a partir do ambiente
virtual de aprendizagem Google Classroom e/ou
Moodle, trabalhar as práticas pedagógicas a partir
das tecnologias emergentes, entendendo estas como
propulsoras de transformações digitais nas práticas da
sociedade e a seleção, organização e disponibilização
de recursos educacionais digitais como auxiliares na
atuação do professor na sala de aula, utilizando TICs no
processo de ensino e aprendizagem.
Em relação à integração da extensão com o ensino
e pesquisa em todas as edições, os alunos bolsistas e
voluntários - a partir de orientações dos professores
integrantes do programa/projeto - desenvolveram
pesquisas para a execução do e-TEIA tendo como base
o ensino dos conteúdos trabalhados nas disciplinas da
LiComp. A pesquisa de campo ocorre em duas etapas
em cada edição: a primeira objetiva apurar a realidade
quanto ao uso de TICs na sala de aula e, com isso, definir
os temas das ações a serem desenvolvidas (palestras,
oficinas, cursos e/ou seleção recursos educacionais
digitais); a segunda etapa da pesquisa, aplicada ao
término de cada edição, objetiva avaliar o conhecimento
construído pelos participantes em cada ação ofertada,
bem como avaliar a participação dos alunos bolsistas e
voluntários.
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Ainda, os alunos bolsistas e voluntários
desenvolvem pesquisas bibliográficas para a concepção
dos conteúdos a serem trabalhados nas ações de
extensão e, com isso, promovem o aprofundamento
do conhecimento construído nas disciplinas cursadas
no Curso de Licenciatura em Computação, integrando
a pesquisa com o ensino e resultando em ações de
extensão.
Consideramos que as publicações dos resultados
das edições do e-TEIA constituem-se também como
mais uma ação de integração entre o ensino, pesquisa
e extensão, pois incentiva os alunos à produção textual
e à socialização dos resultados obtidos durante as
respectivas trajetórias nas ações de extensão.
Nossas produções foram socializadas e publicadas
em periódicos e eventos ,como por exemplo, o VI
Congresso Brasileiro de Informática na Educação;
3° Simpósio Internacional de EAD e Encontro de
Pesquisadores em Educação a Distância; 25 CIAED
Congresso internacional ABED de Educação a
Distância/ABED; IV Mostra de Ações de Extensão/
UFJF; V Semana da FACED e X Semana da Educação/
UFJF, XV Congreso Lationoamericano y Caribeño de
Extensión Universitaria/ULEU/Paraguay; V Mostra
de Ações de Extensão; III Congresso de Extensão da
UFJF e em Lives formativas da Secretaria Municipal de
Educação de Juiz de Fora.

4. Considerações finais
É perceptível que as ações de extensão contribuem
para ampliar e melhorar a formação do aluno, visto que
colaboram para uma maior aproximação do discente
com a universidade e sua integração com a comunidade.
Embora essas ações tenham ficado ausentes em cursos
superiores ofertados na modalidade a distância por
alguns anos, este cenário tem se modificado, traçando
novas trajetórias dentro das instituições de ensino
superior brasileiras.
Neste contexto, o e-TEIA destaca-se por oferecer
aos alunos do curso de Licenciatura em Computação
a oportunidade de participar de ações de extensão,
subsidiando conhecimentos práticos, de modo a aplicar
os conhecimentos teóricos das disciplinas e, ainda,
uma formação mais completa, pois abrange, além das
dimensões acadêmicas, os aspectos sociais, políticos e
econômicos.
O e-TEIA, em todas as suas edições, tem atuado
como um aporte na formação do discente, promovendo
a pesquisa, a aprendizagem de novas práticas, o

compartilhamento de experiências, a troca de saberes
e a expansão do relacionamento do estudante com a
universidade e a comunidade.
A abordagem estabelecida pelas ações do e-TEIA
tem cooperado para o melhor engajamento dos
profissionais da educação contemplados pelo projeto
em relação aos recursos tecnológicos, desenvolvendo
novas posturas dos docentes frente ao ensino com uso
da tecnologia e sustentado que diferentes metodologias
didáticas-pedagógicas possam ser inseridas nos
ambientes educacionais. Desse modo, os resultados
destas ações apontam para a alta relevância da inclusão
de atividades de extensão no currículo dos cursos
ofertados na modalidade de Educação a Distância.
Destaca-se também a importância da tríade
ensino, pesquisa e extensão que complementam a
formação acadêmica dos universitários, cada uma com
a sua significância. A Universidade proporciona os
conhecimentos necessários para a formação e é possível
colocar em prática, por meio de atividades extensionistas,
tudo o que é discutido durante o processo de ensino e
aprendizagem.
Nesta dimensão, observa-se que há o incentivo
e o aperfeiçoamento do trabalho do graduando
quando inserido no projeto de extensão e-TEIA.
Baseado em seus estudos e vivência no curso, a ação
permite aliar realidade e prática, abrindo espaço para o
aprofundamento de novos conhecimentos e articulando
para novos processos educacionais.
Logo, destacamos a importância da atuação
contínua de ações de extensão vinculados ao curso de
Licenciatura em Computação na modalidade EAD e a
ação direta com as escolas e profissionais da educação,
pois a cada edição do e-TEIA, o interesse dos professores
da rede pública de ensino em relação ao uso da TICs
no processo educacional tem aumentado e, desta
forma, o projeto atinge seus objetivos, proporcionando
conhecimento e novas práticas pedagógicas.
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Ser egresso da Licenciatura em Computação da UFJF

Cláudio Lúcio da Mata 1

Resumo
O relato de experiência apresenta a visão do egresso Cláudio Lúcio da Mata, acerca do curso de Licenciatura em
Computação (LiComp), realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) na modalidade de Educação a
Distância (EaD). Este relato ainda aborda importantes conhecimentos adquiridos pelo ex-discente, agora docente,
e suas implantações na instituição em que trabalha. Além disso, é demonstrado como o curso transformou a vida
profissional e pessoal do relator, assim como de seus colegas professores e, principalmente, dos seus alunos. Com este
texto, um dos focos principais é como os saberes do curso de LiComp foram fundamentais para o enfrentamento do
atual cenário pandêmico na educação brasileira.

Palavras-chave: Licenciatura em Computação; Educação à Distância; Tecnologia da Informação e
Comunicação; Universidade Federal de Juiz de Fora.

Abstract
The experience report presents the view of Cláudio Lúcio da Mata, graduate of the Licentiate Degree in
Computing (LiComp) course, about the course held at the Federal University of Juiz de Fora (UFJF) in
the form of Distance Education (EaD). This report also addresses important knowledge acquired by the
former student, now a teacher, and its implementation in the institution where he works. In addition, it is
shown how the course transformed the professional and personal life of the reporter, as well as of his fellow
teachers and, mainly, of his students. With this text, one of the main focuses is how the knowledge of the
LiComp course was fundamental to face the current pandemic scenario in Brazilian education.
Keywords: Degree in Computing; Distance Education; Information and Communication Technology;
Federal University of Juiz de Fora.
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1. A trajetória
Em 2010, ao iniciar a graduação em Licenciatura
em Computação (LiComp), muitas eram as expectativas
acerca do curso, pois, como profissional da área da
Tecnologia da Informação e Comunicação há mais
de 27 anos, aquele era o meu momento de acessar o
universo acadêmico, além de entender como ele trata
teoricamente e na prática os conceitos que são aplicados
em uma área que eu já fazia parte desde que comecei a
trabalhar no segmento. Poder fazer o caminho inverso
era, no mínimo, interessante. Digo isso pois grande parte
das pessoas que escolhem o universo computacional
percorrem primeiramente a academia para depois se
inserir no mercado de trabalho, mas, no meu caso, foi o
inverso, tive a oportunidade de escolher seguir a carreira
de operador de pregão numa distribuidora e corretora
de valores, emprego este em que me foi oferecido um
curso de operador de pregão e, quase ao mesmo tempo,
surgiu a possibilidade de ingressar na área da Tecnologia
da Informação e Comunicação da instituição financeira.
Isso foi na década de 80 e, justamente nessa
época, o mercado financeiro tinha as melhores e maiores
tecnologias computacionais no Brasil, país que passava
por um processo de inflação acelerada e desenfreada, o
que tornava, obrigatoriamente, sistemas cada vez mais
eficazes na proteção do patrimônio investido dos clientes.
A responsabilidade era grande: vencer os desafios da
instabilidade político/financeira com decisões assertivas
no que tange ao investimento e, ao mesmo tempo, lidar
com governos que não demonstravam qual era o projeto
de nação, o que, nos dias de hoje, ainda não existe.
Mas a minha decisão foi escolher ingressar na área da
Tecnologia da Informação e Comunicação, mundo que
me fascinou por lidar com conceitos e metodologias de
trabalhos completamente diferentes da experiência do
emprego anterior, onde o trabalho era absurdamente
analógico e que não demandava qualquer tipo de
esforço intelectual.
Deparar com esse novo mundo a partir dessa
minha opção fez com que pudesse ser apresentado a um
mundo onde a dinâmica era incrivelmente maior, o que
me proporcionava grande satisfação! Estar inserido no
contexto de ser protagonista das mudanças, das melhorias
e consistências resultava no poder para melhorar o
mundo, mesmo sendo restrito a um nicho específico,
mas que, de certa forma, tinha sua importância, por ser
um segmento, o qual todos estavam apostando que seria
o ponto chave de mudança na sociedade como um todo.
Muitos eram os questionamentos, muitas eram nossas
dúvidas, mas a certeza que seria um caminho sem volta.
Disso, todos tínhamos certeza.

O fato de iniciar a minha carreira computacional
no segmento do mercado financeiro abriu um leque
de possibilidades de aprendizado em processos que,
muito posteriormente, os demais setores utilizaram. A
saber, o setor computacional brasileiro destaca-se como
o melhor do mundo. Expertise com hiperinflação,
mudança de moeda e sua desvalorização fazia com que
o setor da Tecnologia da Informação e Comunicação
atendesse aos requisitos das eliminações de três dígitos
que chegaram a bater 80% de inflação ao mês, por
exemplo. Tais soluções demonstravam para todos, e em
particular a mim, o quanto a área computacional tinha
importância nas tomadas de decisões, bem como no
processo delas. Lidar com relatório com a tablita e com
resíduos em centavos ocasionados pelo corte de zeros na
moeda era uma tarefa inimaginada sem a utilização dos
meios computacionais.
É essencial dizer que lidar com o aprendizado das
tecnologias por meio de cursos disponibilizados pelos
fabricantes dos computadores pôde me preparar bem,
de modo que a base foi estruturada pela aplicação de
conceitos iniciais da computação, como meio binário,
sistemas operacionais, rotinas em scripts, programação
em MS-DOS, linguagem de programação Clipper,
FoxBase e banco de dados Dbase III Plus. Esses e
outros conceitos abriram as possibilidades da criação de
soluções para todas as áreas de uma empresa voltada para
o mercado financeiro, assim como demais setores que
envolvem qualquer empresa que tenha que contabilizar
seu financeiro, patrimônio e estoque. Diante disso,
percebi que o profissional da Tecnologia da Informação
e Comunicação era elemento crucial para a evolução e a
segurança, por ter abrangência de soluções para todos os
setores dos conglomerados que envolvem um negócio.
Levando em conta a carreira inversa que muitos
profissionais fizeram, assim como eu, foi possível
transmitir com propriedade o conhecimento adquirido
por décadas de estudo nas diversas empresas de
tecnologia para o mundo acadêmico, o qual o curso
de Licenciatura em Computação me habilitou a
trabalhar. Lidar com esse outro lado foi a certeza que
não se pode depender somente da prática, mesmo que
ela seja embasada em cursos fechados para o propósito,
mas sim da necessidade de envolver competências
multidisciplinares que envolvem a atuação de um
profissional licenciado em Computação.
A necessidade de criar habilitações para a
LiComp surgiu com a falta de profissionais capacitados,
a falta de interesse de alguns docentes em implantar
rotinas que envolvessem os aparatos tecnológicos e suas
funcionalidades e a certeza de que a aula seria dada com
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mais opções de apresentações, de modo que os alunos
estariam comunicando da forma que estão acostumados,
ou seja, com a linguagem das redes sociais e a dos jogos
com a expansão da gamificação. Tal fato foi observado
pela UFJF, que iniciou a primeira turma em 2010, a
qual tive a honra em participar. O propósito era amplo,
mas o objetivo inicial era preparar o docente a dominar
o leque de ferramentas e conceitos computacionais na
educação, com o dever de iniciar uma grande mudança
de paradigma na educação e aumentar gradativamente
o uso das TIC’s no processo de ensino-aprendizagem;
processo este que abandonasse um modelo ultrapassado
que não mais surtia efeito com esta clientela chamada
geração “Y” e “Z”.
Outro grande desafio e que o curso de Licenciatura
em Computação encararia seria a instrumentalização das
escolas por meio do laboratório de informática e espaços
voltados para a utilização de tais aparatos em sala de
aula comum. A realidade brasileira não permitiria que
houvesse a integração de um bom local, com diversos
computadores, a uma internet com link dedicado a
oferecer estabilidade e velocidade a todos os alunos ao
mesmo tempo. Pensando nisso, o próprio curso tratou
de ter disciplinas que envolvessem a expertise para a
manutenção e a criação de solução para tais ambientes,
resultando, assim, na possibilidade de o licenciado
em Computação não ser somente o disseminador
do conhecimento, mas, sobretudo, o fomentador de
políticas para aquisições e implantações de espaços
propícios para o uso digno dos equipamentos, softwares
e infraestrutura necessários.
A importância desse licenciado tomou proporções
ainda maiores com o surgimento da pandemia de
COVID-19, durante a qual o docente em LiComp não
somente teve que orientar seus colegas professores, mas
também criar tutoriais, tirar dúvidas, ministrar cursos e
realizar correções em rotinas executadas erroneamente
pela falta de conhecimento e prática dos demais. Para
ter este foco na capacitação, orientação e disseminação
dos conhecimentos dos aparatos e ferramentas para
aulas síncronas, foi demonstrada a importância em
ter um professor formado nesta disciplina para ser o
fomentador das melhores práticas acerca do cargo e das
necessidades computacionais para o bom entendimento
dos processos.
A modalidade da Educação a Distância (EaD)
veio comprovar o quanto essa área tecnológica foi
fundamental para o sucesso das aulas síncronas e
assíncronas, pois permitiu ao professor a capacidade
de criar aulas com metodologias nunca utilizadas antes
e demonstrar que qualquer profissional bem treinado

tem a capacidade de interação, controle e geração de
conteúdo com ótima qualidade. Todos os professores
das demais áreas de conhecimento viram, em uma
semana, a necessidade de pensar diferente, de procurar
meios de interagir com o novo, fora dos seus domínios,
mas que, por outro lado, tinha a assimilação garantida
por parte dos discentes. O desafio estava em aprender
todas as metodologias em um curto espaço de tempo,
lidar com ferramentas que envolviam conhecimento
para o início de atividades e a mudança (para melhor)
nos meios de correções das mesmas.
Mesmo tudo sendo novidade e, em geral,
essencial, a preocupação em manter a qualidade
dos processos era um enigma. Fato é que os colégios
se viram em uma situação que não podiam escolher:
teriam que iniciar o processo do ensino remoto como
única opção viável para o bom andamento do ano letivo
e do aprendizado. Diante disso, o professor licenciado
em Computação tornou-se o tutor dos demais docentes
e um profissional ao qual os alunos recorriam, afinal, ele
estava envolvido completamente neste contexto digital.
Sendo assim, todas as habilidades estudadas no curso
foram amplamente utilizadas, o que demonstra que o
curso na modalidade EaD apresentou práticas, cujos
processos aplicados no contexto acadêmico geraram
eficiência e tranquilidade quanto à migração presencial/
remoto sem transtornos, ocasionando eficiência e
menos retrabalho.
A Licenciatura em Computação veio nos
proporcionar, em momento oportuno, o que todos
deveriam estar preparados, ou seja, o domínio das
tecnologias e de seus aparatos no meio educacional
que era restrito para outros ambientes. A existência de
profissionais da área de Computação permitiu que as
rotinas e intervenção necessárias, de novos aparatos em
sala de aula, fossem tranquilamente utilizadas por todos
e não só pelos especialistas. Ter o conhecimento das
rotinas trabalhadas, tais como conteúdos acadêmicos
para a oferta de novas técnicas aprendidas pela grade
curricular, técnicas estas que atendiam à demanda
que envolvesse conexões, ambiente digital, avaliações
automatizadas e recursos de edição de áudio e vídeo,
foram amenizadas pela abordagem que o curso
ofereceu. A importância deste curso antes da pandemia
vem reforçar a necessidade de estarmos evoluindo em
novas formas para aprender e ensinar. Esta troca precisa
ser realizada na tutoria de grandes players da área
e, juntamente com as Big Techs, ofertar o que há de
mais moderno e inovador dentro da educação. A nossa
sala de aula necessita ser um laboratório em constante
evolução. Assim, a educação formará uma nova geração
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de inovadores e desenvolvedores de soluções acadêmicas
capazes de transitar e falar a mesma língua do aluno.
Ser egresso da Licenciatura em Computação
da UFJF me deu a possibilidade de contribuir com
técnicas e soluções modernas na área da Tecnologia
da Informação e Comunicação de forma plena,
intensa, onde procuro aplicar todo o conhecimento e
vivência com excelente corpo docente que procurou
apresentar o que havia de mais moderno nas áreas
correlatas. O curso propiciou, sobretudo, a habilitação
acadêmica para pleitear cadeira de docente em LiComp,
exigência nas mais modernas e alinhadas instituições
de ensino com o que tem de melhor nacionalmente e
internacionalmente, além de ter demonstrado toda sua
importância neste contexto nunca vivido e que tivemos
que nos adequar rapidamente.
A Educação a Distância já era vislumbrada
desde décadas atrás, de modo que o que mudou foi
o avanço das conexões e a proporcionalidade que elas
alcançaram em um curto período de tempo. Aliadas a
isso, a dificuldade da mobilidade urbana e a capacidade
de honrar horários nos cursos ajudaram a fortalecer o
conceito e a importância da EaD. Para muitos, a única
possibilidade de ingressar ou regressar às universidades
era o advento da Educação a Distância, de maneira que
possibilitar o acesso de forma democrática aos estudos
por toda população foi um dos pilares da EaD, além
do fortalecimento das instituições como fomentadoras
no processo de ensino-aprendizagem nas mais diversas
modalidades. Fato é que o curso LiComp oferece
capacitação e preparação para que o docente encare
os meios tecnológicos com respaldo de universidades
federais consagradas, dando ao educador as habilitações
necessárias para a atuação no meio acadêmico e,
também, no mercado de trabalho com as TIC’s em
empresas públicas e privadas do ramo digital.
A importância do professor de Licenciatura em
Computação ficou evidenciada não só pela carência que
encontramos no meio escolar, sobretudo nos ambientes
onde é necessário conhecimento mais específico, como
os laboratórios de informática. Aliado a esses ambientes,
enquadra-se que, nas secretarias das escolas, a ferramenta
computacional é o seu principal instrumento de registro
escolar. O docente/profissional em Licenciatura em
Computação é também um solucionador de problemas
sobre todos os aspectos computacionais. Esta rotina
se evidencia quando deparamos com escolas em que
os profissionais são mais velhos e não tiveram tempo
ou interesse no aprendizado das novas técnicas do
processo de ensino-aprendizagem tecnológico. Assim,
gerar soluções, contribuir com novas rotinas que

facilitem e validem o processo de trabalho com mais
consistência é também tarefa que os profissionais
de Computação estão habilitados. A rotina tornase maior para nós profissionais, pois muitos docentes
ainda não perceberam que tais habilidades devem ser
aprendidas por qualquer professor, seja da Educação
Física até da História ou Geografia, dentre outras. Para
isso, cabe aos interessados procurar encurtar distâncias
com o professor de Computação, ele vai ter condições
de direcionar os olhares para segmentos que serão
prontamente produtivos no meio escolar.
Estar em uma escola que promova e defenda os
meios digitais como nova forma de ensinar e aprender
é, ainda, uma tarefa um tanto complexa, por exemplo,
muitas escolas insistem em oferecer métodos tradicionais
que não oferecem tanta eficácia. A nossa clientela está
mudada e exige que os conceitos a serem apresentados
sejam em metodologias modernas e inovadoras. Não se
consegue mais reter a atenção do aluno com métodos
tradicionais, isso é uma tarefa inválida. Portanto, a tarefa
de aplicar novos conceitos que transitam com facilidade
entre os discentes pode e deve ser absurdamente
utilizada com as ferramentas que dominam. Lidar
com Smartphones, Tablets, ChromeBooks e afins são
trabalhos cada vez mais comuns em suas casas, e esses
alunos não querem nada menos do que eles já têm.
Diante desta realidade, cabe à educação reavaliar seus
conceitos históricos e promover a tão sonhada evolução
educacional. O que vimos nesta pandemia foi este
processo ser acelerado sem qualquer intervenção por
parte dos agentes reguladores por não haver alternativa
mais plausível.
Esse procedimento está somente começando,
a pandemia simplesmente iniciou um método que já
deveria ter iniciado há décadas. Para isso, é necessário
repensar o ensino, repensar as disciplinas, repensar o
papel do docente enquanto detentor do conhecimento;
todos esses fatores necessitam estar sempre em debate
para que o modelo possa ser mais eficiente e agregar mais
valores educacionais e profissionais, além de conversar
com o mercado. O processo de ensino é direcionado
para a criação de um profissional o qual vai atuar em
algum lugar. Ser autônomo ou funcionário de Big Techs,
por exemplo, não exime a necessidade de transitar
neste novo mundo. As empresas querem profissionais
que transitem nas mais diversas áreas com habilidades
e capacidades de aprender e ensinar, interagindo de
forma harmoniosa com os seus pares e com a sociedade.
A LiComp foi o passo inicial, vislumbrando, lá nos anos
de 2010, um cenário que poderia ser longínquo, mas,
ao mesmo tempo, seria importante deixar profissionais
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habilitados para atender a demandas que nunca antes
tinham existido. Estar capacitado não era questão de
vaidade, mas era sim questão de sobrevivência para
cenários nunca antes vistos, que foram amplamente
provados nesta pandemia. Os professores da LiComp
foram peças fundamentais para a redução de estresse e
geração de soluções em tempo hábil, de maneira clara
e eficiente.
Como professor formado na primeira turma,
em 2010, posso afirmar que o curso foi um divisor de
águas na minha carreira. A habilitação em LiComp me
possibilitou ingressar em uma das maiores instituições
educacionais do país, pertencente a uma grande fundação
cujo compromisso com a educação é prioridade. A
Licenciatura em Computação oferecida pela UFJF me
proporcionou a capacitação para ministrar a disciplina
de Informática como componente curricular com o
mesmo peso das demais disciplinas obrigatórias da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Habilitou-me,
também, a ministrar aulas de Robótica e Programação
em Python, Scratch, Arduíno, entre outras. Como
adicional, houve a habilitação para a Educação Digital,
itinerário formativo implantado pela nova BNCC
para as eletivas. Estar capacitado pela graduação de
Licenciatura em Computação gerou mais oportunidades
de especializações na própria Universidade Federal de
Juiz de Fora, como a Mídias na Educação e TICEB,
pós-graduações que proporcionaram os conhecimentos
necessários para as boas e modernas práticas nesta nova
modalidade de ensino.
Por fim, é importante destacar a importância
da UFJF em ter a sensibilidade de oferta da graduação
LiComp em um momento em que poucos vislumbravam
a necessidade em trilhas por caminhos novos e que
mereceriam muito empenho e muita quebra de
paradigma, mesmo dentro de uma universidade, local em
que, em tese, não poderia existir morosidade no processo
de novos meios de aprender e ensinar. Fazer parte desta
primeira turma me deu a condição de enxergar como
era necessário esta quebra de estruturas tradicionais e
a necessidade de imersão total em novos caminhos. A
UFJF soube brilhantemente entrar no momento certo
e ofertar vários professores com habilidades necessárias
para mudar, por completo, a modelagem educacional
tradicional e, não menos importante, lidar com muito
profissionalismo a migração de imediato do processo
presencial para o modelo online. Nada disso seria
possível se o curso não tivesse abordado temas sensíveis,
além de ter se habilitado para processos fora do escopo
comum.
Ser protagonista de soluções no momento em que
foi necessário reaprender, redescobrir e aplicar conceitos

nunca antes testados por todos foi um desafio e tanto!
Foi essencial estar sempre atento às novas tecnologias,
participar ativamente das inovações implementadas
no meio educacional, estar aberto a novas propostas e
parcerias, sendo justamente esse o objetivo a ser alcançado
pelo processo de ensino-aprendizagem de maneira clara,
transparente e amigável. A tecnologia está em tudo, está
em todos, cabe aos entes que gerenciam, seja municipal,
estadual, federal, nas esferas públicas e privadas, ofertar
o que há de melhor e moderno, procurar ter um projeto
de nação para que os nossos alunos possam aplicar a
sua melhor solução em prol de um país com eficiências
nos processos e nos indicadores. A tecnologia está
aí para isso, para que possamos, enquanto docentes
de Computação, criar o senso crítico, como também
capacitar profissionais que sejam protagonistas do seu
próprio sucesso, aplicando todo o conhecimento para
melhorar vidas em nosso país.
Não há nada sem a tecnologia, não existiriam
soluções tão perfeitas se não houvesse estudo,
planejamento e projeto. Assim, vi a proposta da LiComp
como aquela para melhor preparar nosso corpo docente
no enfrentamento de desafios nunca antes vividos,
inclusive uma pandemia em que foram testados à
exaustão os processos validadores com eficiência e
agilidade, sem deixar de lado a confidencialidade e a
segurança dos dados.
A graduação em Licenciatura em Computação é a
decisão mais assertiva de um curso que ajudou a resolver
problemas acerca dos processos educacionais em meio à
pandemia. Este é um pequeno relato deste importante
curso que habilita centenas de professores da área e que
ajudou os profissionais a terem aulas de qualidade e
atrativas em meio ao caos enfrentado, principalmente
no início do processo de contágio, demonstrando que
não era necessário que os nossos alunos parassem de
vez os estudos durante o ano. A LiComp veio para
demonstrar que todas as disciplinas necessitam se
adequar a este novo mundo que se apresentou e em que,
provavelmente, algumas coisas nunca mais serão como
antes.
Recebido em: 15/09/2021
Aceito em: 26/10/2021
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Tecnologias educacionais e o perfil do Licenciado em
Computação: uma discussão acerca do itinerário desta
formação
Gustavo Thayllon França Silva1

Resumo
As demandas por tecnologias educacionais no Brasil vêm aumentando à medida que estas prestam subsídios
teóricos, metodológicos e de interatividade para os mais variados níveis, etapas e modalidades de ensino,
isto é, esta demanda é interdisciplinar. Para tanto, este trabalho busca compreender de que maneira o curso
de licenciatura em computação, bem como o itinerário formativo, contribui com a práxis pedagógica dos
professores do século XXI e para a sociedade como um todo. A metodologia desta pesquisa está estruturada
em uma revisão bibliográfica com apoio de pesquisas documentais, isto é, em legislações e documentos
que amparam o curso de licenciatura em computação, possuindo uma abordagem qualitativa de pesquisa
que busca compreender a realidade em que está inserida toda a dinâmica e a temática pesquisada. Por fim,
compreende-se que esta pesquisa insere-se no cabedal de pressupostos teóricos e técnicos da importância
das tecnologias e das discussões acerca do ensino de computação e das tecnologias no âmbito da educação,
bem como a importância deste profissional não apenas na educação básica, mas em todos os locais que
existam aprendizagem, educação e tecnologias.
Palavras-chave: Tecnologias educacionais, Licenciatura em Computação, Perfil do licenciado.

Abstract
Demands for educational technologies in Brazil have increased as they provide theoretical, methodological
and interactivity subsidies for the most varied levels, stages and modalities of teaching, that is, this demand
is interdisciplinary. Therefore, this work seeks to understand how the degree course in computing, as well
as the training itinerary, contributes to the pedagogical praxis of 21st century teachers and to society as
a whole. The methodology of this research is structured in a literature review supported by documentary
research, that is, in legislation and documents that support the degree course in computing in computing,
having a qualitative research approach, which seeks to understand the reality which is inserted all the
dynamics and the researched theme. Finally, it is understood that this research fits into the background of
theoretical and technical assumptions, the importance of technologies and discussions about the teaching
of computing and technologies in the context of education, as well as the importance of this professional
not only in basic education, but wherever there is learning, education and technologies.
Keywords: Educational technologies, Degree in Computing, Graduate profile.
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1. Introdução

2. Metodologia

A necessidade constante da sociedade nos
aspectos tecnológicos faz com que, mais do que nunca,
exija-se um profissional com formação na área, com o
intuito de oferecer soluções teóricas e práticas para as
mais variadas demandas.
Na área da educação não seria diferente; o advento
da tecnologia e dos mecanismos de redes, de internet
e de compartilhamento de informações fez com que a
educação se renovasse e galgasse novos rumos.
Neste limiar surge a necessidade de
aperfeiçoamento, utilização e mensuração dos resultados
acerca da tecnologia na educação, e é neste momento que
surgem grandes demandas para profissionais habilitados
em tecnologias aplicadas ao processo de ensino e
aprendizagem, e neste contexto, emerge a necessidade
do profissional Licenciado em Computação.
Este artigo busca discutir o itinerário da formação
do Licenciado em Computação, bem como os aspectos
relativos à interdisciplinaridade e transversalidade de
tal formação, haja vista que este profissional, além
de lecionar na educação básica e de prestar apoio e
assessoramento em escolas, poderá atuar em outros
níveis de educação. Uma relevante observação que se
vale neste cenário é a oportunidade de trabalhar com
Educação a Distância, seja em âmbito docente, tutorial,
ou ainda com projetos e implementação de ambientes
virtuais de aprendizagem.
A compreensão da transversalidade da formação
deste profissional é o ponto nevrálgico que busca
emergir desta complexidade e também a justificativa
deste texto; isto é, a apresentação da necessidade de
tal profissional-docente e suas práxis pedagógica e
tecnológica, discutindo sua formação por meio de um
relato de experiência.
Como objetivo deste texto, busca-se compreender
de que maneira o curso de licenciatura em computação,
bem como o itinerário formativo, busca contribuir com
a práxis pedagógica dos professores do século XXI e
para a sociedade como um todo.
Este objetivo geral se desdobra em objetivos
específicos, sendo: a) compreender a perspectiva
histórica do curso de licenciatura em computação e suas
demandas atendidas; (b) apresentar a necessidade das
tecnologias e das tecnologias aplicadas a educação e c)
Compreender a importância do ensino de computação
e de tecnologias para cursos de licenciaturas.

O desenvolver deste artigo se desdobra em
perspectivas teóricas, técnicas e metodológicas com
o intuito de apresentar para o leitor o percurso
metodológico traçado para a consecução desta pesquisa.
O processo de investigação iniciou-se pela premissa de
definição macro do tema, com o intuito de, à medida
em que a pesquisa se desenvolvesse, fosse afunilando a
temática, bem como os objetivos.
Adiante, após a definição do tema e
levantamento dos objetivos geral e específicos, iniciouse o levantamento em base de dados, como bibliotecas
virtuais, assim como artigos, teses e dissertações em
periódicos científicos, que pudessem subsidiar a escrita
da fundamentação teórica e dos resultados que se
apresentam neste artigo.
Após o levantamento bibliográfico, iniciouse o levantamento documental, isto é, legislações e
documentos que mencionassem e que estabelecessem os
pressupostos do curso de licenciatura em computação.
Para tanto, além das legislações educacionais, adotouse o projeto pedagógico do curso de licenciatura em
computação da Universidade Federal de Juiz de Fora
como parâmetro para a escrita.
Neste sentido, como aporte de pesquisa, adotouse a revisão bibliográfica e documental. Pela primeira,
entende-se, de acordo com Marconi e Lakatus (2003)
como:
A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre
os principais trabalhos já realizados, revestidos de
importância, por serem capazes de fornecer dados
atuais e relevantes relacionados com o tema. O
estudo da literatura pertinente pode ajudar a
planificação do trabalho, evitar publicações e certos
erros, e representa uma fonte indispensável de
informações, podendo até orientar as indagações.
(p.158)

Neste sentido, a pesquisa se deu por fontes
primárias e secundárias, em bases de dados virtuais e
bibliografias físicas, com o intuito de realização do
arcabouço teórico-técnico da pesquisa. A palavras chaves,
ou ainda, descritores utilizados para o levantamento
bibliográfico em acervos digitais foram “Tecnologias
educacionais”, “licenciaturas em computação”,
“informática na educação”, “Formação de professores
que ensinam computação”.
Conforme apresentado, após este levantamento,
foi realizada uma análise acerca destes materiais, isto é,
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uma leitura prévia dos materiais que serviriam como
base teórica e fundamental para este artigo, sendo
que os principais autores analisados e utilizados foram
Cupani (2016), Scortegagna (2014), Carmo (2016),
dentre outros documentos como o próprio Projeto
Pedagógico do curso de Licenciatura em Computação
da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Após a definição dos autores que sustentaram o
artigo, deu-se inicio ao desenvolvimento do esqueleto
da pesquisa, isto é, a organização dos temas, capítulos
e adequação metodológica, a fim de que se apresentasse
de maneira mais clara e coerente o processo de escrita.
Por fim, após todo este caminhar teórico-técnico,
deu-se inicio a uma segunda leitura dos materiais
previamente analisados com o intuito de selecionar
trechos que contribuíssem com a articulação do artigo.
Por fim, após este trabalho de análise e resumo realizados,
a escrita começou a ser realizada, iniciando por esta
metodologia; na sequência, os resultados e discussões e,
por fim, respectivamente, a introdução, considerações
finais e as conferências das referências bibliográficas.

3. Resultados e discussões
3.1. Considerações acerca das
tecnologias
É salutar a compreensão da importância da ciência
e da tecnologia para a sociedade. Desde os primórdios
da humanidade o homem vem se desenvolvendo e,
com ele, a tecnologia. Isto se percebe pelo próprio
desenvolvimento do fogo, da roda, da energia elétrica,
dos carros, da máquina a vapor e, consequentemente,
de toda a industrialização e modernização social.
Neste sentido, a tecnologia preocupa-se com o
melhoramento da qualidade e dos estilos de vida das
pessoas e das áreas do conhecimento, portanto, Wunsch
e Júnior (2018) compreendem que a tecnologia se
configura como um conjunto de metodologias e técnicas
que buscam dar resolutivas a conflitos.
Cupani (2016) comenta que a tecnologia varia
de acordo com seu ramo de aplicação, isto é, podendo
ser utilizada e aplicada aos mais variados setores da
sociedade e, portanto, podemos dizer que tecnologia
não se restringe apenas às tecnologias da informação
e comunicação, meios digitais e informática, mas sim

a todo o arcabouço de teorias e técnicas que buscam
melhorar um determinado processo. Para tanto, o
autor afirma que existem as tecnologias aplicadas às
ciências físicas, químicas, informação e comunicação,
biológicas, sociais, gerais, e ainda, pode-se considerar as
educacionais. Carmo (2016, p.10) comenta que,
Tecnologia, de modo geral, pode ser considerada
como tudo aquilo que o homem cria e/ou utiliza
para atender suas necessidades. Pensando assim,
podemos entender que, em diferentes épocas
históricas da humanidade, existiram formas
diferentes de tecnologia: o homem, utilizando
o conhecimento para construção de coisas úteis
como o fogo, a roda, a escrita, outros meios de
comunicação e, até mesmo, os meios de transportes
que foram aperfeiçoando-se ao longo dos anos,
vem utilizando a tecnologia, até chegarmos ao
estágio atual de desenvolvimento tecnológico.

Neste sentido, a tecnologia é “uma realidade
polifacetada: não apenas em forma de objetos e
conjuntos de objetos, mas também como sistemas,
como processos, como modos de proceder, como
certa mentalidade”. (p.12). Pode-se perceber então a
flexibilidade e a adaptabilidade da tecnologia para os
mais variados fins e é neste aspecto que surge, dentre
tantas tecnologias, aquelas aplicadas a educação.
Mas antes de discutimos acerca das tecnologias
educacionais, é de grande valia levantar informações
acerca da computação na educação e na escola. O
primeiro computador pessoal surgiu na década de 1976
e, em 1990, o computador com novos aperfeiçoamentos,
tais como memória, processamento de dados, dentre
outros periféricos surgiu, ganhou a casa das pessoas e,
por consequência, o meio acadêmico, sobretudo com
o advento da internet e com o desenvolvimento de
páginas web que traziam informações, noticias, blogs
dentre outros (CARMO, 2016).
Outros pontos de destaque no Brasil em relação
à computação ganharam destaque, como exemplo, em
1973 na Universidade Federal do Rio grande do Sul,
que utilizavam computadores e simuladores na área
da física, ainda, a Unicamp, que desenvolveu software
em 1974 em linguagem basic para a área do ensino de
ciências e matemática. (CARMO, 2016)
Partindo destes pressupostos históricos, vários
outros programas oriundos das esferas municipais,
federais e estaduais foram se desenvolvendo em relação
à informática na educação e, por consequência,
contribuindo com o uso das tecnologias na educação.
Um marco, de acordo com Scortegagna (2014, p.21),
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foi “Em 1982 ocorreu a aprovação das diretrizes para
o estabelecimento da política de informática no Setor
da Educação, Cultura e Desporto pela Comissão de
Coordenação Geral do MEC”.
Ainda na visão da autora, outros programas
foram desenvolvidos partindo da perspectiva dos
avanços nas diretrizes e políticas educacionais voltadas
para o uso da informática na escola, como exemplo, em
1989 o Programa Nacional de Informática na Educação
(Proninfe); 1997, o Programa Nacional de Informática
na Educação”- PROINFO, dentre outros em outras
esferas, como por exemplo no âmbito da formação de
professores para uso de mídias e tecnologias na educação.
Tomando como parâmetro todo este arcabouço
técnico-histórico, fica evidente o cenário em que se
insere as tecnologias na educação, isto é, percebemos
que não é recente seu uso, mas a cada período temos
intensificado a utilização destas ferramentas dentro do
campo educacional.
Podemos perceber esta intensificação, sobretudo
no Brasil, a partir de fevereiro/março de 2020, em virtude
da pandemia da COVID-19 - as escolas, professores e
estudantes precisaram se adequar ao uso das tecnologias
para que a educação continuasse acontecendo por meio
da proposta do ensino remoto emergencial (ERE), que
se configura como um modelo emergencial mediado
por tecnologias da informação e da comunicação.
Percebe-se, então, a intensificação da infraestrutura
tecnológica e de redes para a continuidade dos processos
educativos, isto é, a utilização constante de tecnologias
educacionais na educação. Por tecnologias educacionais
entende-se, na perspectiva de Santos e Moraes (2008),
um recurso de uso consciente e de maneira estratégica
que faz uma interlocução com metodologias, técnicas e
pressupostos que contribuem para o melhoramento do
ensino.
Partindo desta definição, pensar na utilização
das tecnologias na educação não se reduz ao uso do
computador em sala de aula, pelo contrário, é necessário
a desmistificação de que tecnologias educacionais são
apenas televisões, computadores e internet, haja vista
que a tecnologia é qualquer artefato que, aplicado à
educação, contribuirá com a melhoria deste processo.
Para tanto, Carmo (2016, p.27) contribui dizendo
que “O trabalho pedagógico com a tecnologia precisa
desenvolver nos sujeitos seu pensamento, raciocínio e
criticidade. ”

3.2 o perfil do estudante e
o itinerário do curso e do
licenciado em computação
Para a compreensão do perfil do Professor
Licenciado em Computação, será necessário recorrer
às Diretrizes Curriculares Nacionais, que estabelecem
parâmetros para o desenvolvimento e criação de
cursos na área da computação e, por consequência, o
de Licenciatura em Computação. A resolução nº 5 de
16 de novembro de 2016 estabelece que os cursos de
Licenciatura em computação, bem como os demais
cursos na área da computação, precisam ,em seu projeto
político pedagógico de curso,
“enunciar o perfil desejado para o formando;
as competências e habilidades desejadas; os
conteúdos curriculares; a organização curricular; o
estágio curricular supervisionado e o trabalho de
curso (se houver); as atividades complementares; o
acompanhamento e a avaliação.” (BRASIL, 2006,
p.1)

Neste aspecto, a resolução ainda pressupõe
aspectos relativos ao compromisso que a graduação em
licenciatura em computação precisa firmar e cumprir
com seus estudantes. No inciso I, do art. 4º apresentase que os formandos precisam utilizar o conhecimento
computacional adquirido ao longo do curso de maneira
ética, política, social, humanísticas e legais.
Durante a redação da legislação, outros marcos
chamam a atenção, como por exemplo, a utilização do
pensamento computacional e das tecnologias em prol
da sociedade objetivando resolutivas dos problemas do
cotidiano, não apenas se restringindo à educação, mas
aos mais diferentes domínios em que a tecnologia se faz
necessária.
Nesta perspectiva, quando se diz algo acerca
do perfil do estudante de licenciatura em computação,
pode-se recorrer ao Projeto Político Pedagógico deste
curso, ofertado pela Universidade Federal de Juiz de
Fora (2012, p.10), no qual tem-se que o licenciado em
computação deverá possuir um perfil de
um profissional atento às inovações são
imprescindíveis qualidades como criatividade,
iniciativa, sociabilidade, capacidade de expressão,
organização, liderança, postura ética e elevada
capacidade técnica e científica. O profissional de
Licenciatura em Computação deve ter condições
de assumir o papel de agente transformador da
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sociedade, capacidade de provocar mudanças
por meio da incorporação de novas tecnologias
educacionais. Espera-se, ainda, que o licenciado
possa contribuir com pesquisa, articulação e
projeto de novas ferramentas informatizadas que
facilitem e diversifiquem o processo de ensino
aprendizagem de diversas disciplinas, colaborando
com outros professores para divulgar e aproximar
o corpo docente e discente ao uso do computador.

E é por esta mesma premissa que a resolução nº 5
de 16 de novembro de 2016 estabelece as competências
necessárias que este profissional egresso precisará
possuir. Vale ainda ressaltar que, por competência,
entende-se todo o conjunto de habilidades técnicas,
humanas e conceituais necessárias para atuação em
uma determinada área, portanto, espera-se que estes
profissionais
I - Possuam sólida formação em Ciência da
Computação, Matemática e Educação, visando ao
ensino de Ciência da Computação nos níveis da
Educação Básica e Técnico e suas modalidades e a
formação de usuários da infraestrutura de software
dos Computadores nas organizações;
II - Adquiram capacidade de fazer uso da
interdisciplinaridade e introduzir conceitos
pedagógicos no desenvolvimento de Tecnologias
Educacionais, produzindo uma interação humanocomputador inteligente, visando ao ensino e
à aprendizagem assistidos por computador,
incluindo a Educação a Distância;
III - desenvolvam capacidade de atuar como
docentes, estimulando a atitude investigativa com
visão crítica e reflexiva;
IV - Sejam capazes de atuar no desenvolvimento de
processos de orientação, motivação e estimulação
da aprendizagem, com a seleção de plataformas
computacionais adequadas às necessidades das
organizações. (BRASIL, 2016, p.4)

Portanto, podemos perceber que este profissional
é um agente de transformação que atua de maneira
interdisciplinar no campo da computação e no campo da
educação, realizando interlocuções que criem soluções
criativas e que estabeleçam motivações e inspirações
para o aprendizado. No Quesito profissional e técnico,
o egresso deste curso não se restringirá a atuar em escolas
sendo docente da educação infantil, anos iniciais, finais
e ensino médio; as possibilidades profissionais emergem,
sobretudo, em virtude do domínio das ferramentas
tecnológicas.
Portanto, na perspectiva da Coordenação do
Curso de Licenciatura em Computação da Universidade

Federal de Juiz de Fora (2012) destacam-se algumas das
possibilidades de atuação deste profissional:
•

Professor de informática no Ensino Técnico,
Médio e Fundamental;

•

Instrutor em cursos de informática na iniciativa
privada;

•

Pesquisador de novas tecnologias educacionais
informatizadas;

•

Gerente de área de tecnologia em instituições
educacionais;

•

Coordenador de laboratórios de Educação a
Distância;

•

Suporte a Plataformas de EAD;

•

Tutor ou coordenador de disciplinas ministradas
a distância.

O que foi supracitado define apenas algumas das
possibilidades de atuação do egresso em licenciatura em
computação, contudo, o que é importante salientar é
o papel de transformação e a devida valorização deste
profissional nos âmbitos da educação e do ensino de
tecnologias, proporcionando o desenvolvimento do
pensamento computacional e criativo nos estudantes
e ainda prestando subsídios para as demais áreas das
instituições escolares.

3.3 O ensino de Computação/
tecnologias e o papel do
licenciado.
Pensar pelo lado da inovação é, por consequência,
pensar nos aspectos relativos ao ensino inovador com
foco na dinâmica tecnológica. Em muitos momentos,
pode-se perceber que geralmente quem assume o papel
de ensinar computação, informática e tecnologias
nas escolas, em grande parte, não são os profissionais
licenciados e habilitados nestas áreas. A justificativa
para que isso ocorra é muito simples, ainda são poucas
as instituições que possuem a oferta de tal curso, o que
ocasiona um certo desconhecimento das habilidades
profissionais deste licenciado.
Educar em uma sociedade da informação significa
muito mais que treinar pessoas para o uso das
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tecnologias de informação e comunicação:
trata-se de investir na criação de competências
suficientemente amplas que lhes permitam ter uma
atuação afetiva na produção de bens e serviços,
tomar decisões fundamentadas no conhecimento,
operar com fluência os novos meios e ferramentas
em seu trabalho, bem como aplicar criativamente as
novas mídias, seja em usos simples e rotineiros, seja
em aplicações mais sofisticadas. Trata-se também
de formar os indivíduos para ‘aprender a aprender’,
de modo a serem capazes de lidar positivamente
com a contínua e acelerada transformação da base
tecnológica. (BRASIL, 2000, p.45).

Ensinar computação ou ainda, ensinar a utilizar
tecnologias nos mais variados âmbitos da sociedade,
seja educação, economia ou outros, requer não apenas
a utilização do computador enquanto artefato, mas
sim utilizar todos os recursos disponíveis para fazer
com que a aprendizagem ocorra. Portanto, o professor
de computação egresso do curso de Licenciatura em
Computação deverá sempre fazer uso dos aparatos
técnicos, tecnológicos e da informática para avanço e
promoção da ciência.
Para além disso, pode-se também pensar em
concepções de ensino quando este profissional realiza
adequações e adaptações em recursos tecnológicos –
hardware e software para públicos específicos, como
por exemplo, aqueles que possuem dificuldades
de aprendizagem ou até mesmo as mais variadas
deficiências.
Neste sentido, Silva (2018) colabora afirmando
que a perspectiva do ensino de computação subdividese em dois aspectos; o primeiro, o de ensinar a ciência
da computação como a programação, análise e
desenvolvimento de sistemas, dentre outros assuntos
pertinentes a esta área; e o segundo aspecto, voltado
para a educação tecnológica, isto é, a integração das
tecnologias com o ensino pesquisa e extensão.
Portanto, ensinar computação é ensinar e
letrar digitalmente, apresentando aos estudantes as
possibilidades de desenvolverem sua fluência digital,
com foco em argumentação critica e espírito científico,
bem como responsabilidade, cidadania e capacidade de
resolução de problemas do cotidiano e de aprendizagem.

4. Considerações Finais
O avanço da computação e das tecnologias na
educação pressupõem, para os professores e toda a
comunidade envolvida na escola, uma maior demanda
acerca da aprendizagem e manuseio das mais variadas
tecnologias.
Neste sentido, emerge então o profissional
Licenciado em Computação, com todo o arcabouço
teórico e técnico para refletir e desenvolver estratégias e
soluções criativas para o ensino e a aprendizagem.
O ensino de computação não pressupõe apenas o
ensino de utilização de artefatos tecnológicos, mas sim
a promoção e o desenvolvimento de uma alfabetização,
letramento e fluência digital nos estudantes, bem como
a promoção de soluções para a gestão pedagógica das
escolas.
Em tempos em que a tecnologia é a única
alternativa para a continuidade do processo educacional,
sobretudo em virtude do período pandêmico
vivenciado, faz-se necessária a presença e habilidade
deste profissional, esta última, revestida de concepções
teóricas, tecnológicas e sobretudo pedagógicas para
fornecer e desenvolver competências criativas e ativas
na comunidade estudantil.
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A importância da tecnologia e inovação na prática
profissional e a relevância do curso de
Licenciatura em Computação
Creuza Ferreira Rodrigues1

Resumo
A proposta deste relato de experiência, tendo como temática a importância da Tecnologia na prática
profissional e a relevância da formação em Licenciatura em Computação, constituiu-se numa forma de contar
minha trajetória acadêmica e a experiência vivenciada durante o curso de Licenciatura em Computação da
UFJF ofertado na modalidade de Educação a Distância. A busca do conhecimento para realização pessoal e
a inovação na prática profissional foram os principais elementos e motivações para trilhar a minha segunda
graduação. Espera-se que o relato das minhas atividades e experiências desenvolvidas durante o curso
também possam ser relevantes para outros acadêmicos, no que tange o entendimento sobre a importância
do conhecimento como elemento essencial para a formação do indivíduo e, ao mesmo tempo, que estes
possam associar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos com a atuação no mercado de trabalho.
Assim, meu objetivo é fazer uma reflexão da vivência acadêmica e os saberes adquiridos contextualizados
com a prática profissional.
Palavras-chave: Licenciatura em Computação. Formação Acadêmica. Tecnologia na Educação.

Abstract
The proposal of this experience report, having as its theme the importance of Technology in professional
practice and the relevance of training in Degree in Computing, was a way of telling my academic trajectory
and the experience lived during the Degree in Computing course at UFJF offered in the form of Distance
Education. The search for knowledge for personal fulfillment and innovation in professional practice were
the main elements and motivations for taking my second degree. It is expected that the report of my
activities and experiences developed during the course may also be relevant to other academics, in the
understanding of the importance of knowledge as an essential element for the formation of the individual,
and at the same time that they can associate theoretical knowledge and practical skills acquired from
working in the labor market. Thus, my objective is to reflect on the academic experience and the knowledge
acquired in context with professional practice.
Keywords: Degree in Computing. Academic training. Technology in Education.
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1. Contextualizando a temática
com as vivências acadêmicas
Para trilhar minha jornada acadêmica na UFJF,
inicialmente estudei muito e participei do vestibular
“EAD - Demanda Qualificada” em 2014 , tendo
ingressado no Curso de Licenciatura em Comutação
no mesmo ano; foi um momento de descobertas e
de novas aprendizagens, bem como de adaptação para
entender como funcionava a metodologia de Educação
a Distância e o sistema da Universidade.
A iniciativa de buscar novos conhecimentos
deu-se, primeiramente, devido à vontade que sempre
tive em fazer um curso superior em Computação,
uma área que, a cada dia, apresenta-se com inovações,
além de fazer parte de nosso cotidiano. Ressalto que já
possuía outro curso superior “Licenciatura de 1° Grau e
Habilitação Plena em Biologia” e atuava na docência há
mais de 30 anos.
Como o mercado de trabalho é marcado por
inovações e exigências de novas propostas e estratégias
para melhorar os serviços, entende-se a importância
de conhecimentos em relação às novas tecnologias, no
sentido de inovar o espaço educacional e a inserção no
processo de ensino. Para Kenski (2012, p. 22) “[...] a
expressão “tecnologia” diz respeito a muitas outras
coisas além das máquinas. O conceito tecnologia
engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do
cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas,
suas formas de uso, suas aplicações”.
Entende-se que a formação profissional
competente está diretamente relacionada ao crédito
dado ao estudo e à elaboração de uma proposta de
estudo; desta forma, o relato de experiência consiste
em uma forma de apresentar todo percurso acadêmico,
como também incentivar outras pessoas a entender a
importância de inovar e estar sempre inovando a prática
profissional.
A realização da formação acadêmica tem como
ponto oportunizar o desenvolvimento de atividades
e ações que possam ser utlizadas em outras situações,
promovendo hábito de pesquisar e refletxão sobre
diversos assuntos. Assim sendo, entende-se que, para
poder ter conhecimentos acadêmicos, é de suma
importância a pesquisa, a prática, a convivência com
outras pessoas (mesmo que em muitos momentos seja
no espaço virtual), a socialização e a contextualização
dos temas estudados com a prática profissional.
Esses são elementos de grande relevância
para a formação acadêmica, que promovem a inovação
e fornecem condições do egresso dominar saberes de

forma significativa no meio em que pretende atuar ou
ainda, melhorar sua atuação.
A relação tecnologia e educação perpassam mais
do que a simples inovação dos métodos e metodologias
educacionais, abrangendo a diversidade de opiniões,
no que se refere sua utilização no espaço educacional e
fora dele por parte dos profissionais e alunos. As novas
tecnologias digitais podem incrementar as relações
entre educadores e crianças, política e educação,
colaborando para que se conceba o conhecimento como
fator imprescindível de melhoria social e como meio de
expressões multiculturais.
As inovações tecnológicas são inevitáveis
e o processo de ensino precisa estar adaptado a
tais transformações, adequando o novo mundo de
informações ao ambiente educacional. Assim sendo,
o ato de ensinar passou a ser visto como uma forma
de instigar o aluno ao conhecimento com práticas
pedagógicas diferenciadas que possam promover
construção de saberes e não apenas considerá-lo um
receptor de conhecimentos acabados. Ainda, passou
a enfatizar não somente a necessidade do aluno de
se informar dos conteúdos, mas, ao mesmo tempo,
construir com autonomia seus próprios conhecimentos
acerca da informação adquirida.

2. Linha do tempo na formação
acadêmica – Licenciatura em
Computação
Os semestres são divididos em disciplinas. Assim,
iniciei cursando Introdução à EAD, Introdução às
tecnologias da informação e da comunicação, Lógica
para computação, Língua portuguesa, Introdução aos
sistemas operacionais e, Fundamentos da organização
de computadores.
No primeiro semestre de 2015/1, eu cursei mais
5 disciplinas, sobrecarregada de trabalho, cuidando
de casa, filhos, não tive facilidade para desenvolver e
entender as disciplinas de Algoritmos e Fundamentos
de Redes de Computadores. Sem êxito nessas
disciplinas, fui aprovada apenas em Inglês Instrumental,
Metodologia de Pesquisa Científica e Educacional
e Seminário Integrador. Já em relação à disciplina de
Pré-Cálculo, obtive dispensa, devido ao fato de já tê-la
cursado em outra graduação.
Em 2015/3, repeti a disciplina de Algoritmos,
cursei novas disciplinas disponíveis, tais como:
Laboratório de Montagem e Manutenção, Seminário
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integrador II, Políticas Públicas e Gestão do Espaço
Escolar e Saberes Tecnológicos Escolares, tendo
sido aprovada nessas disciplinas; tudo isto serviu de
motivação para que eu pudesse continuar no curso.
Em 2016/1, em ritmo de muita correria,
mas muita dedicação, fiz novamente a disciplina de
Fundamentos de Redes de Computadores e a de
Programação para Web I, Fundamentos de Sistemas de
Informação, Modelagem de Sistemas, Trabalho de
Conclusão de Curso I, Informática e Sociedade,
Processos de Ensino e Aprendizagem, Metodologia de
Ensino de Computação e, Probabilidade e Estatística.
Foi um semestre complicado, época em que
estudei duas vezes mais, embora tenha conseguido ser
aprovada em todas as disciplinas, além de ser agraciada
com a ótima notícia da dispensa das disciplinas de PréCálculo e Álgebra linear I.
O trabalho de Conclusão de Curso I foi
tranquilo, uma vez que desenvolvi a pesquisa na escola
onde eu lecionava há anos e isto me ajudou muito a
realizar o trabalho e aprofundar meus estudos, e assim,
conclui a disciplina, sendo mais um desafio finalizado
com êxito.
Em 2016/3, cursei Sistemas Multimídias,
Programação para Web II e, por dificuldades de
entender e desenvolver o raciocínio de Fundamentos
da Inteligência Artificial, tive que trancar a disciplina.
Reprovei por nota em Aspectos Legais da Informática
,pois tive algumas dificuldades em entender o conteúdo.
Cursei as disciplinas de Objetos de
Aprendizagem, Libras, Ensino de Computação I e
Prática de Ensino de
Computação I, realizei o
Estágio Supervisionado I, desenvolvi a disciplina de
Trabalho de Conclusão de Curso II, Reflexões sobre
Atuação no Espaço Escolar I - Área de computação,
tendo alcançado bons resultados nesse semestre.
Em 2017/1, matriculei-me nas disciplinas de
Lógica para Computação, Interface Usuário – Máquina,
Informática na Educação, novamente em Aspectos
Legais da Informática, realizei o segundo Estágio
Supervisionado, a disciplina de Questões Filosóficas
Aplicadas à Educação, Reflexões sobre Atuação no
Espaço Escolar II - Área de computação e ,ainda, a
disciplina de Estado, Sociedade e Educação. Porém, não
foi possível a conclusão de todas.
No semestre de 2017/3, em busca de vencer
minhas próprias limitações, fiz novamente Lógica para
Computação, Fundamentos de Inteligência Artificial
e Estado, Sociedade e Educação, bem como novas
matrículas em Avaliação de Software educacional, Estágio
Supervisionado em Licenciatura da Computação III e
Reflexões sobre atuação no espaço escolar III, Ensino de
computação II e Prática de Ensino de Computação II.

No semestre de 2018/1, consegui concluir minha
pendência em Linguagem de programação I e, no
mesmo ano - semestre 2018/3, concluí a disciplina de
Fundamentos de Engenharia de Software.
No semestre 2019/1, cursei Fundamentos de
Banco de Dados, Linguagem de Programação II, Projeto
de Software Educacional e realizei o último estágio
do curso -Estágio supervisionado em licenciatura da
computação IV e Reflexões sobre atuação no espaço
escolar IV.
Desta forma, concluí o Curso de Licenciatura em
Computação da UFJF, polo de Timóteo, com índice
de rendimento acadêmico de 70,98, rumo à grande
conquista da minha colação de grau no dia 31 de julho
de 2019 em Juiz de Fora/MG.
Certamente não foi uma trajetória fácil, porém
foi uma conquista e um sonho realizado, tendo o
entendimento de que precisamos vencer as dificuldades
e que, com persistência, podemos alcançar os objetivos
almejados.

3. Considerações finais
O relato de experiência objetivou apresentar a
trajetória acadêmica de uma docente que já atuava em
sala de aula há mais de 30 anos e buscou a realização de
um sonho, que era o de se formar num curso na área
de Computação. Conforme descrito anteriormente,
algumas repetições de disciplinas foram necessárias
devido à não familiaridade com os temas abordados,
porém isso não foi obstáculo para a conclusão do Curso
que tanto almejava.
Todas as dificuldades foram superadas pela
conquista de realizar meu sonho. Ressalto que todo
o esforço foi de suma importância para a construção
de novos conhecimentos, independente de situações
adversas.
A conclusão da Licenciatura em Computação
foi uma forma de melhorar meu currículo e poder
desenvolver minhas atividades docentes de forma mais
significativa, levando para a minha profissão inovações
tecnológicas e novas propostas de práticas educacionais,
com o intuito de melhorar o processo educacional dos
meus alunos.
Dessa forma, posso concluir que toda
aprendizagem é de grande relevância, tanto para
aprimoramento pessoal, como para profissional, visto
que diante das transformações tecnológicas e demandas
do meio, percebe-se a necessidade de estarmos sempre
estudando e tendo novos conhecimentos para poder
colocar em prática.
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Pensamento Computacional no ensino
médio das escolas públicas
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Resumo
Este trabalho apresenta algumas perspectivas relacionadas ao pensamento computacional no ensino médio,
enfatizando sua eficácia e suas formas de aplicação como uma forma de auxiliar o processo de aprendizagem.
São discutidas as dificuldades enfrentadas durante o desenvolvimento da educação profissional no Brasil
e a situação que se encontra atualmente. São também apresentados os resultados de projetos e atividades
educacionais que fizeram o uso dos conceitos do pensamento computacional. Finalmente são apresentados
os resultados de um estudo exploratório sobre o conhecimento e utilização do pensamento computacional
na rede pública municipal de Governador Valadares, mediante a aplicação de um questionário.
Palavras-chave: Pensamento Computacional, Minas Gerais, Ensino Médio Tecnológico.

Abstract
This work presents some perspectives related to computational thinking in high school, emphasizing its
effectiveness and its forms of application to help the learning process. The difficulties faced during the
development of professional education in Brazil and the current situation are discussed. The results of
educational projects and activities that use the concepts of computational thinking are also presented.
Finally, the results of an exploratory study on the knowledge and use of computational thinking in the
municipal public schools of Governador Valadares are presented through the application of a questionnaire.
Keywords: Computational Thinking, Minas Gerais, Technological High School.
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1. Introdução
Os dispositivos tecnológicos tornam-se cada
vez mais conectados, portáteis e presentes na vida
dos brasileiros. As tecnologias vêm ganhando muitos
usuários e conquistando um maior espaço na vida e
nas atividades das pessoas. Dada essa disponibilidade
tecnológica, técnicas computacionais podem ser
utilizadas para auxiliar na forma como os seres humanos
abstraem e resolvem problemas. O pensamento
computacional (PC) surge nesse contexto, oferecendo
um modo de solução de problemas que pode trazer
melhorias no processo de aprendizagem tecnológica nas
escolas (Pesquisa TIC Domicílios, 2019).
O conceito de pensamento computacional é
utilizado para descrever a capacidade potencial de seres
humanos compreenderem e resolverem problemas
por meio da lógica computacional (Wing, 2016). A
aplicação do pensamento computacional no contexto da
educação tecnológica tem o objetivo de complementar
o processo de aprendizagem, auxiliando os alunos
a compreenderem mais amplamente os conceitos
fundamentais e traçarem estratégias para resolver os
problemas. O pensamento computacional baseia-se no
processo de resolução de problemas por meio de sua
decomposição lógica e resolução por meio de abstrações.
A abstração, seguindo um sentido determinado, auxilia
a encontrar e reunir as possíveis causas do problema e
suas possíveis soluções por meio da análise das partes
que constituem o sistema (Wing, 2016).
Em um contexto geral, a educação tecnológica
busca proporcionar aos alunos uma formação centrada
no âmbito profissional, por meio da integração de
conceitos técnicos de áreas específicas no currículo de
formação estudantil. A educação tecnológica atende uma
demanda crescente na sociedade, ou seja, a necessidade
de capacitação e formação de profissionais especializados
nas diversas áreas da tecnologia. No contexto do ensino
médio, a educação tecnológica aliada ao pensamento
computacional pode auxiliar no desenvolvimento do
raciocínio lógico do aluno, possibilitando e auxiliando
inclusive na identificação de uma área profissional.
Neste sentido, o presente trabalho tem o intuito
de discutir meios e motivos da adequação dessa
modalidade educacional aos conceitos do pensamento
computacional e como essa combinação pode
proporcionar o melhor desenvolvimento do raciocínio
dos alunos, permitindo que estes possam compreender
e solucionar problemas de forma mais eficiente. Apesar
da maior parte dos autores pesquisados focar seus
estudos na educação tecnológica ou em pensamento

computacional, alguns trabalhos científicos tratam
dos temas simultaneamente. Merece destaque o
trabalho da pesquisadora J. Wing (2016), pioneira
na área do pensamento computacional; assim como
Simon Schwatsman e Micheline Christophe (2005),
que apresentam trabalhos relacionados à sociedade do
conhecimento e à educação tecnológica, além de Cleber
da Silva e José Garíglio (2010), que abordam o processo
de formação dos professores e, finalmente, Danilo César
(2005) que discute a robótica educacional.
O objetivo deste trabalho é analisar a viabilidade
da inserção do pensamento computacional no
ensino médio das escolas públicas de Minas Gerais,
considerando algumas pesquisas anteriores e um estudo
exploratório do uso do pensamento computacional nas
escolas.
Como objetivos específicos podem ser citados:
•

Apresentar informações a respeito do
pensamento computacional, assim como seus
aspectos benéficos e adversos no processo de
aprendizagem e solução de problemas;

•

Discutir os dados a respeito da educação
tecnológica no estado de Minas Gerais;

•

Demonstrar os possíveis benefícios pedagógicos
da aplicação do pensamento computacional no
contexto do ensino médio;

•

Apresentar as dificuldades enfrentadas pelas
escolas mineiras, professores e alunos no
processo de aprendizagem tecnológica.

O artigo apresenta 5 seções, incluindo a
introdução. A seção 2 apresenta os pressupostos
teóricos. A seção 3 detalha algumas experiências. A
seção 4 apresenta um estudo exploratório. A seção 5
apresenta as conclusões, discutindo as perspectivas
futuras.

2. Pressupostos teóricos
2.1 Pensamento computacional
O pensamento computacional é uma forma de
resolução de problemas por meio do uso de conceitos
e práticas existentes na ciência da computação. Essa
forma de raciocínio baseia-se no modo de operação
dos sistemas computacionais e como estes processam e
respondem às informações que recebem. No pensamento
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computacional, a forma de resolução do problema
baseia-se na análise da complexidade do mesmo. São
determinados possíveis cenários e possíveis formas de
solução, utilizando técnicas provenientes da ciência da
computação (Wing 2016).
Pensamento computacional é usar abstração e
decomposição ao atacar uma tarefa grande e
complexa ou projetar um sistema complexo e
grande. É a separação de interesses. É escolher
uma representação apropriada para um problema
ou modelagem dos aspectos relevantes de um
problema para torná-lo tratável (Wing 2016).

É possível aplicar o pensamento computacional
em diversas áreas do conhecimento e da práxis humana.
O pensamento computacional possibilita a análise
e o processamento dinâmico de diversas formas de
informação, sendo adaptável ao contexto ao qual é
aplicado. Por meio da computação, o ser humano foi
capaz de desenvolver recursos que possibilitaram o
avanço de diversas áreas do conhecimento.
Existem modelos distintos no processo de
aplicação dos fundamentos da computação no
contexto educacional; pode-se ter a computação como
uma disciplina ou a computação como algo a ser
ensinado de modo transversal (Brackmann, 2017). O
pensamento computacional pode proporcionar diversos
benefícios ao processo de ensino-aprendizagem, tais
como “uma melhor compreensão do mundo através
da transversalidade em outras áreas, além de auxiliar
na alfabetização digital, melhoria de produtividade,
entre outros” (Brackmann, 2017). Pode-se também
obter, por meio do uso do pensamento computacional,
uma melhoria na produtividade e a possibilidade de
desenvolver o trabalho colaborativo entre os alunos.
O pensamento computacional, dentre suas
diversas características, busca “combinar o pensamento
crítico com fundamentos da computação (Brackmann,
2017)”, visando auxiliar o indivíduo na resolução de
problemas. No contexto educacional tecnológico, é dada
ao aluno e ao professor uma gama de possibilidades,
tanto para o uso em sala de aula no momento da
aprendizagem, como no futuro, quando o aluno realizar
o exercício da profissão.
Assim, por meio da aplicação do pensamento
computacional, pode-se obter melhorias na
produtividade e na organização dos estudos, levando
em conta que os conceitos e as práticas podem ser
aplicados nas diversas áreas do conhecimento, mediante
a correta atribuição. O potencial de transversalidade faz
com que o pensamento computacional seja aplicado em
processos dentro e fora da sala de aula e na solução de

problemas cotidianos (Brackmann, 2017).
Os conceitos da computação podem ser abordados
em atividades com ou sem o uso de computadores, por
meio de aulas expositivas e por meio de atividades que
utilizem recursos tecnológicos e que promovam o uso
de conceitos e sequências computacionais. Destacamos
três tipos de atividades práticas para o ensino médio: a
computação desplugada (não utiliza o computador); o
ensino de programação (utiliza o computador) e a robótica
(utiliza o computador e equipamentos eletrônicos). As
possibilidades de avaliação da aprendizagem no ensino
do pensamento computacional são variadas e existem
também sérias dificuldades para executá-las, pois cada
abordagem possui particularidades que devem ser
observadas pelos professores.

2.2. Computação desplugada
Há um evidente potencial pedagógico presente
nas atividades que não utilizam o computador, nesse
sentido, a computação desplugada promove esse
potencial por meio de seu aspecto lúdico. A computação
desplugada é uma abordagem que realiza o ensino
de computação sem a utilização de computadores,
utilizando-se de atividades individuais e colaborativas.
A abordagem possui um potencial capaz de atender
a realidade de muitas instituições que não possuem
infraestrutura tecnológica para o ensino, como muitas
em nosso país (Ferreira et al., 2015).
Neste contexto, a Computação Desplugada (do
inglês Computer Science Unplugged) é uma modalidade
de ensino desenvolvida com o objetivo de ensinar
conceitos da computação sem o uso de computadores
(Brackmann, 2017). Utilizando os princípios do
pensamento computacional, a computação desplugada
permite o planejamento e o desenvolvimento de
atividades que exemplificam conceitos e rotinas
presentes na área da computação. Pode-se, por exemplo,
ensinar a codificação de números binários com o uso de
cartões ou circuitos eletrônicos por meio de jogos de
mesa (Brackmann, 2017).
A abordagem desplugada apresenta-se como uma
alternativa lúdica complementar ao processo de educação
tecnológica e pode proporcionar efeitos benéficos, tais
como auxiliar na alfabetização digital e na compreensão
do funcionamento dos sistemas computacionais.
Considerando a “situação socioeconômica brasileira,
em que 48,8% das escolas não possuem um laboratório
de informática e 5,5% sequer possuem energia
elétrica (MEC/INEP, 2017) ” (Brackmann, 2017), tal
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abordagem pode trazer benefícios. No entanto, pode-se
afirmar que
Embora o uso de atividades desplugadas seja aceito
no meio científico, estas atividades em geral são
utilizadas como complementares às atividades
realizadas com computadores. O efeito das
atividades desplugadas no desenvolvimento do
Pensamento Computacional não é plenamente
conhecido, sendo possível questionar sua eficácia
quando utilizada isoladamente (Brackmann,
2017).

Dessa forma, entende-se que o processo de
desenvolvimento desplugado não é fundamentalmente
conhecido, porém deve-se dar o devido valor a essa
prática, que pode colaborar com a melhoria da qualidade
do ensino direcionada às tecnologias.
Na internet, é possível encontrar uma vasta gama
de artigos acadêmicos que apresentam atividades de
computação desplugada aplicadas às áreas disciplinares
do ensino médio, como Química, Artes, Educação
Física e Língua Portuguesa. Essas atividades podem ser
também desenvolvidas pelos professores e realizadas em
intervenções, utilizando materiais acessíveis à escola e
aos alunos. Os resultados alcançados pelas atividades
desplugadas mostram-se satisfatórios aos alunos e aos
professores, mobilizando-os no processo de construção
colaborativa do conhecimento (Ferreira et al., 2015).

2.3. O ensino de programação
O ensino de programação na escola visa a auxiliar
os alunos a compreenderem o funcionamento, a utilidade
e a importância que a programação possui no âmbito
computacional (Scaico et al., 2013). O conhecimento
de linguagens de programação possibilita que os alunos
tenham contato com as estruturas de códigos, com os
ambientes de desenvolvimento e implementação de
programas digitais. Essa modalidade também possui um
potencial propício para a participação colaborativa dos
alunos, suscitando o trabalho em equipe, a discussão
de ideias e auxiliando os alunos no desenvolvimento
de “práticas criativas na elaboração dos seus algoritmos
(Scaico et al., 2013)”.
A aprendizagem nesta modalidade de ensino
divide-se em duas fases: as aulas teóricas e as aulas
práticas. Nas aulas teóricas são apresentados aos alunos
os conceitos, as estruturas e as funções aplicadas na
construção dos algoritmos e, na prática, esses conceitos
são implementados nas interfaces de desenvolvimento.
Busca-se utilizar interfaces simples para iniciantes

no campo dos algoritmos, como o programa Scratch
(Scaico et al., 2013). A avaliação pode ser realizada por
meio de exercícios de fixação, abordando os tópicos
apresentados durante as aulas teóricas e práticas (Scaico
et al., 2013).

2.4. O ensino de robótica
A robótica engloba elementos digitais e analógicos,
realizando um processo de integração entre as sequências
de programação e mecanismos do mundo real. A
comunicação pode acontecer por meio de interfaces
digitais que são programadas por meio de linhas de
código. Aplicar a robótica na aprendizagem implica no
desenvolvimento interativo de projetos por parte dos
alunos e na resolução de problemas (Cesar, 2005). Os
projetos de robótica exigem recursos estruturais para sua
realização, mas podem ser realizados com baixo gasto,
“utilizando equipamentos obsoletos ou inutilizados de
informática ou eletrônica (Cesar, 2005)”.
Esta modalidade de
e n s i n o
também se caracteriza por
possibilitar
a
interdisciplinaridade, articulando conteúdos de diversas
disciplinas “ como matemática, química, física, biologia,
entre outras (Cesar, 2005) ”. A aprendizagem ocorre
mediante a demonstração e apresentação das tecnologias
aplicadas à robótica, seguida pela capacitação básica,
as experimentações, planejamento e montagem dos
projetos. Nessa modalidade, “a avaliação é cíclica, ou
seja, o tempo todo devem ser avaliadas as atividades,
o projeto desenvolvido, os processos envolvidos e o
produto final (Cesar, 2005) “.

2.5. Educação tecnológica
A educação tecnológica deve ser compreendida
como uma forma de educação mais ampla, que foca
não só na qualificação profissional do aluno, mas que
leve o aluno “a compreender a dimensão social da
ciência e tecnologia, tanto do ponto de vista dos seus
antecedentes sociais quanto de suas consequências
sociais e ambientais” (Pinheiro et al., 2007). Durante
muito tempo, a educação nos países industrializados
era organizada de forma a habituar os alunos ao
mercado de trabalho desde os anos iniciais, mas perante
grandes mudanças ocorridas no final do século XX,
foram necessárias novas abordagens para que o ensino
tecnológico não se limitasse somente à uma prática de
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qualificação profissional (Schwartzman & Christophe
2005).
No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
engloba e organiza os princípios educacionais. A
educação tecnológica é apresentada na Seção IV, Artigo
36, onde prescreve que
destacará a educação tecnológica básica, a
compreensão do significado da ciência, das letras
e das artes; o processo histórico de transformação
da sociedade e da cultura; a língua portuguesa
como instrumento de comunicação, acesso ao
conhecimento e exercício da cidadania (MEC,
2000).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio (PCNEM) definem as diretrizes e os
objetivos a serem alcançados pelas instituições que
ofertam o ensino médio (Schwartzman & Christophe
2005). Muitas vezes, em seu conteúdo, é apresentado
o aspecto da preparação do aluno para que este possa
participar ativamente da sociedade e do “mundo do
trabalho” (MEC, 2000).
O Ensino Médio, portanto, é a etapa final de
uma educação de caráter geral, afinada com
a contemporaneidade, com a construção de
competências básicas, que situem o educando como
sujeito produtor de conhecimento e participante
do mundo do trabalho, e com o desenvolvimento
da pessoa, como “sujeito em situação” – cidadão
(MEC, 2000).

No Brasil, o ensino profissional se dividiu em
duas formas: os sistemas de aprendizagem, sendo
promovidos pelas instituições industriais e comerciais,
regidos e incentivados pelo ministério do trabalho; e
os sistemas de educação técnica escolar, regidos pelo
ministério da educação (Schwartzman & Christophe
2005). Pode-se afirmar que há necessidade de
apresentar aos alunos do ensino tecnológico o contexto
laboral e as práticas técnicas condizentes à área e a
modalidade profissionalizante. É necessário que existam
profissionais da área da educação capazes de realizar essa
tarefa, de adequar o ensino “convencional” às práticas
profissionais que os alunos exercerão no futuro.
Faz-se necessário uma formação específica e
continuada dos professores para que estes possam
familiarizar-se com os recursos que apresentarão aos
alunos (Pinheiro et al., 2007). Os professores das
diferentes áreas hão de se aproximar das inovações
tecnológicas, pois isso também é fundamental no
“processo de tornar o pensamento computacional como
uma competência fundamental para o século XXI”

(Brackmann, 2017). Além de poder ser utilizado em
sala de aula, o pensamento computacional também
pode ser usado no processo de formação de educadores,
por meio de modalidades de ensino que a utilizem.
Além de instituições particulares e do terceiro
setor (SESI, SESC) o Brasil possui instituições federais
ligadas ao Ministério da Educação que disponibilizam
educação tecnológica, voltadas especialmente à
formação profissional dos alunos. A maior parte dessas
instituições disponibilizam o ensino médio integrado
à formação técnica, preparando profissionalmente o
aluno para que este se habitue com as práticas laborais e
integre ao mundo profissional possuindo a capacitação
necessária. A educação nos institutos da rede Federal
de Educação Profissional segue as diretrizes estipuladas
pelo Ministério da educação, disponibilizando uma
formação profissional integrada ao ensino médio.
A educação tecnológica no Brasil possui como
principal característica a preparação dos estudantes,
fornecendo-lhes a base e o conhecimento para o
início do exercício profissional. Em vista disso, surge
a necessidade do planejamento de atividades que
busquem familiarizar o aluno com o ambiente no
qual irá atuar, com as ferramentas que irá utilizar e as
técnicas que empregará para a realização de sua função.
A formação tecnológica não está somente voltada para a
prática, mas principalmente para o desenvolvimento de
competências. Trata-se de uma formação mais dinâmica
e prática e que propõe profundidade, conhecimento
focado e contextualizado, autonomia e educação
continuada (De Araujo, 2008).
Tendo isso em vista, busca-se prover o aluno com
meios de raciocinar e resolver problemas de forma mais
autônoma, concatenando as informações que possui,
os possíveis cenários e formas de solução. Os alunos
constituirão uma parte fundamental da sociedade e
necessitam de uma visão crítica para analisar o mundo
que vivem e posicionarem-se à frente de questões sociais,
humanas e políticas, além do ambiente laboral (Duraes,
2009). A aplicação dos conceitos computacionais na
grade curricular do ensino médio já é realizada em
diversos países do mundo, tendo em vista os benefícios
educacionais e a necessidade de atender à demanda de
profissionais com boa formação (Brackmann, 2017). A
aprendizagem de conceitos computacionais possibilita que
os alunos descubram os procedimentos que constituem
a computação, além do software e do hardware. Somase isso ao fato de que a computação torna possível ao
ser humano responder questionamentos complexos por
meio da análise eficiente de grandes quantidades de
dados (Brackmann, 2017).

78

v. 1, n. 2, 2021

O ensino de fundamentos computacionais nas
escolas objetiva o desenvolvimento de “habilidades
e competências essenciais para a vida moderna,
independente da área em que atuará (Brackmann, 2017)”,
tendo em vista a grande variedade de disciplinas ofertadas
pelos institutos de educação tecnológica. A compreensão
dos conceitos fundamentais da computação, tais como
os algoritmos e a codificação, auxilia os alunos no
processo de ordenação das informações para organizar e
planejar a solução dos problemas (Brackmann, 2017).
São diversas as áreas que possibilitam a utilização dos
fundamentos computacionais e esse é um benefício que
torna excelente sua aplicação em ambiente educacional.
Os conceitos da computação auxiliam os alunos no
processo de relacionamento de informações entre as
disciplinas e propiciam melhorias no rendimento escolar
(Brackmann, 2017). Auxiliam também os alunos no que
tange o modo de resolução de problemas, “facilitando
a capacidade de abstrair, criar e lidar com problemas
variados e complexos, de forma crítica (Brackmann,
2017) ”.

3. Experiências práticas da
aplicação do Pensamento
Computacional
Como apresentado na seção 2, existem diversas
formas de aplicação do pensamento computacional no
ensino médio. Muitos trabalhos dispõem resultados de
experiências práticas realizadas em sala de aula, assim
como informações referentes à melhora do desempenho
dos alunos. A seguir são descritas duas experiências e
os impactos no processo educacional e seus resultados:
um projeto envolvendo onze escolas do ensino médio
da rede estadual de Minas Gerais (De Carvalho et
al., 2013) (De Paula et al., 2016) e uma aplicação da
computação desplugada em uma escola estadual de
ensino médio integrado (Bezerra et al., 2017).
3.1Projeto Reinventando o Ensino Médio
No ano de 2012, a Secretaria de Educação do
Estado de Minas Gerais propôs um projeto intitulado
“Reinventando o Ensino Médio (REM) ”, com o intuito
de “ampliar o currículo do ensino médio regular, por
meio da inserção de novas disciplinas visando a uma
maior empregabilidade dos seus alunos (De Carvalho
et al., 2013) ”.
O projeto tinha como objetivo inovar a
educação no estado, com a proposta de “reinventar o
ensino médio”, fornecendo formação aos estudantes,

preparando-os para a vida posterior aessa etapa.
Infelizmente, são poucos os trabalhos acadêmicos
que apresentam resultados a respeito da aplicação do
programa, pois, tendo iniciado em 2012, somente ficou
vigente até o ano de 2015. A pesquisa analisada neste
projeto abrangeu 22 escolas similares dentro do estado
de Minas Gerais, sendo 11 que receberam e outras 11
que não receberam o REM (De Paula et al., 2016).
Inicialmente, o projeto foi implementado em Belo
Horizonte em onze escolas da rede estadual, atendendo
cerca de três mil alunos.
A pesquisa para a coleta dos dados entrevistou
4.104 alunos antes da implementação do REM
– o correspondente a cerca de 70% do universo
estimado inicialmente – e 3.619 alunos após a
implementação, representando cerca de 60% do
universo estimado da pesquisa (De Paula et al.,
2016).

O REM possibilitava o aluno escolher uma área
de empregabilidade na qual se qualificaria, e, dentre
estas, estava a área de Tecnologia da Informação (TI),
na qual os conceitos de pensamento computacional
puderam ser amplamente difundidos e apresentados
em propostas guiadas por acadêmicos da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG).
As disciplinas do REM seriam ministradas pelos
professores da escola, então haveria a possibilidade
da correlação entre os conteúdos das aulas e da
interdisciplinaridade. Os conteúdos seriam trabalhados
durante todos os três anos do ensino médio, buscando
auxiliar não só os alunos na melhor compreensão dos
conceitos de TI, mas também “melhorar a percepção
que os professores de escolas têm sobre computação
e pensamento computacional” (De Carvalho et al.,
2013).
Os alunos escolheriam uma área de
empregabilidade no início do ano letivo e as disciplinas
adicionais seriam ministradas aos alunos de acordo
com a área escolhida. Essas disciplinas adicionais eram
somadas ao currículo, proporcionando um “sexto
horário”, ampliando a carga horária anual para 3 mil
horas. Os alunos poderiam escolher entre:
Tecnologias da Informação, Comunicação.
Aplicada, Turismo, Meio
Ambiente e Recursos Naturais, Empreendedorismo
e Gestão, Estudos Avançados de Linguagem e
Estudos Avançados de Ciências. À medida que o
projeto expandir, novas áreas poderão ser incluídas
de modo a contemplar as particularidades regionais
de todo o estado (De Carvalho et al., 2013).
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No projeto, a área de empregabilidade de TI
contava com um conteúdo didático que abarcava
três dimensões: Instrumental, Social e Pensamento
Computacional. Cada uma das dimensões possuía uma
disciplina distinta que seria trabalhada com os alunos,
com devida carga horária planejada.
No projeto, a dimensão do Pensamento
Computacional objetivava “desenvolver no aluno a
habilidade de pensar computacionalmente”, focando
em apresentar aos alunos princípios de solução de
problemas durante três anos (De Carvalho et al., 2013).
No primeiro ano, lhes seriam apresentados os aspectos
fundamentais de solução de problemas, sendo que
nos outros dois, havia a proposta de aliar as estratégias
de solução de problemas “às demais disciplinas que
compõem o currículo dos alunos (matemática, física,
geografia, biologia, etc.)” (De Carvalho et al., 2013).
A multidisciplinaridade foi um aspecto do pensamento
computacional muito explorado durante o projeto,
buscando auxiliar o processo de aprendizagem não só
dos conteúdos de TI, mas também do currículo regular.
Em aspectos gerais, observados através de
trabalhos de monitoramento e avaliação, os maiores
problemas do projeto foram relativos à falta de
infraestrutura tecnológica das escolas e da ausência de
docentes capacitados nas áreas de empregabilidade.
Houve também grande resistência para adaptação ao
projeto, tanto por parte dos alunos como dos professores.
Os resultados referentes à autoconfiança e interesse dos
alunos não condiziam com o esperado, tendo os alunos
demonstrado “aspectos de desmotivação e decepção
com o projeto” (De Paula et al., 2016).
Na percepção dos professores das escolas que
possuíam o REM, o interesse dos alunos aumentou
significativamente comparado às escolas que não o
possuíam. As pesquisas afirmam que a melhora do
interesse dos alunos do projeto REM foi percebida
por 29,0% dos professores, em comparação a 16,7%,
apresentados em escolas que não receberam o projeto.
Nas escolas sem o REM, 31,4% dos professores
afirmaram que o interesse dos alunos piorou no último
ano, enquanto nas escolas que possuíam o REM foram
19,0%. Entretanto, é interessante ressaltar que “52%
dos professores afirmaram que o interesse dos alunos
não mudou de um ano para o outro” (De Paula et al.,
2016).
Apesar de
grande parte das
escolas
ter
recebido
as
tecnologias
Didático-pedagógicas conforme estipulado, os
relatos de uso desses recursos se referem somente “às
aulas das áreas de empregabilidade, não tendo sido

extensivos aos professores e aulas do currículo básico
(De Paula et al., 2016) “. Devido ao pouco tempo de
vigência do projeto, foi difícil de ser realizada uma
melhor avaliação dos impactos multidisciplinares do
pensamento computacional no ensino, visto que isso
demandaria estudos detalhados de desempenho nas
disciplinas, atividades e metodologias empregadas.

3.2. Aplicação da computação
desplugada no ensino médio
integrado
Sob o propósito de analisar a eficácia presente
na aplicação da Computação Desplugada, acadêmicos
do Departamento de Ciências Exatas da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB) realizaram uma atividade
para o ensino de conceitos de numeração binária. Essa
atividade foi realizada na cidade de João Pessoa, PB,
contando com a colaboração de dezenove alunos de
uma escola estadual de ensino médio integrado (Bezerra
et al., 2017).
Foi proposta a realização da atividade
“Contando os Pontos. Na atividade são distribuídos
cinco cartões a cada um dos alunos, contendo uma
determinada quantidade de pontos: um, dois, quatro,
oito e dezesseis, organizados de forma decrescente e
na posição horizontal, como aponta a Figura 1. Na
atividade, a soma dos pontos presentes nos cartões
corresponderá ao número que se deseja obter. Para a
obtenção dos números em valores binários, os alunos
devem compreender os cartões virados para baixo como
número zero, e os virados para cima como número um,
como mostrado nas Figuras 1 e 2 (Bezerra et al., 2017).

Figura 1. Contando os Pontos - Números Binários Fonte: Bell, 2011, p. 12.

Figura 2. Exemplificação da atividade Contando os Pontos
Fonte: Bell, 2011, p. 13.
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A atividade, ao todo, teve duração de duas
horas e iniciou-se com uma avaliação de sondagem,
com a finalidade de verificar o nível de conhecimento
dos alunos a respeito de numeração binária. Após
essa avaliação, foi realizada a atividade “Contando
os Pontos”, junto da “Folha de Atividade: Trabalhar
com Números Binários”, presente também no livro
“Computação Desplugada” (Bezerra et al., 2017). Logo
em seguida, foi aplicada uma segunda avaliação para
verificar o desempenho dos alunos e uma avaliação
SAM, com o intuito de verificar “o sentimento dos
alunos em relação ao controle, motivação e satisfação
com relação à atividade” (Bezerra et al., 2017).
Foi observado na avaliação 1, aplicada antes
da atividade desplugada, que “os alunos tinham
conhecimento sobre a importância dos números binários
para a computação”, visto que nenhum aluno assinalou
a única alternativa incorreta presente no questionário
(Bezerra et al., 2017). O questionário SAM, por sua
vez, foi empregado na atividade com intuito de avaliar
a qualidade da atividade, medindo “três dimensões
relacionadas à emoção do usuário quanto à satisfação,
motivação e o sentimento de controle” (Bezerra et
al., 2017). Com base nos resultados quantitativos
obtidos e levando em consideração que as avaliações
dessa metodologia “poderiam variar entre 0 e 72”,
afirma-se que “a aceitação por parte dos alunos foi
boa, tendo em vista que (14/19) alunos avaliaram com
notas acima de 36, que seria o nível médio” (Bezerra
et al., 2017). Foram obtidos, nos resultados de 5 dos
19 alunos, valores de “pico” nos quesitos principais da
pesquisa, “refletindo o interesse, motivação e satisfação
dos alunos quanto à realização da atividade” (Bezerra
et al., 2017). Constatou-se, mediante aplicação
do método de avaliação
SAM, que
as
atividades desplugadas possibilitaram uma evolução no
desempenho de grande parte dos alunos.

4. Estudo exploratório
O objetivo da pesquisa é realizar uma análise
sobre o conhecimento e aplicação do pensamento
computacional na rede pública municipal de
Governador Valadares. Como instrumento foi
elaborado um questionário destinado especificamente
a professores de informática educacional do ensino
fundamental da rede pública municipal, com foco
específico no quinto ano. Foram elaboradas perguntas
relacionadas à formação dos profissionais, dificuldades

e conhecimento prévio sobre o tema. Os questionários
foram produzidos por meio do Google formulários. Os
professores responderam questões de múltipla escolha
com opções pré-fixadas. Baseado nas respostas dos
educadores, a análise é realizada de forma objetiva com
uma abordagem descritiva dos dados.
O questionário foi aplicado no ano de 2020
e a primeira dificuldade da pesquisa foi encontrar
professores com perfil de educador cuja pesquisa
tem foco, levando-se em consideração o contexto
de pandemia com as escolas fechadas. Um grupo de
seis professores de diferentes escolas de Governador
Valadares foi entrevistado e responderam às perguntas
referentes ao pensamento computacional e sua aplicação
prática.
As perguntas foram enviadas aos educadores
via canais de comunicação como e-mail e whatsapp.
Os educadores que responderam tiveram os dados
totalizados e analisados.
Uma questão sobre o conhecimento sobre a
Computação desplugada foi incluída no questionário.
A inclusão de uma questão abordando esse tema foi
realizada com o intuito de mapear o conhecimento
dos educadores sobre o tema, pois a utilização do
pensamento computacional não se limita apenas
ao computador, como citado nos outros capítulos.
A computação desplugada acaba sendo um recurso
interessante para o desenvolvimento dessa tendência
de ensino, principalmente com o atual cenário em
que os educadores, em sua maioria, afirmaram que a
estrutura física das escolas pode inviabilizar a aplicação
de atividades.
Tratando-se inicialmente da formação dos
educadores, todos os entrevistados possuíam graduação
em Computação, um deles com especialização em
Informática na Educação.
A primeira questão referia-se ao conhecimento
sobre o pensamento computacional em si, apontando
alternativas que se dividiam entre o conhecimento
total, parcial ou a falta do mesmo sobre o tema.
Dos entrevistados, cinco deles informaram já
ter conhecimento parcial sobre o tema. Um dos
entrevistados não sabia do que se tratava.
Com esta etapa, constatamos 83,3% (oitenta
e três vírgula três por cento) dos educadores com
conhecimento parcial e 16,7% (dezessete vírgula três
por cento) sem conhecimento sobre o tema. Nenhum
educador afirmou ter conhecimento total sobre o
pensamento computacional.
Considerando a aplicação de alguma atividade
sobre o Pensamento Computacional em sala de aula,
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apenas um educador informou já ter utilizado esse
recurso em sala. Os demais educadores optaram
pela alternativa “Não” como resposta, fazendo uma
proporção de 83,3% para “Não” e 16,7% para “Sim”.
Referindo-se à afirmação de que a estrutura física
da escola (material, laboratório, recursos tecnológicos,
e afins) viabiliza a aplicação de uma atividade com
Pensamento Computacional, foram quatro respostas
para “Não” e duas respostas para “Não Sei” e nenhuma
para “Sim”. A proporção de respostas para esse caso foi
de 66,7% (sessenta e seis vírgula sete por cento) para
“Não” e 33,3% (trinta e três vírgula três) para “Não
Sei”.
As respostas computadas para a análise do
conhecimento básico sobre a computação desplugada
dos educadores foram de 83,3% afirmando que não
conheciam o conceito. Um total de cinco respostas
negativas. Apenas um professor afirmou conhecer o
tema, somando 16,7%.
Quando perguntados sobre a aplicação de alguma
atividade utilizando a computação desplugada em sala
de aula, caso conhecessem o tema, houve total consenso
nas respostas, apresentando uma soma de 100% (cem
por cento) das respostas para “Não”, significando que
nunca utilizaram a computação desplugada como
ferramenta de trabalho.
Por fim, foi realizada uma pergunta com o
intuito de analisar o papel da escola no incentivo da
aplicação de atividades computacionais envolvendo o
pensamento computacional no cotidiano escolar. Nesta
etapa, quatro educadores afirmaram haver incentivo
parcial para que este tema seja explorado em sala de
aula. Dois educadores afirmaram não saber ao certo se
há um incentivo por parte da escola. Nenhum educador
afirmou que não há incentivo ou que a aplicação não
é viável, nem que há total incentivo por parte da
instituição escolar.

contato anterior com o tema em questão. Essa afirmativa
pode significar que o pensamento computacional já
tenha começado a se difundir no ambiente escolar por
meio dos educadores.
Infelizmente, tratando-se de aplicação prática,
percebe-se que a mesma apresenta defasagem em sua
aplicação. Apenas um dentre os entrevistados afirmou
já ter utilizado a prática do pensamento computacional
em suas aulas, um dado pequeno se comparado ao total
dos entrevistados, menor ainda se levado em conta uma
projeção da pesquisa.
O tópico em que foi apresentada maior
dissonância nas respostas foi a estrutura física da
escola. Conforme citado anteriormente, há objetos de
aprendizagem desplugados capazes de realizar a prática
do ensino do Pensamento Computacional de forma
satisfatória. Porém, a maioria dos educadores afirmaram
que a estrutura da escola não favorece as aplicações de
atividades relacionadas à informática.
Quando a abordagem adotada foi relacionada à
computação desplugada, a grande maioria afirmou não
conhecer o termo. Uma das interpretações possíveis
seria que o conceito de computação desplugada não tem
sido tão difundido entre os educadores entrevistados.
Mesmo considerando o professor que afirmou ter um
conhecimento parcial sobre a computação desplugada,
nenhum deles utilizou o recurso em sala de aula.
Considerando os trabalhos identificados na
literatura e a condução do estudo exploratório, observa-se
que as práticas de ensino de pensamento computacional
no Brasil têm sido iniciais se comparadas ao restante
do mundo. O Pensamento computacional não é citado
ou cobrado por parte da instituição de ensino, ou seja,
não há incentivos práticos para que os professores se
mantenham atentos e desenvolvam esta competência
para que possam repassá-las para os alunos por meio
da interdisciplinaridade ou de projetos e atividades de
informática.

4.1. Análise dos resultados
Exercitando uma análise de dados inicial, é
interessante ressaltar, inicialmente, a formação dos
educadores. Professores com formação na área da
computação são um ponto positivo para o ensino do
pensamento computacional, pois assim é assegurado
que eles passaram por uma formação condizente com o
exercício da função.
Em relação ao conhecimento dos educadores, os
resultados foram positivos. Com esse dado, podemos
afirmar que a maioria dos entrevistados já tiveram

5. Conclusão e trabalhos
futuros
O presente trabalho é resultado de pesquisa de
conclusão do Curso de Licenciatura em Computação e
foi realizada no intuito de apresentar as características e
as potencialidades referentes à aplicação do pensamento
computacional nas escolas. Apesar da ênfase específica
quanto à localidade e modalidade de ensino tecnológico,
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o embasamento teórico do trabalho foi calcado em
artigos e experiências realizadas no Brasil. Por meio
dos artigos, foi possível demonstrar as possibilidades
pedagógicas presentes na aplicação dos conceitos do
pensamento computacional em contextos educacionais,
assim como os benefícios que podem ser obtidos por
meio dele.
As dificuldades presentes no ensino público,
regular e tecnológico são similares e é evidente que
propostas inovadoras podem auxiliar na compreensão
dos impactos resultantes da implantação do pensamento
computacional na educação. As experiências analisadas
neste trabalho demonstram que podem ser obtidas
melhoras no desempenho acadêmico dos alunos,
perante a integração do pensamento computacional no
processo educacional.
Em trabalhos futuros, serão analisados outros
aspectos relativos à formação de professores e às
dificuldades referentes ao pensamento computacional
aplicado a experiências interdisciplinares. Outra linha
a ser explorada é referente à progressão nas habilidades
cognitivas de alunos que possuem o pensamento
computacional integrado ao processo de aprendizagem.
Pesquisas centradas na aplicação experimental
prática, como a realizada como parte deste trabalho,
podem auxiliar em uma melhor compreensão da prática
nas escolas. As formas e metodologias de avaliação devem
ser cuidadosas para que se possa obter resultados mais
precisos. A opinião dos professores e alunos devem ser
levadas em consideração, pois o feedback destes auxiliará
a definir possíveis mudanças, visando o aprimoramento
das atividades e auxílio em futuras aplicações.
No entanto, apesar de serem resultados
preliminares, podemos considerar que o pensamento
computacional, quando integrado às práticas
pedagógicas eficazes, profissionais capacitados e
atividades sérias e significativas, pode providenciar
melhoras consideráveis no processo formativo escolar,
fortalecendo a aprendizagem e tornando-a cativante
para os alunos.
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Uma proposta de Framework para Telepresença Imersiva
aplicada à Educação a Distância

Lidiane Teixeira Pereira1, Lohan Rodrigues Narcizo Ferreira2, Rodrigo Luis de Sousa da Silva3

Resumo
O avanço da globalização nos últimos anos demanda novas formas de comunicação imersivas e de baixo custo.
Atualmente, sistemas de telepresença imersivos são custosos e exigem hardware específico, o que dificulta o seu
transporte para diversos ambientes, restringindo seu uso a poucos locais. Neste trabalho, é apresentado um framework
de telepresença imersiva de baixo custo, reprodutível e de alta mobilidade, utilizando-se de tecnologias de fácil acesso
como smartphones com sistema operacional Android e a plataforma Arduino. Para isso, um dispositivo com câmera
é controlado remotamente a partir dos dados dos sensores de orientação do smartphone. A imagem da câmera é
visualizada pelo usuário remoto com técnicas de Realidade Virtual a fim de proporcionar a imersão. Um cenário
de uso é apresentado para corroborar o potencial do framework como ferramenta de telepresença de uso viável em
ambientes educacionais.
Palavras-chave: Telepresença, Ensino a Distância, Realidade Virtual.

Abstract
Globalization growth in recent years has been pushing the development of new immersive and low-cost means of
communication. Currently, immersive telepresence systems are expensive and demand specific hardware, which
makes it difficult to transport them to many environments, restricting their use to few places. In this work, a lowcost, reproducible and mobile immersive telepresence framework is presented, using easily accessible technologies
such as smartphones with Android operating systems and the Arduino platform. To that end, a camera device is
controlled remotely based on data from the smartphone’s orientation sensors. The camera image is viewed by the
remote user with Virtual Reality techniques to provide immersion. A usage scenario is presented to corroborate the
potential of the framework as a telepresence tool in educational environments.
Keywords: Telepresence. Distance Learning, Virtual Reality.
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1. Introdução
O conceito de telepresença foi definido em
(AKIN et al., 1983) como um sistema de teleoperador
realístico, no qual um teleoperador, podendo ser humano
ou robótico, recebe instruções de um humano que se
encontra a distância e executa ações no local onde está,
baseado nestas instruções. Devido a essa característica,
sistemas de telepresença são uma alternativa natural em
situações de colaboração remota.
Em um sistema de telepresença, o objetivo é criar
um real sentimento de presença no usuário remoto.
Em (ZHANG, 2012) são listadas três características
principais que bons sistemas desse tipo devem possuir
a fim de aumentar esse sentimento: o usuário remoto
deve ser capaz de ver todo o ambiente local e as pessoas
presentes nele, ele deve claramente identificar quem
está falando no ambiente e, por fim, deve ter acesso aos
dados apresentados no ambiente.
Algumas das alternativas imersivas e que
melhor atendem aos três requisitos citados são muito
custosas, como por exemplo, o sistema de telepresença
comercializado pela Cisco4 que é bastante conhecido e
utilizado em ambientes empresariais.
Também é um problema para a colaboração
remota a falta de mobilidade. Algumas soluções não
são portáteis, o que limita sua usabilidade a situações
ou a locais específicos, como dentro de uma sala de
conferência onde os participantes devem permanecer
em posições fixas, por exemplo.
Em (ZHANG, 2012) é ressaltado que as
soluções de colaboração para dispositivos móveis
evoluíram do compartilhamento apenas de áudio para
videoconferências, à medida que os dispositivos e as
redes móveis evoluíram. Mesmo assim, tais sistemas
não oferecem uma experiência de encontro remoto
de fato imersivas. Um usuário que participa de uma
videoconferência remotamente usando o smartphone
geralmente não possui o controle da câmera no ambiente
da reunião e ,consequentemente, tem dificuldades em
visualizar todos os participantes.
Com o advento da globalização, cresce o número
de pessoas geograficamente distantes trabalhando para as
mesmas empresas e exercendo funções complementares
remotamente. Para essas empresas é essencial encontrar
boas ferramentas de colaboração entre seus membros
que minimizem os custos relativos à distância entre eles.
Em (BEURER-ZUELLIG; MECKEL, 2008)
foi analisada a influência do uso de smartphones na
produtividade de funcionários de empresas alemãs
4
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaborationendpoints/immersive-telePresence/index.html

como facilitador da comunicação por meio de e-mail.
Os resultados apontaram que o uso dos dispositivos
acelerou e melhorou o processo de trabalho, tanto em
nível individual quanto organizacional e a comunicação
nas empresas foi melhorada pela facilidade e rapidez no
acesso à informação.
Dispositivos móveis amplamente utilizados
atualmente possuem poder computacional suficiente
para prover comunicação mais imersiva e eficiente do
que apenas e-mail e são, portanto, recursos a serem
explorados como forma de prover efetiva colaboração
remota.
O principal objetivo deste trabalho é apresentar
um framework de telepresença de baixo custo para
a plataforma móvel Android, que utiliza Realidade
Virtual para propiciar imersão. Para isso, um dispositivo
com câmera será controlado remotamente por meio
de um smartphone. Utilizando-se de alguns motores
servos, um Arduino e alguns servidores online (Node.
js e Red5Pro), o usuário do sistema pode controlar uma
câmera instalada em uma localização remota mediante
movimento de sua cabeça e ainda ter visão em tempo
real de tudo que se passa naquele local.
Esse trabalho está estruturado da seguinte forma:
a Seção 2 apresenta alguns trabalhos relacionados, na
Seção 3 o framework é apresentado em detalhes, a Seção
4 aponta a aplicabilidade do framework , tendo como
artifício, um cenário de uso para o mesmo. Por fim, a
Seção 5 conclui o trabalho.

2. Trabalhos relacionados
Dado o objetivo de elaborar um framework de
telepresença imersivo baseado em dispositivos móveis
de baixo custo, foi realizada como etapa inicial do
projeto uma revisão da literatura a fim de identificar
a existência de trabalhos similares. Essa revisão não
será integralmente reproduzida aqui, sendo destacadas
apenas as partes principais. A mesma foi executada
seguindo o roteiro proposto em (NEIVA; SILVA, 2016),
possuindo as seguintes questões de pesquisa:
Q1: Quais técnicas têm sido aplicadas para
criar soluções de telepresença imersiva voltadas para
smartphones e tablets?
Q2: Quais são as características das soluções de
telepresença imersiva voltadas para smartphones e tablets?
A seguinte string de busca foi usada: “immersive
AND mobile AND (telepresence OR teleconferencing
OR teleimmersive)”. A partir dos resultados retornados
foram efetuadas duas etapas de seleção e a Tabela 1
mostra a quantidade de artigos em cada etapa de seleção.
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Os artigos selecionados na segunda seleção foram avaliados de acordo com os critérios de seleção a seguir.
•

Existência de um protótipo usável;

•

Avaliação do sistema;

•

Clareza na apresentação das técnicas usadas;

•

Um smartphone ou tablet é parte do sistema.
Tabela 1 - Números de artigos em cada fase da seleção

Base

Artigos
retornados

Artigos sem
duplicados

Scopus

37

IEEE Xplore

Primeira seleção

Segunda seleção

Removidos

Selecionados

Removidos

Selecionados

34

8

26

16

10

67

53

21

32

28

4

Science Direct

135

129

116

13

12

1

Springer

115

103

86

17

14

3

Web of Science

21

2

1

1

1

0

ACM

16

11

3

8

4

4

Compendex

59

18

13

5

4

1

Para cada um dos critérios foi atribuído 1 ponto em caso afirmativo, 0.5 ponto em caso parcial e 0 pontos em
caso negativo. Os artigos que atingiram 2.5 pontos ou mais foram os aprovados na seleção final e considerados com
maior relação ao projeto (Tabela 2).
Tabela 2 - Artigos selecionados para análise e suas pontuações
Artigo

Q1

Q2

Q3

Q4

Total

(GREEF; MORRIS; INKPEN, 2016)

1

0

0,5

1

2,5

(IZUMI et al., 2014)

1

0,5

0,5

1

3

(TAKACS, 2011)

1

0,5

0,5

0,5

2,5

(TAKACS, 2007)

1

0

1

1

3

(MULLER; LANGLOTZ; REGENBRECHT, 2016)

1

1

1

1

4

(KHAN et al., 2014)

1

1

0,5

1

3,5

(XIA; NAHRSTEDT; JURIK, 2012)

1

0

0,5

1

2,5

(JANG-JACCARD et al., 2016)

1

0

1

0,5

2,5

(KRATZ; FERRIERA, 2016)

1

1

0,5

0,5

3

(AHN; KIM, 2018)

1

0,5

1

1

3,5

(RYSKELDIEV; COHEN; HERDER, 2017)

1

1

1

0,5

3,5

(ACOSTA et al., 2017)

1

1

1

1

4

A partir da leitura dos artigos selecionados, foi
feita uma comparação acerca dos recursos utilizados em
cada sistema. Esta comparação será apresentada a seguir.
Nos trabalhos apresentados por (IZUMI et al.,
2014), (MULLER; LANGLOTZ; REGENBRECHT,
2016), (XIA; NAHRSTEDT; JURIK, 2012) foram
capturados e utilizados dados de sensores de smartphones

e tablets. No primeiro, os dados foram utilizados para
posicionar o avatar remoto. No segundo, para identificar
a orientação do dispositivo usado pelo usuário local e, no
terceiro, para capturar a posição da cabeça e da mão do
usuário do sistema. Em (IZUMI et al., 2014) a câmera
frontal do tablet foi usada para capturar a imagem do
usuário local enquanto a tela do aparelho exibia as
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imagens capturadas pelo avatar remoto. Em (MULLER;
LANGLOTZ; REGENBRECHT, 2016) os sensores
e a câmera traseira do smartphone foram utilizados.
O sistema é completamente baseado em dispositivos
móveis, sendo este o único hardware necessário para
o uso do sistema. Em (XIA; NAHRSTEDT; JURIK,
2012) apenas os sensores dos smartphones são utilizados.
Um sensor Kinect e um HMD (Head-mounted display)
também são componentes essenciais do sistema. Dessa
forma, observa-se que os dispositivos móveis são apenas
componentes na maioria dos sistemas, mas não o
elemento principal.
Em (AHN; KIM, 2018) e (RYSKELDIEV;
COHEN; HERDER, 2017) são usados os sensores
de orientação do dispositivo. Em (RYSKELDIEV;
COHEN; HERDER, 2017), o sistema é completamente
baseado em dispositivos móveis, assim como em
(MULLER; LANGLOTZ; REGENBRECHT, 2016).
Já em (AHN; KIM, 2018) um robô é necessário para
oferecer a funcionalidade de telepresença.
O dispositivo móvel é apenas parte do sistema
também em (TAKÁCS, 2011), (KHAN et al., 2014),
(JANG-JACCARD et al., 2016), (KRATZ; FERRIERA,
2016) e (ACOSTA et al., 2017). Em (TAKÁCS, 2011),
o smartphone é utilizado apenas como uma tela para
assistir as imagens da transmissão remota. Em (KHAN
et al., 2014) são usadas apenas a câmera frontal e a tela
de um tablet colocado no local remoto. Em (GREEF;
MORRIS; INKPEN, 2016), a câmera traseira e a tela
do smartphone do usuário remoto são utilizados. Em
(JANG-JACCARD et al., 2016), de forma similar
a (GREEF; MORRIS; INKPEN, 2016), são usadas
a câmera frontal e a tela de um tablet. Em (KRATZ;
FERRIERA, 2016) a tela de um tablet é usada para
exibir imagens do ambiente remoto e o microfone do
aparelho é utilizado para capturar o áudio do usuário.
Em (ACOSTA et al., 2017), o smartphone é uma das
opções possíveis de serem integradas ao sistema para
possibilitar a navegação por intermédio do ambiente
virtual.
O presente trabalho propõe um framework de
telepresença de baixo custo desenvolvido para uso
em smartphones. Um modo imersivo foi desenvolvido
pautado no uso do smartphone acoplado em uns óculos
de Realidade Virtual compatível. Há ainda outro modo
de visualização para usuários que não disponham dos
óculos no momento do uso. Todos os componentes
do sistema podem ser transportados de maneira fácil
permitindo seu uso em diferentes ambientes.

3. Framework proposto
O framework apresentado neste trabalho foi
desenvolvido para ser, principalmente, uma solução de
baixo custo e portátil. Sua estrutura de funcionamento
se divide em duas partes: ambiente remoto e ambiente
local, sendo as mesmas interligadas por meio da
internet. A Figura 1 ilustra a estrutura do framework e
seus componentes que são detalhados a seguir.

3.1. Ambiente remoto
O ambiente remoto é o espaço onde o usuário
desejaria estar presente. Nesse ambiente é posicionado o
módulo remoto, que é composto por: um notebook com
acesso à internet, um Arduino Uno, uma câmera com
microfone integrado e um suporte para a mesma.

Figura 1 - Esquema de funcionamento do sistema.

A câmera é fixada a um suporte que conta com
dois motores servos que permitem um ângulo de rotação
de 180º, simulando, assim, o movimento da cabeça do
usuário remoto. O suporte é conectado ao Arduino, que
é o responsável por controlar o movimento dos dois
motores. Para isso, o Arduino é conectado ao notebook
de onde recebe as informações de posicionamento,
oriundas do módulo local, e as mapeia em movimentos

88

v. 1, n. 2, 2021

dos motores. A câmera também é conectada ao notebook,
para onde envia as imagens e o áudio capturados no
ambiente.
No notebook são executadas duas aplicações,
sendo uma para realizar a transmissão de vídeo
utilizando as ferramentas Red5Pro5 e OBSStudio6 e
outra para receber os dados dos sensores do smartphone
e transmitir ao Arduino utilizando a plataforma Node.
js7.

3.2. Ambiente local
O ambiente local é onde está posicionado o
usuário do sistema utilizando o módulo local. Esse
módulo é composto de uns óculos de Realidade Virtual
(RV) simples, cuja tela é um smartphone. O usuário com
os óculos de RV controla a movimentação da câmera
no ambiente remoto por meio dos movimentos da sua
própria cabeça no ambiente local. É importante que
o celular utilizado possua o sensor giroscópio, para
que seja possível mapear os movimentos para os dois
motores; caso contrário, a movimentação dos mesmos
não acontece corretamente.
No smartphone é executado o aplicativo que tem três
funções: exibir a imagem do ambiente remoto; capturar
os dados dos sensores de orientação do smartphone
(como giroscópio e acelerômetro) e transmitir para o
notebook do ambiente remoto. O aplicativo permite
dois tipos de visualização, uma estereoscópica, voltada
para usuários com óculos de Realidade virtual e outra
com a imagem original, voltada para usuários sem os
óculos (Figura 2).

(a)

4. Aplicabilidade

No cenário educacional acontecem situações nas
quais os alunos possuem a necessidade ou o interesse
em participar de atividades acadêmicas, sejam elas
aulas, palestras, minicursos ou semanas acadêmicas,
mas deparam-se com algum empecilho à sua presença
no local do evento.
Por vezes esse impedimento resulta da distância
entre o local onde acontece o evento e o local onde o aluno
se encontra. Há ainda o caso onde o aluno encontra-se
em alguma situação que o impeça de frequentar aulas,
mas lhe garanta um regime especial, como é o caso para
acometimento por doença infectocontagiosa, realização
de procedimentos cirúrgicos ou mesmo período final
de gestação. Para todas essas situações, pode ser muito
benéfico ao aluno ter à sua disposição uma ferramenta
que lhe permita assistir remotamente as atividades
acadêmicas a partir de qualquer lugar e utilizando seu
próprio smartphone.

4.1. Cenário de uso
Utilizando a Teoria da Distância Transacional de
Moore (2013), Ramos et al. apresenta uma análise das
variáveis que impactam diretamente no aumento dessa
distância e o consequente aumento na taxa de evasão
dos cursos da EAD. É ainda apontado que distâncias
transacionais maiores causam menor sensação de
envolvimento e de satisfação no aluno, aumentando
sua tendência à evasão (RAMOS et al., 2017). Dessa
forma, é apresentado a seguir um cenário de uso para

(b)

Figura 2 - Na imagem da esquerda é apresentado o modo de visualização estereoscópica para óculos de VR e na imagem da direita o modo de
visualização com a imagem original.

5
6
7

https://red5pro.com/
https://obsproject.com/
https://nodejs.org

89

v. 1, n. 2, 2021

o framework proposto, a fim de mostrar a viabilidade
do seu uso nos cursos da EAD, com a intenção de
contribuir para a diminuição da distância transacional
e impactar positivamente o envolvimento do aluno no
curso.
Com o objetivo de propiciar maior envolvimento
dos alunos com seus respectivos cursos, um professor
X responsável por uma disciplina na modalidade a
distância propõe que seus alunos utilizem o framework
para acompanhar uma disciplina presencial equivalente.
Dessa forma, no ambiente remoto, o monitor da
disciplina presencial, laboratório de programação por
exemplo, instala o módulo remoto no laboratório pouco
antes do início da aula.
Em um ambiente diferente do laboratório onde
acontece a aula, um usuário Y, seja ele aluno, tutor ou
mesmo outro professor, conecta seu celular aos óculos
de Realidade Virtual e abre o aplicativo. Esse usuário
Y passa a visualizar a aula de laboratório de forma
estereoscópica e a controlar o seu campo de visão do
laboratório através do movimento da sua cabeça. O
usuário Y tem então a sensação de estar de fato no
laboratório assistindo à aula.
Os alunos A, B e C, em suas respectivas
casas, abrem o aplicativo em seus smartphones que
não possuem o sensor giroscópio, trocam para a
visualização com a imagem original e assistem a aula
em seus aparelhos de forma um pouco menos imersiva,
mas ainda em tempo real. Já os alunos D, E, F e G,
empolgados com a tecnologia de Realidade Virtual e
sabendo do baixo custo dos óculos, adquirem um para
uso pessoal e assistem a aula em seus aparelhos com
visão estereoscópica, mas sem controlar o movimento
da câmera, visto que só é possível um administrador de
seção por vez, sendo esse o usuário X. Esses alunos veem
a mesma imagem que o usuário X, mesmo estando cada
um desses indivíduos em um local diferente. Apesar de
não controlarem o movimento da câmera remota, eles
ainda têm a sensação de uma maior imersão na aula e,
consequentemente, desenvolvem maior envolvimento
com o conteúdo.

5. Conclusões e trabalhos
futuros
Neste trabalho, foi apresentado um framework
para promoção de telepresença imersiva pautado no
baixo custo e na mobilidade, de forma a viabilizar seu
uso em ambientes educacionais.
A imersão é realizada por meio do uso de técnicas

de Realidade Virtual utilizando óculos compatíveis com
smartphones, de forma que alunos possam utilizar seus
próprios aparelhos para imergirem em um ambiente
remoto. Foram ainda apresentados os detalhes de
funcionamento e os demais componentes do sistema.
Considerando o contexto da EAD e o problema
do baixo envolvimento dos alunos resultando em
altas taxas de evasão, foi apresentado um cenário de
uso visando mostrar a aplicabilidade do framework
nesse contexto a fim de contribuir positivamente com
a motivação dos alunos mediante o uso de uma nova
tecnologia, que é a telepresença imersiva.
Como trabalho futuro, pretende-se executar
um estudo de caso com uma disciplina do curso
de licenciatura em computação na modalidade a
distância, assim como na participação dos alunos da
EAD em eventos científicos promovidos no cotidiano
da graduação presencial, com o objetivo de avaliar o
engajamento desses alunos nas atividades e seu vínculo
com a universidade e o corpo docente.
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Uso de Aprendizado de Máquina para detecção de risco
de evasão no curso de Licenciatura em Computação

Felipe Neves1 , Fernanda Campos2 , Mário Dantas3, José Maria David4, Regina Braga5, Victor Ströele6

Resumo
A evasão escolar é um verdadeiro desafio para os especialistas em educação. Os cursos de educação a distância
lidam com o desengajamento e abandono dos alunos, o que resulta em impactos sociais e econômicos.
Fatores comportamentais, cognitivos e demográficos podem estar associados à evasão escolar precoce. Este
artigo propõe uma arquitetura baseada em um comitê de classificadores, capaz de prever o desengajamento
dos alunos durante o curso. São feitas notificações aos professores e tutores, permitindo-lhes intervir de
forma eficaz e tornar o sucesso dos alunos possível. Para avaliar a proposta, um estudo de caso foi conduzido
no curso de Licenciatura em computação, modalidade a distância da UFJF e os resultados indicam a
viabilidade da solução e do uso de suas tecnologias. Os resultados apontaram um aumento significativo de
acerto na identificação de alunos com risco de evasão, chegando a 93% de precisão.
Keywords: Licenciatura em Computação, aprendizado de máquina, modelo preditivo, comitê de
classificadores, evasão escolar, educação à distância

Abstract
Dropping out of school is a real challenge for education specialists. Distance education courses deal with
student disengagement and abandonment, which results in social and economic impacts. Behavioral,
cognitive, and demographic factors may be associated with early school dropout. This article proposes an
architecture based on an ensemble model capable of predicting student disengagement during the course.
Notifications are made to teachers and tutors, allowing them to intervene effectively and make student
success possible. To evaluate the proposal, a case study was conducted in the Degree in Computing course,
distance mode at UFJF, and the results indicate the feasibility of the solution and the use of its technologies.
The results showed a significant increase in the accuracy of identifying students at risk of dropping out,
reaching 93% accuracy.
Keywords: Degree in Computing, machine learning, predictive modeling, ensemble model, school
dropout, distance education
1
2
de Fora
3
de Fora
4
de Fora
5
de Fora
6
de Fora

Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação Universidade Federal de Juiz de Fora felipe.neves.braz@ice.ufjf.br
Departamento de Ciência da Computação Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação Universidade Federal de Juiz
fernanda.campos@ufjf.edu.br
Departamento de Ciência da Computação Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação Universidade Federal de Juiz
mario.dantas@ice.ufjf.br
Departamento de Ciência da Computação Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação Universidade Federal de Juiz
jmaria.david@ice.ufjf.br
Departamento de Ciência da Computação Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação Universidade Federal de Juiz
regina.braga@ufjf.edu.br
Departamento de Ciência da Computação Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação Universidade Federal de Juiz
regina.braga@ufjf.edu.br

92

v. 1, n. 2, 2021

1. Introdução
A educação mudou de um modelo de transferência
de conhecimento para um modelo autodirigido ativo
e colaborativo pela influência disruptiva da tecnologia
(Bagheri e Movahed, 2016). A aprendizagem e as
tecnologias de mídias sociais influenciaram muitos
aspectos da educação, do papel do professor ao
envolvimento do aluno, da inovação à avaliação do
aluno, da interação personalizada e única às questões de
segurança e privacidade (Neves et al. 2021).
As
características
comportamentais
dos
alunos durante o processo educacional é um recurso
importante para prever seu desempenho. No contexto
da educação assistida, o maior desafio não é apenas
enviar recomendações e conteúdos acadêmicos aos
alunos, mas prever problemas de aprendizagem e enviar
notificações de alerta para professores, administradores,
alunos e familiares.
Os sistemas de e-learning permitem que
professores e alunos interajam de forma virtual e
fornecem um número exponencialmente crescente
de serviços educacionais. Quando consideramos a
educação online massiva, como os populares Massive
Open Online Courses (MOOCs), o desempenho dos
alunos, bem como as faltas e o abandono podem ser
especialmente problemáticos (Daradoumis et al., 2013).
A evasão escolar resulta de um longo processo
de desligamento da escola e das aulas, e tem profundas
consequências sociais e econômicas para os alunos,
suas famílias e a comunidade em geral (Márquez-Vera
et al., 2016). Fatores comportamentais, cognitivos e
demográficos podem estar associados à evasão escolar
precoce.
A evasão escolar é uma preocupação genuína
nas instituições privadas e públicas do ensino superior
devido ao seu impacto negativo no bem-estar dos
alunos e da comunidade em geral. Ser capaz de prever
esse comportamento precocemente pode melhorar o
desempenho dos alunos, bem como minimizar suas
faltas e desinteresse (Neves et al. 2021).
A Mineração de Dados Educacional (MDE)
e o aprendizado de máquina, do inglês Machine
Learning (ML), usam métodos e técnicas diferentes,
como classificação, regressão, clustering e mineração de
relacionamento (Kumari, Jain e Pamula, 2018), capazes
de prever fatores que influenciam o índice de evasão dos
alunos. Instituições de ensino superior, principalmente
as aulas online, podem obter a vantagem da previsão
antecipada do desempenho do aluno (Diego et al.,
2020; Young e Sunbok, 2019).
Os comitês de classificadores de Aprendizado de

Máquina usam mais de um modelo de forma combinada
e podem melhorar a precisão e o desempenho da
previsão. Eles fornecem precisão de classificação
agregando os resultados de vários classificadores. Esses
métodos constroem um conjunto de classificadores
básicos a partir dos dados de treinamento e realizam
a classificação ao votar nas previsões feitas por cada
classificador.
A utilização destes sistemas no contexto
educacional é de grande relevância, uma vez que
permite realizar um diagnóstico prévio de abandono
pelo aluno ou possibilidade de evasão escolar precoce
(Young e Sunbok, 2019; Kumari, Jain e Pamula, 2018).
A associação de modelos preditivos com Sistemas de
Recomendação (SR) permite notificar os professores e
tutores acerca deste diagnóstico para que os mesmos
tentem motivar esses alunos enviando mensagens
personalizadas. Os sistemas de recomendação têm
se tornado cada vez mais populares ao antecipar
necessidades e gerar sugestões personalizadas para os
usuários (Nicola Capuano et al., 2019).
A principal questão de pesquisa é a seguinte:
É possível usar um comitê de classificadores de
Aprendizado de Máquina para identificar alunos com
desistência ou possibilidade de evasão escolar precoce
em uma disciplina específica? A proposta é a arquitetura
de predição DPE-PRIOR baseada em um comitê
de classificadores. A solução é capaz de sincronizar e
gerenciar vários métodos de Aprendizado de Máquina
que, combinados, alcançam um resultado final com
maior precisão. A arquitetura inclui uma camada de
pré-processamento capaz de limpar e estruturar os dados
provenientes do Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA). Por fim, avaliamos a arquitetura em turmas do
curso de Licenciatura em Computação da Universidade
Federal de Juiz de Fora.
Este artigo está organizado da seguinte forma:
a seção 2 descreve a fundamentação teórica, com os
conceitos fundamentas para o entendimento deste
trabalho. A seção 3 apresenta os trabalhos relacionados
que preveem o desempenho dos alunos e a possibilidade
de evasão. A seção 4 descreve a arquitetura DPEPRIOR e o modelo do comitê de classificadores. Na
seção 5, apresentamos uma análise de evasão no curso
de licenciatura em computação, utilizando a solução
proposta. Finalmente, na seção 6, resumimos nossas
contribuições e apresentamos os trabalhos futuros.
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2. Fundamentação teórica
A evasão escolar é considerada quando um aluno
matriculado em uma instituição de ensino decide
abandonar voluntariamente o curso ou turma. A
evasão do aluno decorre de fatores acadêmicos e não
acadêmicos. (Diego et al., 2020) destacam alguns desses
fatores: desempenho acadêmico, hábitos institucionais,
interação social, restrições financeiras, motivação e
personalidade. O abandono precoce causa perdas
monetárias e, também, custos sociais. Por outro lado,
(Amelec e Bonerge, 2019) mostram que o bem estar do
aluno, as relações interpessoais e a frequência às aulas
contribuem positivamente para sua adaptação ao curso.
Esta seção apresenta uma visão geral dos principais
conceitos e definições de sistemas de recomendação,
modelos preditivos de aprendizagem de máquina e
estilos de aprendizagem que serão os fundamentos da
abordagem proposta nesta pesquisa.

2.1. Sistemas de recomendação
Um Sistema de Recomendação pode ser “qualquer
sistema que produza recomendações individualizadas
como saída ou tenha o efeito de orientar o usuário de
forma personalizada para objetos interessantes ou úteis
em um grande espaço de opções possíveis” (Pereira et al.,
2018). Esses sistemas têm como objetivo recomendar
conteúdos aos usuários com base em seus perfis e
contexto, considerando suas preferências, necessidades
e interesses (Burke, 2002; J. et al., 2013). Técnicas de
recomendação são usadas para ajudar a caracterizar
o perfil e o contexto do usuário, alocá-los em grupos
com necessidades semelhantes, localizar recursos que
atendam às suas necessidades e projetar estratégias para
recomendar de forma mais eficaz.
A primeira etapa em um Sistema de
Recomendação é a extração de dados, que é responsável
por extrair dados do perfil do usuário e do contexto
ao qual ele pertence. Essa é a primeira camada a ser
ativada no processo de recomendação. É importante
extrair os dados relevantes dos perfis dos usuários
para caracterizar suas preferências. A filtragem é a
segunda etapa, responsável por filtrar as informações,
correlacionando as preferências dos usuários. A terceira
etapa está relacionada ao modelo do sistema, onde
o algoritmo usado no processo de recomendação
opera com o contexto e os dados de entrada para
fornecer as recomendações ao usuário. Os Sistemas

de Recomendação usam esses modelos para escolher
o conteúdo mais apropriado para um determinado
usuário. Na etapa final, os recursos selecionados são
apresentados ao usuário como recomendação.
Este processo é contínuo, ou seja, quando ocorre
uma recomendação e o usuário indica que está satisfeito
com o recurso recebido, o resultado positivo é utilizado
pelo sistema para agregar a sua preferência para realizar
outras recomendações.

2.2. Modelos preditivos
O uso de abordagens de comitê de classificadores
de Aprendizado de Máquina é amplamente explorado
na literatura. O objetivo original de usar sistemas de
decisão baseados em comitês é melhorar a assertividade
de uma decisão. Os estudos indicam que ao considerar
várias opiniões e combiná-las por meio de algum
processo inteligente para chegar a uma decisão final
pode reduzir a variação dos resultados.
Selecionamos os modelos clássicos de Aprendizado
de Máquina da literatura e os mais aderentes ao
problema de classificação supervisionada (Han, Pei e
Kamber, 2011; Breiman, 2001; Braz et al., 2019):
Árvore de Decisão: é uma estrutura abstrata
caracterizada por uma árvore em que cada nó denota
um teste em um valor de atributo, cada ramo representa
um resultado do teste e as folhas da árvore representam
classes ou distribuições de classes.
K-Nearest Neighbours (KNN): é um algoritmo de
aprendizado supervisionado. É um classificador no qual
o processo de aprendizagem se baseia na “semelhança”
de dois elementos. O treinamento consiste em vetores
n-dimensionais, que medem a distância entre uma
determinada tupla de teste com tuplas de treinamento
e os compara.
SVM: é um algoritmo de classificação que
trabalha com dados lineares e não lineares. Ao usar
kernels, este modelo transforma os dados originais em
uma dimensão superior, de onde é possível pesquisar e
encontrar um hiperplano para os dados lineares ideais
usando tuplas de treinamento chamadas vetores de
suporte.
Floresta aleatória: é um classificador que consiste
em uma coleção de classificadores estruturados em
árvore (árvore de decisão) que ajusta as sub-árvores de
decisão a várias subamostras do conjunto de dados e
usa a média para melhorar a precisão preditiva. É um
comitê de árvores de decisão.
Regressão Logística: é uma abordagem linear
generalizada que modela a probabilidade de algum
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evento ocorrer e é modelada como uma função linear
de um conjunto de variáveis preditoras.
Multi-Layer Perceptron: Este modelo é
representado por uma rede neural que contém neurônios
para passar os dados através dela. O modelo pode adotar
um aproximador de função não linear para classificação
ou regressão.
No entanto, existem alguns desafios nas
abordagens preditivas. Identificar o contexto semântico
ao prever as preferências e necessidades de um indivíduo
é um desafio que apresenta grande dificuldade em
identificar de forma assertiva o significado semântico
de tais necessidades e preferências. É importante notar
que a identificação do contexto do indivíduo é a própria
base preditiva (Gao et al., 2018).
Alcançar maior precisão por meio de maior
acurácia dos modelos preditivos é outro desafio (Anam
et al., 2017). Os resultados podem ser influenciados
pelo volume de dados, sendo que dados antigos geram
resultados menos precisos e, quando a quantidade de
dados é muito grande, distorções e valores ausentes
podem influenciar as previsões (H. et al., 2017).

2.3. Estilos de aprendizagem
Um Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) contém informações valiosas sobre o estilo de
aprendizagem do aluno. (Leonardo et al., 2018) definem
como exemplos dessas informações o Learner Learning
Trail (LLT), que é a sequência de interações entre os
alunos e o ambiente virtual, e o Learner Learning Style
(LLS), que está associado ao comportamento e escolhas
do aluno durante o processo de aprendizagem.
Durante uma experiência de aprendizagem, é
importante considerar a personalidade dos alunos a fim
de encontrar e entregar o melhor recurso disponível
(Chi, Chen, & Tsai, 2014 aput Nicola Capuano et al.,
2014). Identificar estilos de aprendizagem não significa
rotular os alunos e adaptar instruções para se adequar
às suas preferências, mas propor recomendações
cada vez mais aderentes ao seu perfil e contexto. Um
grande desafio na área de Sistemas de Recomendação
Educacional é a personalização de recomendações.
Vários modelos descrevem as classificações de
um aluno em um estilo de aprendizagem específico
(Buiar, Andrey e Oliveira, 2017). Os Modelos de Estilo
de Aprendizagem classificam os alunos de acordo com
escalas predeterminadas. Os modelos mais citados na
literatura são os de Kolb, Felder e Silverman e Vark
(Nascimento et al., 2017; Valaski, Malucelli e Reinehr,
2011; Carvalho et al., 2017).

Essa pesquisa se concentra em combinar os
benefícios do contexto de educação a distância com o
poder dos Sistemas de Recomendação, com o objetivo
de prever a evasão precoce de alunos. O abandono
escolar é um problema sério para os alunos, a sociedade
e as instituições. Por meio dos sistemas de e-learning,
podemos notificar automaticamente professores e
tutores e os próprios alunos. Para os alunos, ter uma
notificação personalizada (por exemplo, vídeos ou
mensagens), com base no seu estilo de aprendizagem,
pode motivar a volta e o reengajamento às disciplinas.

3. Trabalhos aelacionados
A previsão da evasão escolar por meio de técnicas
estatísticas e de Aprendizado de Máquina tem ganhado
cada vez mais atenção (Diego et al., 2020). Inúmeros
estudos têm sido feitos nos Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, enfocando o comportamento dos alunos
em uma disciplina ou curso. Essas técnicas têm sido
utilizadas, principalmente, para classificar os alunos com
base em suas atividades de aprendizagem. Selecionamos
alguns trabalhos de pesquisa que utilizam modelos
de Aprendizado de Máquina em uma abordagem de
comitê de classificadores para evitar a evasão escolar no
contexto de disciplinas ou cursos on-line.
O trabalho desenvolvido por (Márquez-Vera et al.,
2016) apresenta uma forma de prever antecipadamente
a evasão escolar. A metodologia usa regras para definir a
probabilidade de evasão do aluno e considera faixas de
tempo ao longo do curso para prever essa probabilidade.
Os autores ressaltam que não é necessário esperar até o
final do curso para prever e tomar uma decisão para
reagir e prestar ajuda específica aos alunos que estão
apresentando desengajamento e com risco de evasão.
Outro trabalho que teve como objetivo predizer o
desempenho dos alunos por meio de dados educacionais
foi apresentado por (Barbosa et al., 2017). Os autores
propuseram um método baseado na Análise de
Componentes Principais para a identificação de padrões
relevantes em relação às suas características. O objetivo
principal é interpretar padrões em conjuntos de dados
educacionais e reduzir a dimensionalidade em tarefas
de predição. No contexto educacional, a pesquisa busca
compreender os fatores que afetam o desempenho dos
alunos no ambiente educacional, bem como prever seus
desempenhos.
(Leonardo et al., 2018) propõem um
modelo capaz de integrar dados gerados a partir do
comportamento dos alunos na Educação a Distância
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com aspectos cognitivos, tais como seus Estilos de
Aprendizagem, cruzando a curva de aprendizagem com
o estilo de aprendizagem do aluno. O estudo com 202
alunos avaliou se os estilos de aprendizagem são capazes
de explicar aspectos do comportamento do aluno. A
dimensão do estilo de aprendizagem Sequencial/Global
foi capaz de explicar o abandono mais do que as outras
dimensões.
Em (Kumari, Jain e Pamula, 2018), os autores
propuseram um modelo para avaliar o impacto das
características comportamentais de aprendizagem do
aluno com base em seu desempenho acadêmico. A
tarefa de análise de desempenho é conduzida usando
a Classificação como uma técnica de mineração de
dados. Quatro classificadores foram usados: ID3, Naive
Bayes, K-Nearest Neighbor (KNN), Support Vector
Machine (SVM). Para melhorar o desempenho dos
classificadores e a precisão do modelo de desempenho
do aluno, os autores utilizaram os métodos ensemble
Bagging, Boosting e Voting.
De acordo com (Young e Sunbok, 2019) “a
modelagem preditiva usando Aprendizado de Máquina
tem um grande potencial no desenvolvimento de
sistemas de alerta para identificar antecipadamente os
alunos em risco de evasão e ajudá-los”. O estudo usa o
modelo de Floresta Aleatória para prever os alunos em
risco de abandono no ensino médio.
No trabalho desenvolvido por (Cerezo et al.,
2020), os autores propuseram um algoritmo para
descobrir a aprendizagem autorregulada dos alunos
durante um curso a distância usando técnicas de
Mineração de Processos. Os autores aplicaram um
novo algoritmo no domínio educacional denominado
Inductive Miner na plataforma Moodle. A técnica
foi capaz de descobrir modelos ótimos em termos de
aptidão para alunos aprovados e reprovados, bem como
modelos com um certo nível de granularidade.
(Diego et al., 2020) aplicam um modelo
Uplift ao problema da prevenção da evasão escolar.
A modelagem Uplift é uma abordagem para estimar
o efeito incremental de uma ação ou tratamento no
nível individual. Eles propuseram uma abordagem
para maximizar a eficácia dos esforços no combate a
retenção em instituições de ensino superior, ou seja, a
melhoria do desempenho acadêmico por meio da oferta
de tutoriais. Seus resultados demonstram as vantagens
da modelagem Uplift na adaptação dos esforços de
retenção no ensino superior em relação às abordagens
convencionais de modelagem preditiva.

3.1. Análise comparativa
Como em nossa proposta, (Kumari, Jain e
Pamula, 2018; Young e Sunbok, 2019) utilizaram
comitês para melhorar o desempenho dos classificadores
e a precisão do modelo. (Cerezo et al., 2020) usaram
técnicas de mineração, enquanto nesta pesquisa e em
(Young e Sunbok, 2019) foram utilizados modelos
de Aprendizado de Máquina. A plataforma Moodle
também foi utilizada para avaliar a proposta e identificar
os alunos com dificuldades. (Young e Sunbok, 2019)
também usaram métricas de desempenho, assim como
foi feito nesta pesquisa. (Diego et al., 2020) apresentam
outra abordagem para o problema da prevenção da
evasão escolar, mas também com foco nas instituições
de ensino superior.
Prever a evasão escolar de forma precoce é o foco
de (Márquez-Vera et al., 2016) e, como na proposta
deste trabalho, permitem que os professores ajudem os
alunos em risco de abandono. (Babosa et al., 2017) lidam
com os fatores que afetam o desempenho dos alunos
no ambiente educacional. Seus resultados contribuem
para o nosso estudo sobre o perfil e contexto dos alunos.
Os trabalhos de (Carvalho et al., 2017) e (Leonardo
et al., 2018) tratam dos estilos de aprendizagem e sua
categorização, que foram adotados neste trabalho para
enviar uma notificação personalizada.
Motivados por estes estudos e pelos resultados
anteriores do nosso grupo de pesquisa em Sistemas de
Recomendação Educacional e assistência em sistemas
e-Learning (Pereira et al., 2018), este trabalho propõe
prevenir a evasão escolar por meio da concepção de um
modelo preditivo. Foram adotadas seis técnicas clássicas
de aprendizado de máquina na construção do Comitê de
Classificadores. A proposta foi avaliada com o objetivo
de garantir um maior nível de confiança e destacando
a importância de notificar professores, tutores e alunos
dos resultados das previsões.

4. DPE-PRIOR: comitê de
classificadores para predição
de evasão
Esta seção descreve a arquitetura conceitual
da pesquisa, os aspectos de desenvolvimento e as
tecnologias adotadas. Propomos um modelo de Comitê
de Classificadores baseado em modelos clássicos de
Aprendizado de Máquina usados como núcleo por um
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Sistema de Recomendação. O modelo pode prever se um aluno apresenta risco de abandono da disciplina e o sistema
pode notificar os professores e tutores e os próprios alunos sobre essa possibilidade.
No contexto da identificação do desempenho e do perfil do aluno, a arquitetura é composta por seis camadas
principais (Figura 1).

Figura 1 - Arquitetura DPE-PRIOR

A Camada de Extração é responsável por extrair
todas as informações do aluno necessárias para compor
seu perfil de atividades. No contexto educacional,
informações como ações do aluno e notas de avaliação
são importantes para entender a trajetória do discente,
bem como seu desempenho na disciplina; sendo que
suas preferências definirão seu estilo de aprendizagem e
o envio de mensagens personalizadas.
Como pretendemos prever a probabilidade de
evasão do aluno, é necessário filtrar o seu desempenho
ao longo da disciplina. Essa etapa é feita pela Camada
de Filtragem que filtra todas as atividades dos alunos
por data limite, pré-estabelecida pelo professor.
O núcleo do modelo é composto por um Comitê
de Classificadores que combina diferentes modelos
clássicos de Aprendizado de Máquina, proporcionando
um resultado mais preciso e com maior confiança.
Cada modelo é um serviço autônomo capaz de atender
às solicitações e prever a probabilidade de evasão do
aluno. No núcleo do Comitê, definimos seis modelos
diferentes de Aprendizado de Máquina para compor
os principais serviços autônomos. Visando sincronizálos e combiná-los, utilizamos um sétimo serviço, que
funciona como coordenador do Comitê proposto.
Todos os modelos adotados são supervisionados, visto
que estamos lidando com um problema de classificação,
que consiste em indicar se um aluno pode abandonar o
curso ou não.
A decisão do Comitê de Classificadores é feita por
meio de um processo de votação, por meio da média
das previsões positivas. Esta abordagem visa minimizar
a diferença entre a previsão dos modelos e maximizar a

assertividade do comitê (Kumari, Jain e Pamula, 2018).
Uma notificação é enviada ao professor responsável pela
turma pela Camada de Notificação, propiciando uma
intervenção por parte do professor ou tutor para evitar
que o aluno abandone a turma. Também pode enviar
mensagens aos alunos como motivação para evitar o seu
desligamento.
As outras duas camadas são responsáveis pelo
treinamento dos modelos de Aprendizado de Máquina
com dados de outras turmas anteriores. Este processo
está descrito em detalhes na próxima seção.

4.1. Processo de predição
O Módulo Preditor é composto por modelos
clássicos de Aprendizado de Máquina destinados a
funcionar em conjunto, capazes de resolver problemas
de classificação de forma autônoma. É responsável por
prever os recursos e sua aderência aos usuários. Pode
ser realizado por um modelo baseado em memória, um
modelo baseado em modelo ou mesmo um modelo
híbrido, representando uma combinação de ambos. A
Figura 2 mostra as duas camadas principais que contêm
o processo de fluxo de dados: o modelo de treinamento
e o próprio modelo preditivo.

97

v. 1, n. 2, 2021

Figura 2 - Processo de predição

A Camada de Treinamento é responsável por
armazenar os dados e treinar os modelos individuais.
Cada modelo deve ser treinado separadamente com
os mesmos dados, gerando diferentes preditores. Cada
modelo é testado com vários parâmetros visando
maximizar sua abordagem de predição. Uma vez
selecionados os melhores parâmetros e treinados, todos
os modelos são armazenados como serviços para ficarem
disponíveis para a camada de modelo.
O Comitê de Classificadores foi projetado para
ser composto por métodos que combinam diferentes
modelos clássicos de Aprendizado de Máquina,
implementados como serviços autônomos de software,
com reatividade, inteligência e características sociais.
Cada serviço, composto por um modelo de aprendizado
de máquina, pode manipular de forma autônoma os
dados de entrada e oferecer um resultado de saída.
A camada de modelo é responsável por fazer
predições em tempo real. O módulo preditor possui
um gerenciador de serviços que coordena cada modelo
de Aprendizagem de Máquina como um serviço.
Com o objetivo de sincronizar todos os modelos, o
gerenciador de serviços aciona todos os preditores em
paralelo para calcular a entrada. Cada modelo calcula os
recursos selecionados e, pela porcentagem de precisão,
um Método de Votação (Polikar, 2012) é aplicado para
avaliar os resultados que a maioria dos modelos têm em
comum para obter a previsão final com maior precisão.
O Módulo de Priorização classifica os resultados
e obtém os objetos de recomendação que são mais
aderentes a cada caso de priorização. Depois disso, ele
pode apresentar o objeto selecionado ao usuário.

5. Análise de evasão no
Curso de Licenciatura em
Computação
A disciplina Fundamentos de Sistemas de
Informação é oferecida para a maioria dos cursos da
área de Ciência da Computação. Seu principal objetivo
é preparar os alunos para reconhecer a importância dos
Sistemas de Informação em diferentes organizações
e identificar diferentes possibilidades para sua
implementação e uso. Na Universidade Federal de Juiz
de Fora, Brasil, essa é uma disciplina do currículo de
curso de Licenciatura em Computação na modalidade
a distância.
Selecionamos duas turmas do curso de
Licenciatura em Computação, ofertado na modalidade
à distância, 2018 e 2019, para avaliação da proposta. A
disciplina utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem
Moodle e as interações do professor e tutor e dos alunos
são baseadas em mensagens, fórum, chat, wiki, sendo
que os alunos podem escolher seus respectivos grupos
para desenvolvimento das atividades. A programação
das aulas inclui várias atividades a serem realizadas pelos
alunos e tarefas de avaliação.
O tratamento dos dados fixou os valores faltantes
com zero (0) e substituiu todos os caracteres especiais
por caracteres válidos. Após o pré-processamento, os
dados foram divididos por data, gerando um arquivo
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para cada data limite de entrega de tarefa, classificando
os resultados como ativos, que indicam aprovação do
aluno e inativos caso contrário.
Com o objetivo de obter a melhor configuração
para o nosso problema, combinamos as diferentes
configurações do modelo e geramos um arquivo CSV
com um total de 36.000 combinações. Em seguida,
treinamos os dados para cada combinação até obtermos
alta precisão em cada uma. Este processo gerou um total
de 37 configurações diferentes. Definimos cada modelo
com a configuração mais representativa e precisa para
ele. As técnicas utilizadas foram:
Árvore de Decisão: Com o arquivo CSV gerado
usamos a entropia como critério e mantivemos os
valores padrão para os demais parâmetros.
KNN: Para este modelo, definimos K = 3,
que representa o número de vizinhos a serem
comparados. O tipo de distância utilizada foi a
distância euclidiana e para os demais parâmetros
mantivemos os valores padrão.
SVM: Definimos a função linear como tipo
de kernel e valor gama com 100, bem como a
regularização igual a 1.
Floresta aleatória: A entropia foi usada como
critério. O número de estimadores foi definido
para 60.
Regressão logística: A regularização foi definida
com o valor 100 e o solver liblinear para lidar
com os dados, o que também é recomendado na
documentação do framework (Han et al., 2011).
Multi-Layer Perceptron: Usamos 3 camadas
ocultas com 6 nós cada e a função de ativação ReLU;
uma camada de saída para casos positivos com a
função de ativação ReLU, sendo que a camada
de entrada tem o número de recursos tratados no
conjunto de dados. Além disso, usamos a precisão
como métrica, a entropia cruzada binária como
função de perda e o otimizador de Adam.

A amostra de teste é responsável por mostrar os
resultados das previsões e foi composta pelo conjunto
de dados da classe atual. Foram escolhidas as medidas
F-measure, Precision e Recall para avaliar a acurácia.
Comparamos os modelos preditivos juntos no
Comitê de Classificadores, bem como seus resultados
individualmente.
Nas Equações 1, 2 e 3, TP representa as
classificações positivas verdadeiras, o que significa que a
predição teve um resultado positivo e a classificação foi
positiva (Sokolova e Lapalme, 2009). O FP representa
as classificações falso positivas, o que significa que o
resultado foi positivo, mas a classificação correta foi
negativa e o FN representa o falso negativo para o caso
contrário.

(1)
(2)
(3)

A turma contou com 37 alunos de 12 cidades
diferentes. As principais atividades de avaliação incluem
a participação em dois fóruns, duas tarefas individuais e
uma tarefa final em grupo. A segunda tarefa inclui uma
visita a uma escola para identificar as características do
seu Sistema de Informação e a atividade de grupo propõe
o planejamento de um componente de um Sistema de
Informação Escolar. Os grupos eram compostos por
um, dois ou três membros. O processo de avaliação
também inclui uma revisão por pares da apresentação
final da atividade.
A evasão escolar é um verdadeiro desafio e,
considerando a educação a distância, temos que lidar
com o desengajamento do aluno desde o início, pois,
algumas vezes, ele não realiza sequer uma tarefa. Os dados
do aluno foram coletados para prever o desempenho na
disciplina e a mesma estrutura de dados dos modelos
foi mantida. Executamos o experimento e, para cada
tarefa entregue, uma previsão foi feita. Quando os
resultados indicam entrega inativa, uma notificação é
enviada ao professor e ao aluno, como uma mensagem
personalizada.

5.1. Resultados dos
experimentos e discussão
Avaliamos os resultados usando as Equações 1, 2
e 3 e os comparamos para visualizar e compreender as
diferenças entre os modelos.
Os principais resultados da acurácia apresentados
na Figura 3 mostram que, individualmente, os modelos
de Aprendizado de Máquina apresentam uma estrutura
linear em que a acurácia observada não aumentou ao
longo do tempo de forma ascendente, apresentando
variações. No entanto, em nossa solução, que combina os
modelos usando o método de Comitê de Classificadores
com votação, a precisão aumenta gradualmente ao longo
do tempo conforme a disciplina avança e os alunos têm
mais atividades em sua programação.
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Figura 3 - Métrica F-Measure

Individualmente, alguns modelos apresentam
melhor desempenho em métricas específicas, como a
F-Measure do modelo Árvore de Decisão. No entanto,
o resultado geral mostra um ganho de desempenho
e precisão nas previsões por meio do Comitê de
Classificadores.
A Tabela 1 mostra, do total de sete tarefas da aula,
o número de alunos que não fizeram nenhuma das sete
tarefas e relaciona a entrega da tarefa com o desempenho
final dos alunos na disciplina, considerando os alunos
que foram aprovados ou reprovados
Tabela 1 - Tarefas entregues pelos alunos X
desempenho final
Entrega de
Tarefas

Número de
Alunos

Aprovados

Reprovados

Zero (nenhuma)

11

0

11

Uma

3

0

3

Duas

2

0

2

Três

1

Quatro

0

0

0

Cinco

3

2

1

Seis

10

9

1

Sete (todas)

7

7

0

Total

37

18

19

1

Os resultados mostram que 29,72% dos alunos
não realizaram nenhuma tarefa. 16,20% realizaram
pelo menos uma tarefa. 8,10% fizeram 3 de 7 tarefas.
27,00% fizeram 6 de sete tarefas, e uma delas faltou.
Por fim, 18,91% realizaram todas as tarefas. Podemos
dizer que pelo menos 43,24% dos alunos deveriam ter
tido atenção e motivação especial e, pelo menos, 8,10%
poderiam ser aprovados concluindo mais uma ou duas
tarefas.
Considerando os resultados, podemos inferir que
o modelo proposto, provavelmente, poderia ajudar a
evitar tantas evasões no curso da seguinte forma:

• Alunos que não fizessem nenhuma tarefa seriam
notificados desde a primeira tarefa.
• Alunos que não realizassem alguma tarefa seriam
notificados após o término da tarefa.
• Todos os alunos em dia com a disciplina não
seriam notificados pelo sistema.
• O professor ou tutor seriam notificados sempre
quando um aluno não fizesse uma tarefa.
É importante não ter como alvo alunos com
desempenho excelente. O Comitê deve identificar
aqueles que terão seu desempenho e engajamento
afetados positivamente pelas recomendações. Com
isso, torna-se possível reverter quadros de evasão e
desengajamento.
Finalmente, o sistema de previsão DPI-PRIOR
pode ajudar automaticamente na:
• Detecção precoce de alunos com alguma
dificuldade, alertando os profissionais da
educação sobre isso.
• Possibilidade de professor e tutor atuarem junto
com o aluno para solucionar o problema assim
que ele surgir.
• Permitir que ações sejam tomadas com base nas
necessidades de cada aluno e identificar os tipos
preferidos de mensagens dos alunos.

6. Considerações finais
Este estudo aplica um Comitê de Classificadores
para prever o desempenho do aluno para evitar a
evasão escolar. Essa abordagem pode ajudar os alunos a
conhecer seu desempenho, notificando e permitindo que
melhorem sua dedicação ao curso. Para os professores
e tutores, também permite compreender seus alunos,
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além de perceber suas deficiências e necessidades, sua
forma de aprender, possibilitando o aprimoramento de
sua teoria didático-pedagógica de ensino.
Esta pesquisa teve como principal contribuição
uma arquitetura preditiva, visando evitar a evasão escolar
em disciplinas ou cursos na modalidade de educação a
distância. O objetivo principal era unir os dados dos
Ambientes Virtuais de Aprendizagem ao poder preditivo
dos modelos de Aprendizado de Máquina. Um Comitê
de Classificadores foi adotado para maximizar a precisão
da proposta para identificar o desempenho dos alunos.
No contexto do curso de Licenciatura em Computação,
os resultados com a aplicação da proposta demonstram
as vantagens da abordagem utilizada e seus resultados
foram significativos.
Considerando a disponibilidade de dados
educacionais e o uso de modelos preditivos para
cada contexto, os modelos clássicos oferecem alto
desempenho, mas as abordagens que combinam esses
modelos se destacam em comparação com os modelos
individuais. Nossa proposta utiliza um Comitê que
permite maior assertividade e confiança em cada
resultado.
O potencial deste trabalho permite o
desenvolvimento e a continuidade de outras pesquisas
sobre o mesmo contexto. Não podemos generalizar os
resultados, mas percebemos os benefícios da adoção da
proposta na educação a distância.
A grande quantidade de dados educacionais
disponíveis tem o potencial de construir novos
conhecimentos, notadamente nos que utilizam os
Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Os processos
de mineração de dados podem explorar esses dados e
prever o desempenho dos alunos. Em trabalhos futuros,
pretendemos fazer recomendações de conteúdos
que possam prevenir a evasão escolar, motivando os
estudantes a envolverem-se nas aulas e ajudando-os a
obter um melhor resultado na disciplina.
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Utilização da Gamificação e da Realidade Virtual e
Aumentada no apoio ao ensino e aprendizagem na
Educação a Distância em período de isolamento social
Alessandreia Marta de Oliveira Julio1, Rodrigo Luis de Souza da Silva2, Felipe Soares3

Resumo
Em resposta aos desafios enfrentados pela educação ao longo dos anos e em especial no momento atual, em função
da pandemia da COVID-19, a Educação a Distância oferece uma possibilidade de estabelecer elo entre inovação e
tecnologia, além de promover estratégias que contribuam na formação profissional e humana. Por outro lado, a evasão
escolar e as reprovações, bem como a falta de engajamento e motivação são problemas comuns nessa modalidade de
ensino. Diante desse cenário, esse artigo tem como objetivo apresentar a gamificação, a Realidade Virtual e Realidade
Aumentada como estratégias que podem ser utilizadas nesse momento de isolamento social, com potencial de tornar
o processo de ensino e aprendizagem a distância mais interativo e atraente.
Palavras-chave: Gamificação, Realidade Virtual e Realidade Aumentada, Ensino e Aprendizagem a Distância.

Abstract
In response to the challenges faced by education over the years and especially at the present time, due to the
COVID-19 pandemic, Distance Learning offers a possibility to establish a link between innovation and technology,
in addition to promoting strategies that contribute to professional qualification and human formation. On the other
hand, school dropout and failures, as well as lack of engagement and motivation are common problems in this type
of education. Given this scenario, this article aims to present gamification, Virtual Reality and Augmented Reality
as strategies that can be used in this moment of social isolation, with the potential to make the process of distance
learning more interactive and attractive.
Keywords: Gamification, Virtual Reality and Augmented Reality, distance learning.
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O Brasil vem enfrentando diversos problemas
educacionais ao longo dos anos que atingem também
a Educação a Distância - EaD, tais como, baixa
remuneração e saúde mental dos educadores (RAMOS
et al. 2020), falta de engajamento e motivação dos alunos
e consequentemente aumento da evasão e reprovação
(FERNANDES et al., 2020), analfabetismo informal
e resultados insatisfatórios nas avaliações. Na lista do
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA)
de 2018, os alunos de 15 anos ficaram mal classificados
em quesitos básicos como Leitura (faixa do Brasil no
ranking: 55º e 59º), Ciências (64º e 67º) e Matemática
(69º e 72º), em um total de 79 países (OECD, 2019).
Atualmente, o país enfrenta diversos novos
problemas na educação em função da pandemia do
COVID-19. Como mencionado em Avenino e Mendes
(2020), é importante ressaltar que as questões sociais,
econômicas e culturais dos alunos também influenciam
diretamente nos resultados da aprendizagem. A
construção do conhecimento do aluno está relacionada
principalmente ao meio em que está inserido. E diante
desse contexto de isolamento social, os alunos estão
diretamente expostos nesses ambientes com pouco apoio
pedagógico. Isto acontece, muitas vezes, em função de
os responsáveis não terem preparação pedagógica para
acompanhar o desempenho educacional dos filhos,
ou os próprios alunos não possuírem tais requisitos.
Famílias com grau de escolaridade baixa, muitas vezes,
ficam em desvantagem em relação àquelas em que os pais
concluíram o Ensino Superior e entendem que o maior
investimento é o apoio cultural e educacional dos filhos.
Já os alunos com mais acesso aos recursos tecnológicos
estão em vantagem frente a essa nova modalidade de
ensino feita integralmente ou parcialmente no domicílio
dos pais ou responsáveis, denominada homeschooling Educação Domiciliar (NORMAN, 1999).
Em função de tantos problemas envolvendo
desde o Ensino Infantil até o Ensino Superior, tanto na
modalidade presencial como na Educação a Distância,
talvez a resposta não seja simplesmente aumentar
o investimento na educação. Talvez seja necessário
investir na forma como se trabalha, conjuntamente com
os mecanismos de ensino, aprendizagem e avaliação.
Afinal, não bastasse os problemas decorrentes de décadas
na forma como a educação vem sendo conduzida, temse ainda os desafios do mundo atual, em que uma
revolução cultural e da informação encontra-se em
curso.
Diante disso, o objetivo deste trabalho é apresentar
duas estratégias que têm potencial de aumentar o
engajamento dos alunos em seus respectivos cursos no
contexto da Educação a Distância; como possibilidades

a serem analisadas: Gamificação e Realidade Virtual e
Aumentada. Além disso, foi efetuada uma pesquisa
de opinião com 162 participantes com o objetivo de
verificar o conhecimento que possuem sobre a Educação
a Distância e tais estratégias. Também foi inserido
nesta pesquisa o homeschooling, como modalidade com
potencial crescimento em função da pandemia.
Este artigo está organizado da seguinte maneira.
A Seção 2 apresenta a fundamentação teórica associada
a este artigo, bem como alguns trabalhos da literatura
que utilizam a gamificação ou a Realidade Virtual e
Aumentada como estratégia para apoiar o ensino e
aprendizagem. A Seção 3 descreve a pesquisa efetuada,
envolvendo as estratégias aqui tratadas e os resultados
iniciais são discutidos. Concluindo, a Seção 4 apresenta
as considerações finais deste artigo.

2. Fundamentação teórica e
trabalhos relacionados
Esta seção apresenta, inicialmente, o
homeschooling como modalidade em destaque neste
período de isolamento social. Em seguida, aborda
a gamificação e a Realidade Virtual e Aumentada,
que estão sendo utilizadas para apoiar o ensino e
aprendizagem tanto na modalidade tradicional como
na EaD. Para finalizar, esta seção lista alguns trabalhos
da literatura que utilizam tais estratégias.

2.1. Homeschooling
O homeschooling é o nome que se aplica à educação
domiciliar, ou seja, à modalidade de ensino feita parcial
ou integralmente no domicílio dos pais ou responsáveis.
Os pais educam seus filhos em casa e contam com
algumas questões que favorecem a realidade familiar,
como maior liberdade nos horários em que seus filhos
vão estudar, autonomia e um controle do currículo
(LANGE e LIU, 1999). Para Norman (1999), o
homeschooling é uma das possíveis opções para crianças
que não se adéquam, por algum motivo, ao ambiente
escolar.
O ensino domiciliar obteve um crescimento
considerável a partir dos anos 90, inicialmente por pais
que procuravam novas formas de ensino que permitissem
explorar conteúdos escolares mais condizentes com
seus valores, crenças e culturas. Em 2007, nos Estados
Unidos, estudos estimaram que cerca de 1,5 milhão
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de crianças, ou seja, 2,9% da população em idade
escolar estudavam em casa, com um aumento de 36%
em comparação com o ano de 2003 (PLANTY et al.,
2009). A educação domiciliar também está presente
em diversos países com alto índice de desenvolvimento
(acima de 0.9) como Canadá, Austrália, Noruega e
Nova Zelândia (OECD, 2010; BARBOSA, 2013).
No Brasil, a prática não é autorizada, mas também
não é proibida (ANDRADE, 2015). De acordo
com dados divulgados na Global Home Education
Conference (GHEC - 20164) existem mais de 4200
famílias adeptas ao homeschooling, mas por não ser algo
regulamentado, esse número não é preciso. No Brasil,
o homeschooling é o direito que os pais buscam para
promover, em relação aos seus filhos, uma educação
intelectual independente, segundo seus próprios
critérios no processo de desenvolvimento pedagógico,
filosófico, moral e religioso (DOMINGUES, 2016). A
pesquisa realizada em Novaes et al. (2019) confirmou
isso, constando que, no homeschooling, os estudantes
tinham uma rotina de estudos de disciplinas, com
flexibilidade de conteúdos e aprendizagem autônoma.
Outro ponto relatado está relacionado à prática de
atividades extras que eram comuns ao cotidiano dos
envolvidos, fortalecendo a socialização que é tão
criticada pelos contrários a essa modalidade. Sobre o
acompanhamento, foi relatado que inicialmente era
feito pelos pais e, ao longo do tempo, mudava para
professores particulares ou grupos de estudo.

2.2. Gamificação
Gamificação é a aplicação dos conceitos,
mecanismos e dinâmica de jogos fora do seu contexto
(KAPP, 2012; DETERDING, 2011). Os padrões
existentes destacam resultados e experiências positivas,
motivadoras e lúdicas.
O termo surgiu no ambiente corporativo e é
objeto de muita publicidade no mercado de trabalho
(HAMARI et al., 2014). Por outro lado, vem ganhando
espaço nos meios educacionais (BRIGHAM, 2015).
A gamificação utiliza a mecânica dos jogos em espaços
favoráveis ao processo de aprendizagem, desafio e
diversão (DA SILVA et al., 2014). Os espaços de
aprendizagem podem ser cenários escolares (ou não) que
aumentam consideravelmente a prática de habilidades
cognitivas como planejamento, memória, atenção,
assertividade, resolução de conflitos interpessoais e
habilidades motoras.
4

Segundo Fardo (2013), a gamificação pode
promover a aprendizagem porque muitos de seus
elementos são baseados em técnicas que os professores
almejam. A distribuição de pontuações para atividades
e apresentação de feedback encoraja a colaboração
em projetos, sendo essas as metas de muitos planos
pedagógicos. A diferença levantada pelo autor é que
a gamificação fornece uma camada mais explícita de
interesse e um método para costurar esses elementos
de forma a alcançar a similaridade com os jogos, o
que resulta em uma linguagem, a qual os indivíduos
inseridos na cultura digital estão mais acostumados e,
como resultado, conseguem alcançar essas metas de
forma aparentemente mais eficiente e agradável.
Na literatura, a gamificação tem se demonstrado
uma alternativa interessante no processo de ensino e
aprendizagem (DA SILVA et al., 2014) de diferentes
áreas, tais como Psicologia (MENEZES, 2016),
Matemática Discreta (PEREIRA et al., 2019),
Programação de Computadores (DA SILVA et al., 2018;
SILVA et al., 2018) e Engenharia de Software (SOUZA
et al., 2017; GASCA-HURTADO et al., 2019).
Podem ser citados também alguns trabalhos de
gamificação aplicada à EaD que podem ser considerados
um incentivo nesse período de isolamento social. A
proposta descrita em da Silva et al. (2019) mostra o uso
da gamificação na plataforma Moodle e investiga se o
engajamento dos alunos melhorou com tal estratégia. Já
em Freire e Nunes (2018), a gamificação foi aplicada no
Moodle com o intuito de motivar os alunos do ensino
médio a fazerem as atividades propostas de maneira
mais divertida e interativa.
Embora o conceito de gamificação não seja novo,
seu potencial, em especial na educação, ainda é pouco
explorado. Como citado em Brigham (2015), aumentar
a motivação e engajamento dos participantes das
atividades gamificadas é um dos principais objetivos da
técnica, e estas características são críticas para o sucesso
da EaD e indiretamente para o sucesso do homeschooling
e do ensino remoto.

https://ghex.world/conferences/ghec-2016
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2.3. Realidade Virtual e
Realidade Aumentada
A Realidade Virtual (RV) surgiu nos Estados
Unidos em 1963, quando Ivan Sutherland desenvolveu
uma aplicação denominada Sketchpad, que permitia
a manipulação de figuras tridimensionais no monitor
de um computador em tempo real (SUTHERLAND,
1964). Realidade virtual é também um termo usado para
ambientes 3D gerados por computador que permitem
ao usuário acessar e interagir com ambientes sintéticos
(GIRALDI et al., 2003).
A Realidade Aumentada (RA), por sua vez,
envolve a sobreposição de gráficos de computador
no mundo real (DA SILVA et al., 2003). A RA
apresentou um crescimento considerável nos últimos
anos, especialmente pela facilidade de se desenvolver
aplicações que são executadas em dispositivos de baixo
custo (PORTER e HEPPELMANN, 2017).
Na literatura existem relatos de aplicação da
Realidade Virtual e Aumentada na educação em diferentes
áreas (PALHANO et al., 2019; CHAVES et al., 2007).
Em outro trabalho, que merece destaque, os autores
tratam do uso de Head-mounted displays (HMD) na
educação e treinamento (JENSEN e KONRADSEN,
2018). Nesta revisão, vários trabalhos que aplicam RV
na educação foram analisados e concluiu-se que a RV é
útil na absorção de novas competências, especialmente

habilidades cognitivas relacionadas a informações
visuais e tridimensionais. Já o mapeamento sistemático
descrito em Quintero et al., (2019) tem como objetivo
detectar as principais características presentes em
abordagens de Realidade Aumentada na educação
inclusiva, considerando o estado da arte. Há também os
trabalhos que tratam da Realidade Virtual e Aumentada
aplicada à Educação a Distância (CHEN e WANG,
2015; VISCIONE e D’ELIA, 2019; PIETROSZEK,
2019) e que demonstram que tal estratégia tem potencial
para aumentar o engajamento escolar, além de outros
benefícios.
A gamificação, a Realidade Virtual e a Realidade
Aumentada também têm sido utilizadas em conjunto
para apoiar o processo de ensino e aprendizagem
com resultados positivos. Em da Silva et al. (2015),
a gamificação e a RA foram utilizadas para criar um
protótipo de caixa laparoscópica para oferecer aos alunos
de medicina um treinamento inicial em cirurgia. Em
Colpani e Homem (2016), foi proposto um aplicativo
de RA com gamificação para auxiliar o professor no
processo de aprendizagem de alunos com deficiência
intelectual. Uma revisão sistemática relacionada a
abordagens que utilizam a gamificação e a RV no ensino
superior é descrita em Agune et al. (2019). Esta revisão
identificou que a área da saúde é a que possui maior
número de trabalhos que combinam RV e gamificação,
possibilitando a redução de custos e riscos nos cursos
associados.

3. Estudo preliminar
Com o intuito de analisar a percepção das pessoas em relação às estratégias abordadas neste artigo, foi realizada
uma pesquisa de opinião por meio de um formulário online entre março e maio de 2020. Participaram da pesquisa
162 pessoas e o tempo médio de resposta foi de aproximadamente 5 minutos.
Em relação à primeira questão, as respostas mostraram que a maioria dos participantes estão envolvidos com
educação e apenas 16 pessoas não se identificaram com as categorias listadas como mostra a Figura 1.

Figura 1 - Relação com o sistema de ensino
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A segunda questão verificou a familiaridade dos participantes com os temas discutidos no artigo, como mostra
a Figura 2.

Figura 2 - Familiaridade com os tópicos relacionados no artigo

Já a terceira questão verificou se o participante tinha experiência com os tópicos listados (Figura 3). As respostas
que mais se destacaram nas questões 2 e 3 foram as referentes à EaD. Dos 121 participantes que assumiram ter
alguma familiaridade com a EaD, 108 têm experiência com esta modalidade de ensino. Outro destaque se refere
ao homeschooling. Dos participantes, cerca de 17% tinham familiaridade com o tema e aproximadamente 10%
afirmaram ter experiência. De certo modo, era esperado que uma parcela razoável tivesse conhecimento, pois a
modalidade vem ganhando destaque atualmente, em grande parte por causa da pandemia da COVID-19. Com
as atividades escolares suspensas em território nacional, o interesse pelo assunto aumentou. Sobre a gamificação,
apenas 4,32% dos participantes tiveram algum tipo de contato. Percebeu-se, pelos percentuais da pesquisa agregada
aos comentários dos participantes, que o conceito de gamificação ainda está muito limitado à aplicação de jogos
lúdicos em sala de aula. No geral, os participantes ainda não entendem o potencial que pode ser extraído com a
implementação de elementos de jogos em contextos que não sejam para este fim.

Figura 3 - Experiência com os com os tópicos relacionados no artigo
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Quando questionados sobre acreditar que o uso adequado das ferramentas e possibilidades criadas pelas novas
tecnologias podem trazer melhorias para os sistemas de ensino, cerca de 90% responderam que sim (Figura 4).

Figura 4 - Uso das novas tecnologias

Em relação à percepção que o modelo tradicional de ensino precisa ser revisto e modernizado, cerca de 84% dos
participantes se posicionaram a favor (Figura 5). Apenas 6.85% dos participantes acredita que o modelo tradicional
é suficiente. Vale ressaltar também que 3.42% dos participantes acreditam que ,mesmo havendo mudança na forma
de ensino, o impacto não seria significativo.

Figura 5 - Adequação do modelo tradicional de ensino

Sobre as dificuldades que impedem a melhoria da educação nacional, as opiniões ficaram distribuídas de forma
quase homogênea entre três opções (Figura 6), com pequeno destaque para a opção relacionada aos investimentos na
educação.

Figura 6 - Dificuldades na melhoria da educação.
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4. Considerações finais
Este artigo apresentou estratégias para apoiar o
ensino e aprendizagem na EaD que já são usadas com
mais frequência no modelo tradicional de ensino. Sabese que processo de aprendizagem não é igual para todos
os indivíduos, havendo então a necessidade de abordar
e desenvolver as diversas alternativas para aprimorar este
processo. A gamificação ainda tem seu entendimento
limitado a alguns segmentos. É importante observar que
a técnica vem ganhando destaque em meios corporativos
e, aos poucos, no meio acadêmico, o que permite
refletir sobre a aplicação em maior escala em ambientes
de formação escolar, em especial na EaD. O uso da
Realidade Virtual e Aumentada na educação torna mais
enriquecedor o processo de ensino e aprendizagem não
somente na EAD, mas também no modelo tradicional,
como mostrado nos trabalhos relacionados. Quanto aos
resultados da pesquisa efetuada, apesar dos percalços
devido à pandemia da COVID-19, foi possível fazer
uma consulta sobre os tópicos abordados nesta pesquisa,
possibilitando uma análise sobre as perspectivas da
utilização destas estratégias, em especial, para apoiar o
ensino e aprendizagem em período de isolamento social.
Como trabalho futuro, propõe-se um
mapeamento sistemático da literatura com o intuito
de identificar outras estratégias utilizadas na educação
que podem ser aplicadas na Universidade Federal de
Juiz de Fora no curso de Licenciatura em Computação
realizado na modalidade EaD para incentivar e motivar
os alunos diante do cenário atual. Tais estratégias
poderão também ser usadas no apoio ao ensino remoto
dos demais cursos do Departamento de Ciência
da Computação, envolvendo os próprios egressos
do curso, como proposto por Silveira et al. (2020).
Outro trabalho futuro proposto consiste na análise e
avaliação de possibilidades computacionais para apoio
ao homeschooling que vêm ganhando força durante esta
pandemia.
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BROAD-RS: agent based architecture for educational
context-aware recommendation

Paulo Alceu d´Almeida Rezende1, Fernanda Claudia Campos2

Abstract
Educational resources have great potential to increase the design and composition of online classes.
Educational recommendation system aims to identify student’s profile and context to suggest suitable
resources to his/her preferences and enrich, flexibilize and dynamize class contents. This work presents
BROAD-RS (BROAD Recommendation System) architecture. It is capable of recommendation of Learning
Objects, based on ontologies for modeling student profile and context in an e-learning environment. It
was implemented in a multiagent system and the evaluation was performed in a real Software Engineering
class, for students of higher education in Computing area. The main steps were: the teacher made the class
plan and registered the Learning Objects, the student used the application in different contexts and the
recommendation Learning Objects was executed at different moments. Considering the case study the
results pointed to the feasibility of the architecture.
Keywords: Recommendation Systems, Context-aware, Agents, Ontology.

Resumo
Os recursos educacionais têm grande potencial para aumentar o projeto e criação de aulas online. Um
Sistema de Recomendação Educacional visa identificar o perfil e contexto do aluno para recomendar recursos
adequados às suas preferências a fim de enriquecer, flexibilizar e dinamizar os conteúdos educacionais.
Este trabalho apresenta a arquitetura BROAD-RS (BROAD Recommendation System) que é capaz fazer
recomendações de Objetos de Aprendizagem, com base em ontologias que modelam o perfil e o contexto do
aluno. A arquitetura foi implementada em um sistema multiagente a avaliação foi feita em uma disciplina
de Engenharia de Software, de alunos do ensino superior da área de Ciência da Computação. Os principais
passos foram: o professor elaborou o plano didático e registrou os Objetos de Aprendizagem, o aluno
utilizou o aplicativo em diferentes contextos e a recomendação dos Objetos de Aprendizagem foi realizada
em momentos distintos. Considerando o estudo de caso, os resultados apontaram para a viabilidade da
arquitetura.
Palavras-chave: Sistemas de Recomendação, Sensibilidade ao Contexto, Agentes, Ontologia.
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1. Introduction
Education is offering opportunities with a
minimum of students and teachers’ physical presences.
Interactions are being mediated by information
technologies. Specially, in higher education, e-learning
has played an important role, considering virtual
universities, online courses and training. According
to Belizário Júnior et al. (2018) the e-learning is an
electronic teaching model that can be adapted to
student’s learning styles.
One of the challenges of Web-based education is
the adequacy of content to the student’s profile. This is
a difficult task, since teacher must know the needs and
competences of each student. Another challenge is to
design, develop and distribute educational resources for
students with different profiles (Perreira et al. 2018).
Learning Objects (LO) have proven to be suitable,
practical and economical due to their potential for
reusability, generality, adaptability and scalability.
The suggestion of content diversification in
different contexts has been treated with the use of
Recommendation Systems (RS) (Cazella et al., 2010).
Bezerra et al. (2018) said that they have the purpose of
analyzing a set of items and check which of them are the
most relevant to a consumer. The question is how, when,
and in which way we can recommend Learning Objects
that enable students to: increase knowledge related to
a particular subject, develop accurate skills related to a
specific content and develop a critical awareness of this
competence so that they understand how and when to
use it.
The curriculum of the Engineering area (ACM,
2004) highlights the necessity to go forward the
traditional expositive classes, and also consider the
diversity of student and professional profiles. In this
context, this project is dedicated to enhance graduate
classes, considering the availability of Learning Objects
in local repositories and linked data, in a variety of
media It assures flexibility and dynamicity in formal
and continuous education.
Subjects such as Software Engineering are offered
both in formal higher education (undergraduate,
graduate, master and doctorate degrees) as well as nontraditional education. In fact, Software Engineering
keeps track of Computer professionals throughout
their careers. Methods, techniques, tools, procedures
and models are constantly updated, which require
empowerment by developers, software engineers,
quality, tests and requirements professionals, among

others. The challenge imposed, according to Souza
et al. (2016), is to discuss these issues by associating
theory with practice in order to build a solid and critical
knowledge.
The main goal of this paper is to propose BROADRS architecture, which automatically recommends LO
according to a didactic plan, specified by a teacher,
and adherent to the student’s profile and context.
Specific objectives include: (i) define an agent-based
architecture to assure the necessary system autonomy;
(ii) develop and make available the BROAD-RS
assuring the modularity, flexibility and scalability of the
virtual learning environment and allowing the reuse of
Learning Objects.
To reach the goals, the research, reported in this
paper, was carried out in 4 main stages: (i) literature
review; (ii) architecture definition; (iii) implementation
and availability of the recommendation system; and (iv)
evaluation of the proposal through a case study.
The methodologies included the literature review,
the proposal of architecture capable of making contextaware recommendation of Learning Objects, based on
an ontology for modeling the profile and context of the
student in an e-learning environment and implemented
in a multiagent system. The teacher has a fundamental
role in the recommendation model when identifying
the Learning Objects metadata that will compose the
didactic plan and the tasks, goals and competences to
be achieved.
This paper is part of BROAD Project (Pereira et
al. 2018) (Almeida et al. 2016) (Rezende et. al 2013)
(Rezende et al. 2017) (Simões et al. 2017) belonging to
the Knowledge Engineering Research Center (NENC)
of the Post-Graduation Program in Computer Science
at the Federal University of Juiz de Fora. (Pereira et al.,
2018) presented a proposal in which the user’s profile
and context were extracted from a social network, while
in (Almeida et al., 2016) features of groups of users in
social networks were used to perform the search and
selection of educational resources. Other works deal
with recommendation system Ecosystems (Simões et al.
2017) (Veiga et al. 2016).
This article is organized as follows: section 2
presents the theoretical foundation. In section 3 we
describe, analyze and compare the related works.
Section 4 presents the BROAD-RS architecture, its
recommendation model, agent modeling and the
ontology. In section 5 we describe the evaluation in a
real learning scenario. Final remarks and future works
are presented in section 6.
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2. Theoretical foundation
Recommender Systems are programs that present
a set of resources (items, videos, articles, services,
among others) considering their interests (Hernando et
al., 2013). Users who consume the available resources
are an important part of the RS because, through the
information of their profile and context, it is possible
to recommend resources as closely as possible to their
interests.
The profile can be extracted in two ways:
explicitly and/or implicitly. Explicit extraction occurs
when users fill in their own information, promoting the
definition of initial profile, and this can be updated over
time. Implicit extraction occurs when the information
is obtained passively, usually reflecting the behavior
in an environment. Considering the context, any
information that can be retrieved should be considered
by the system (historical information, behavior when
using the system, sensors, among others). It is worth
emphasizing that both users’ profile and context vary
according to the situation and time.
A context-aware system can understand the
context of a given situation and even share it with
other systems for their response or respond by itself.
For context-aware in recommender systems the system
should rely only on relating the items and users based on
the contextual information (Seyednezhad et al., 2018).
The use of information technologies in knowledge
construction process is in a continuous expansion. It
enables schools to carry out experiments beyond the
classroom. A Learning Object can be planned to ensure
the gradual development of the student’s skills and
abilities. LO provide interoperability between different
computing environments, as well as ensure their easy
access and usability. “The lack of Learning Objects
(LOs) that can be recommended is an open problem.
Another challenge is the personalized recommendation
of LO” (Belizário Júnior et al. (2018).
The focus on Learning Objects recommendation
aims at the development of skills that require new
educational paradigms more flexible pedagogical
models, respecting different social features, interests,
needs and limitations of each student (Cazella et al.,
2009). Recommendation Systems researches seek to
suggest, among different possibilities, contents based
on users’ preferences, and that fit their expectations
(Cazella et al., 2010).
For an educational system to recommend
Learning Objects, it is necessary to know the profile and
context of the student, identifying his/her preferences,
goals and learning styles. In addition, this information

must be standardized in order to avoid semantic
inconsistencies and easy interoperability between
different modules and systems (Hinz et al.,2011).
Mobile learning (m-Learning) enables learning
to take place anytime, anywhere. User’s mobility due
to mobile devices makes it even more important to
consider a student’s context, as his/her characteristics
may change at any time. The student’s context may
change in a variety of ways (e.g. physical conditions,
available physical resources or computational resources)
(Jácome Júnior, Mendes Neto and Silva (2012).
An agent, according to (Russell and Norvig
2013 in Lima et al. 2017), is all that can be considered
capable of perceiving the environment through sensors
and acting on that environment. In this context, any
computer program could be an agent, but one agent
is expected to do something else: operate under
autonomous control, perceive its environment, persist
for an extended period of time, adapt to change, and
be able to create and pursue goals. The use of agents,
as autonomous systems, offers interesting solutions
mainly in the development of distributed and complex
applications. In addition, it supports domains with very
heterogeneous components, and conflicted interests at
the autonomous decision making (Elamy et al., 2005).

3. Related work
In this section we present models and proposals
for the recommendation of educational resources,
highlighting the types of systems, technologies, resources,
methods and requirements. We also describe some
proposals with agents in the recommendation strategy
and ontologies to describe the student learning style.
Aguiar et al. (2018) proposed a Learning Objects
recommendation strategy, a personalized approach based
on student learning styles and tendencies. The solution is
Based on Collaborative Filtering model combined with a
Genetic Algorithm.
Bezerra et al. (2018) developed a Hybrid
Recommender System integrated into an ontology that
manages the learner profile information, and the contents
of the YouTube and Wikipedia databases. For validation,
the RS was implemented as a webservice and integrated
to the architecture of ubiquitous learning environment
(Edubi). It was tested by students of a higher education
institution through the Edubi-Web and Edubi-Mobile
applications.
Costa et al. (2018) work aimed to investigate
how a Project-based Learning (PBL) activity, supported
by a technological environment, can contribute to
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the development of projects by means of content
recommendation resources and collaboration tools
among peers.
Jácome Júnior et al. (2012) presented an
environment named MobiLE capable of realizing the
context-aware recommendation of Learning Objects,
defined in a standard format, through the use of ontologies
of a multiagent system and the application of a genetic
algorithm.
Zaíne (2002) proposed an agent-based
recommendation system, that uses collaborative filtering
that models the profile of its users through the use of
techniques of data mining on their access history. From
this representation the agent makes recommendations
based on what users with similar histories did in a specific
activity.
The work of García et al. (2009) presents a
framework for recommending alternatives to teachers to
provide didactic ways that assist their students in solving
tasks. To do so, it relies on collaborative filtering methods
based on association rules, automatically extracted
through data mining techniques from the history actions
in the system.
Ferro et al. (2011) address the creation of a
recommendation system model for teaching resources,
to be used in VLE (Virtual Learning Environments), in
order to suggest the teaching resources compatible with
users’ profiles.
The MILOS (Multiagent Infrastructure for
Learning Object Support) is an infrastructure combining
ontologies and agents, which implements the necessary
functions for the processes of authorship, management,
search and availability of LOs compatible with the
Brazilian metadata standard OBAA (Agent-Based
Learning Objects) (Vicari et al., 2009).
Lima (2017) presents a Systematic Review of
Literature which aimed to identify the researches in Brazil
that involve Intelligent Agents (IA) or Multiagent System
(MAS) in the Educational context. Thus, the results of
the Systematic Mapping focused on Brazilian informatics
events in education. Many research groups were identified.
Belizário Junior et al. (2018) implemented an
approach that uses Wikipedia content to create new
educational resources considering ontology which models
students and LOs. The problem of recommending LOs
is formalized, and then a genetic algorithm (GA) is
presented to solve it.
Primo, Vicari and Silva (2010) presented a
model for the recommendation of educational contents
described through metadata. This model deals with user
profile, support for interoperability between educational
applications, as well as cognitive aspects of learning.
This work also presents how educational contents can be

described through ontologies, which also facilitates the
inference of appropriate contents to the users’ profiles.
Pereira Júnior et al. (2018) present a Systematic
Review of Literature (RSL) in order to verify the
contribution of ontologies to Conversational Agents (CA)
in the teaching-learning context. The results indicate that
the use of ontologies in CAs is promising, since they allow
actions in different domains, with different methods of
interaction, inclusion of aspects of affectivity, and the need
to meet non functional requirements such as usability and
performance.
Hinz et al. (2011) propose the use of ontologies
in modeling the student profile in an e- learning
environment, in order to standardize information and
facilitate the process of recommending Learning Objects.
Zhuhadar et al. (2009) carried out the process
of recommendation based on searches of educational
contents by users. The profile of its users considers
knowledge areas in order to compare with educational
content, thus enabling the recommendation process. For
the description of these areas it is proposed the use of
ontologies.
As Aguiar et al. (2018) our proposal considers the
student´s Learning Style. Our architecture, as Bezerra et al.
(2018), uses ontology and different contents, not specific
YouTube and Wikipedia databases. We didn´t consider,
at first, a Project-based Learning (PBL) activity (Costa et
al. 2018), but we also support content recommendation,
based on teacher’s plan. Jácome Júnior et al. (2012)
present a context-sensitive recommendation system
of Learning Objects, which we consider a convergent
solution, even if we didn´t adopt genetic algorithms.
Zaíne (2002) proposed an agent-based recommendation
system, but, different from our proposal the agent makes
recommendations based on what users with similar
histories did in a specific activity, and not based on the
student’s profile and context. Different from García et al.
(2009) we assist teachers during the didactic plan and not
to help students in solving tasks. Our proposal, as Ferro
et al. (2011), addresses Virtual Learning Environments.
Considering the use of ontologies in recommender
systems, as our proposal, Primo et al. (2010) described
Learning Objects through metadata, Belizário Junior et
al. (2018) considered an ontology which models students
and LOs, Hinz et al. (2011) modeled the student profile
in an e-learning environment and Zhuhadar et al. (2009)
considered the knowledge areas. The use of Agents
and Multiagent System in the Educational context was
described in Lima et al. (2017) Systematic Review of
Literature, highlighting their use in Brazilian researches.
Our evaluation process, as well as Bezerra et al. (2018),
was with students of a higher education institution
through a Moodle application.
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4. BROAD-RS: Context-aware
LO Recommendation System
The proposed architecture, named BROAD-RS
(BROAD Recommendation System) (Rezende et al.,
2013), recommends LOs adherent to the interests and
needs of the student with the use of ontologies and
agents.
The recommendation approach considers the
teacher evaluation of the LO, the selection in a didactic
plan, the student’s context and tasks, objectives and
skills to be achieved.
Using content-based filtering strategy, BROAD
recommendation architecture is context-aware, adopting
student current profile and context data. Context
information is: external dimension (environment
and location) and internal dimension (social groups,
preferences, activities, goals and skills).
To assure the semantic representation of
the student’s profile and context we developed the
PERSONNA ontology (Rezende et al, 2017). Some
others ontologies complete the knowledge base

including the domain organizations, knowledge areas,
Learning Objects and metadata.
The agents implemented in BROAD-RS
architecture are based on reactivity (autonomously acts
to changes in its environment or messages received from
other agents) with the ability to socialize in a multiagent system. One of agents main ability is to check the
interactions of teachers and students in the system, such
as context and didactic plan updating. The agents also
verify the interaction of the data with the ontologies and
services of the architecture to make recommendations
of LO in a more dynamic and agile way. The multiagent system considers the didactic plan, defined by the
teacher, and the context and profile of the student to
recommend the most appropriate LOs.
The context is the physical environment or a
set of situations (such as location and time), such as:
students’ geographical location, time of day, physical
environment location, computer system characteristics,
previous student’s interactions, among others.
BROAD-RS architecture adopts some of the
BROAD (Campos et al., 2011), LOM (IEEE et al.,
2012) and OBAA (Vicari et al., 2009) standards to
define its didactic plan.

4.1. BROAD-RS Architecture
BROAD-RS architecture recommends Learning Objects from semantic rules, which relate student’s profile
(explicit data) and context (explicit and implicit data), with the evaluation and selection of the LO made by the teacher
from the didactic plan. The multi-agent layer automates the process and the knowledge base aids the recommendation
process (Figure1).

Figure 1: BROAD-RS architecture.
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The architecture is structured in four layers:
1. Multi-agent layer: describes all agents, their
roles and their interrelations and interactions in
the application. The agents relate the context
data and the student profile with the teacher
didactic plan using the ontologies semantic
rules. The agents have three basic characteristics:
reactivity, proactively and, finally, the ability to
socialize.
2. Middle layer: the service layer. It is responsible
for the interaction of agents with the knowledge
base. The main services are in this layer: didactic
plan creation, context and profile recording and
data recovery, and ontologies inferences to set
recommendation step.
3. Backend layer: it is the knowledge layer,
where the ontologies are stored. This is where
we find PERSONNA Ontology, knowledge
and domain ontologies, and Learning Object
Ontology. It is in this layer that the application
stores the LOs, the didactic plans and the
previous recommendations.
4. Client layer: implements the registration
of Learning Objects, students and teachers’
registers and users’ interface and screens in any
language or framework.
The prototype was developed in JAVA language,
using JADE technologies for agents and JENA to work
with ontologies (OWL files). The Reasoner used was
the Pellet and OWLAPI and SPARQL commands to
work with the OWL files of the ontologies. We also used
technologies such as Hibernate, ZK Boss Framework
and MySQL database. Some tools that helped to
develop the prototype were Protégé to work with OWL
ontologies, NetBeans as JAVA IDE and Php MyAdmin
for structuring the relational database.

4.2. Teacher’s didactic plan
One of the architecture features is the teachers’
support to define the didactic plan, detailing the
procedures to reach an educational objective and skills
to be achieved. The didactic plan includes a set of
metadata that will allow the teacher to evaluate a LO.
Through this evaluation, its relevance to the student can
be identified, and then a qualified recommendation can
be generated.
For the didactic plan educational metadata
standards items from BROAD (Campos et al., 2011),

LOM (IEEE et al., 2012) and OBAA (Vicari et al., 2009)
were considered: Learning Resource Type, Interactivity
Type, Interactivity Level, Semantic Density, Context,
Typical Age Range, Difficulty, Language, Learning
Content Type, Interaction, and Didactic Strategy.

4.3. Agents
The relationship between the students and the
architecture is made through the use of agents, which
recommend Learning Objects with the use of middle
layer services. This approach favors the modularity,
flexibility, and scalability of the learning environment.
The multi-agent system has the following outline:
1. Teacher Agent (TA): responsible for all the
activities developed by the teacher in the virtual
environment and each one has its own instance.
It is mainly responsible for verifying if there
were changes in the didactic plan.
2. Student Agent (SA): its main objective is to
identify students’ preferences and profile, such
as: contents of interest, preferred media and
level of difficulty. It uses a database of previous
recommendations and the PERSONNA
ontology to structure the student’s information.
The student’s information will be taken as
a reference to search for more compatible
Learning Objects to his/her context and profile.
The SA represents the student her/himself in
the virtual environment and each student has
his/her instance.
3. Planner Agent (PA): indicates the Learning
Objects to be displayed to a student. It receives
the information from the other agents and
evaluates if it is necessary to call the ontology
inference machine. In the case of cold start, the
PA recommends LO based on previous stored
recommendations.
4. Administration Agent (AA): monitors the life
cycle of all other agents, their services and also
their interactions with the environment.
To illustrate the agents modeling we present
diagrams from the INGENIAS methodology (GômesSanz & Fuentes, 2002). A general-purpose case diagram
includes the actors (teachers and students), and
encompasses the management, use and recommendation
of LO (Figure2).
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Figure 2: Use Case Diagram – General purpose.

The organization diagram is responsible for representing the different components of the system (agents, roles,
resources and applications), the functionality of the system and possible restrictions on the interactions between
the agents. In the organization of the system components, three groups were identified (Recomendation_Group,
Student_Groupand Teacher_Group) (Figure3).
The task and goal diagrams represent the relationships in addition to their internal structures. They also
indicate the inputs and outputs of each task and their effects both in the architecture, as well as in the state of each
agent. Figure 4 represents the macro-level tasks and goals model.

Figure 3: Organization Model –With main groups.

Figure 4: Tasks and Goals Model - Macro Level Diagram.
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4.4. PERSONNA Ontology
One way of obtaining implicit information related to the student’s learning profile and context is by monitoring
his/her interactions in the virtual environment. The PERSONNA ontology models the profile and context of the
student in an e-learning environment in order to standardize the information and ease the process of Learning Objects
recommendation (Rezende et al., 2013), (Rezende et al., 2017). Figure 5 presents an overview of the PERSONNA
ontology with its main classes and properties.

Figure 5: Overview of the PERSONNA ontology.

Figure 6 presents some SWRL rules of the PERSONNA ontology in the BROAD-RS architecture.
has_compatibled(?o, ?dv), has_device(?l, ?dv), has_interrest(?l, ?d),
has_objects(?d, ?o) >has_recomended_high(?o, ?l)
has_cognitive_style(?o, ?cs), has_interrest(?l, ?d), has_learner_cognitive_styles(?l, ?cs), has_objects(?d,
?o) ->has_recomended_high(?o, ?l)
learner(?p), integer[>= 18 , <= 65](?age), has_learner_age(?p, ?age)
->has_learner_driver_age(?p,true)
has_compatibled(?o, ?dv), has_device(?l, ?dv), has_objects(?d, ?o)
->has_recomended_mid(?o, ?l)
has_interrest(?l, ?d), has_objects(?d, ?o) ->has_recomended_low(?o,
?l)
has_compatibled(?o, ?dv), has_device(?l, ?dv) ->has_recomended_
low(?o, ?l)
has_cognitive_style(?o, ?cs), has_learner_cognitive_styles(?l, ?cs)
->has_recomended_low(?o, ?l)
has_cognitive_style(?o, ?cs), has_learner_cognitive_styles(?l, ?cs),
has_objects(?d, ?o) >has_recomended_mid(?o, ?l)
has_learner_preferences_media(?l, ?me), has_media(?o, ?me), has_objects(?d, ?o) ->has_recomended_mid(?o,?l)
has_interrest(?l, ?d), has_learner_preferences_media(?l, ?me), has_
media(?o, ?me), has_objects(?d, ?o) >has_recomended_high(?o, ?l)
Figure 6: PERSONNA Ontology SWRL Rules.

The rules are used to infer the adherence level of the student learning style to a given learning object according
to his/her profile and context and the didactic plan defined by the teacher. For this purpose, three levels of adherence
were adopted:
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•

High ≥ 75% of the selected objects match a
learning style - fully adherent to the student
profile and context.

•

Mid ≥ 50% and < 75% of the selected objects
match a learning style - adherent to the student
profile and context.

•

Low < 50% of the selected objects match a
learning style - student profile and context are
not defined.

5. BROAD-RS In Use
The evaluation of the proposed recommendation
system is descriptive, specified through a User Scenario,
based on the formalization of Case Studies, in order
to demonstrate the feasibility of the developed artifacts
(Drescht et al., 2015). Scenarios, extensively explored in
the demonstration of the practical operation of systems,
were used in a real case of a high education class.
A scenario in the educational context consists
of complete description of an activity, where the
expected results are clearly defined from beginning
to the end of an activity. A learning scenario consists
of different situations initiated and finalized through
events, the result of student’s actions in the educational
environment or comes from the environment itself.
The scenario consists of LO recommendations of
a Software Engineering class for students of Computing
courses (Computer Science, Information Systems
and Computer Science Teaching). This scenario is
environment sensitive to the student’s learning situation,
showing which contextual elements should be analyzed
at each moment and the possible recommendations to
be made.
The evaluation process included the following
steps: definition, goal formulation, planning, execution/
observation and presentation of the results. The
objective is to evaluate teacher’s registration, selection
and evaluation of Learning Objects and the elaboration
of a didactic plan for a Software Engineering class.
The recommendation of these objects will be to a
student, whose profile and context are adherent to the
learning style identified by the agents. The actors of the
evaluation are a teacher and a student.
The repository was available with 60 Software
Engineering Learning Objects registered with the
metadata standard to be used by the agents.
The following five groups of contextual
information were used:

1. Personal and Behavior Data - name, sex, courses,
classes, spoken languages (fluency), knowledge,
preferences in the use of the educational
environment, and way of navigation through
didactic contents.
2. Domain Data - LOs data available to the
student (educational domain) and didactic plan
created by the teacher.
3. Technological Data - Information about the
computational device used to browse the
didactic content.
4. Location Data - place where the student is
located.
5. Time Data - time of access to the educational
system.
To evaluate BROAD-RS in use, we will detail the
following steps:
1. Teacher creation of the class didactic plan and
registration of LO,
2. Student´s access to Moodle, expanding the
profile and context in two locations and time
and recommending the Learning Objects.
Due to the limitation of space only the
performance of some agents is detailed.

5.1. Didactic plan and LO
registration
A teacher uses BROAD-RS in his Software
Engineering class and needs to make recommendation
of Learning Objects that meet students’ profiles and
contexts. When accessing BROAD-RS, the first screen
with “Menu” on the right is displayed with the options:
Learning Objects (Learning Objects Registration) and
My Didactic Plan (Teaching Plans Definition Screen)
(Figure7).

Figure 7: System input screen for teacher access.
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BROAD-RS is also a repository of Learning Objects and the teacher registers 5 new LOs.
They are: two scientific articles, a video lesson, an exercise and a presentation (Figure 8).

Figure 8: Learning Objects Registration.

The teacher defines the Learning Objects for his class and evaluates them according to the metadata.
Figure 9 shows the teacher defining the selected LO “t9_2012_Ontological.pdf ”.

Figure 9: Teaching Plan Definition Screen.

Figure 10 shows the agents interaction when the teacher accesses the system and relates the didactic plan to
the Learning Objects. The user accesses the system (1: Access). The teacher has the possibility to register Learning
Objects and didactic plan (2: Change Didactic Plan or LO). The AA agent (ADMINISTRATION AGENT) checks
whether the TA agent (TEACHER AGENT) and the PA Agent (PLANNER AGENT) are in active mode (3: Check
Availability and 4: Check Availability). The TA agent checks if there is any update in the data (5: Verify Version).
Since there was an update in the data, PA agent runs the inference machine of the ontology (6: Call Inference). Thus
the inferred data is loaded into a relational database and displayed on interface (7: Return Inferred Data and 8: LO
Recommendation).
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Figure 10: Sequence Diagram of a Teacher creating the didactic plan.

5.2. Recommendation of Learning Objects
For the recommendation of Learning Objects it is necessary to define the profile and context of the student.
In this Use Scenario, we considered a female student of the 4th year of the Computer Science course, attending
the Software Engineering class, she speaks Portuguese and English and shows active behavior (learning through
trials and experimentation) and she prefers visual materials, such as images, pictures, videos, diagrams, and data
flows. As she accesses BROAD-RS, a “Menu” is displayed with the options: My Recommendations (Where LO
Recommendations are displayed) and My Profile/Context (Student’s Context and Profile Data). Figure 11 illustrates
the student registering the profile and context information to answer a questionnaire about her characteristics.

Figure 11: Student’s profile and context screen (Profile 1).

At first, the student uses her Notebook, she is connected to the university network cable (context) and defines
her learning style as “textual”. At the moment, her favorite language is Portuguese and the type of file is PDF (Portable
Document Format). Figure 12 presents the recommendations for this scenario in three levels of adherence (High,
Mid and Low). The system recommends as High adherence an article and a book. The system also recommends as
Mid a video and another article, and finally recommends as Low another article.
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At a second moment, the same student uses her Smartphone to access the system via wireless network (context),
and redefines her learning style to “visual”. At the moment, her favorite language is English and the type of file is
MPEG (Moving Picture Experts Group) (Figure13).

Figure 12: BROAD-RS: Recommendation Screen (First recommendation).

Figure 13: Student’s context and screen profile (Second Recommendation).
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Figure 14 presents the way in which the agents interact when the student accesses, creates or changes her
context and profile data.

Figure 14: Sequence Diagram of a Student changing the profile and context.

Figure 15 illustrates the way in which several Learning Objects are recommended. At this moment, SA
(STUDENT AGENT) and PA (PLANNER AGENT) agents act, due to the change in the data, executing the
inference machine of the ontologies (Peller Reasoner). At the second moment, the system recommends (High)
two videos in the MPEG format considering the context and profile data defined by the student. The System also
recommends (Mid) a video in MP4 by its metadata characteristics and recommends (Low) one other article.

Figure 15: LO recommendation screen of the BROAD-RS.
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Figure 16 presents the way in which the agents interact when the student accesses the system without changing
her data.

Figure 16: Sequence Diagram of Student accessing the system.

5.3. Use scenario conclusion

6. Final remarks

BROAD-RS architecture allows the automatic
recommendation process, according to the didactic
plan specified by the teacher and the profile and context
of the student. Based on a multiagent implementation,
the system autonomy has been validated.
The research consisted of a BROAD-RS analysis
of the student’s context, in order to investigate the
possibility of modeling and implementing a LO
recommendation system in order to improve the
characteristics of adaptability to students’ profiles.
With the learning scenario the evaluation was carried
out, and the student had the chance to change the
context. It was the opportunity to evaluate the system
performance, when, for example, different devises are
used as notebook or Smartphone, and when the student
wants LO with interfaces that fit the hardware.
It was, also, observed the automatic relationship
of the agents with the ontologies. When students
and teachers do not change the data, such as context
and didactic plan, agents do not need to infer new
recommendations. At this situation it uses the cold start
recommendations stored in the database. However,
in case of update agents automatically react to these
modifications, and new recommendations can be
displayed. This strategy ensures that recommendation
process be carried out in a dynamic and agile way.
Teacher and student did not have difficulties in
using the architecture for LO registration, LO evaluation
for the didactic plan and/or profile and context
registration. The student considered all recommended
items adherent to her profile and context.

Considering the amount of LO and educational
resources on the Web, and different approaches of the
same concept, the use of recommendation systems
is appropriated. It helps the process of searching and
recovering of LO and presents the ones that best fit
student’s profile and context.
Context-aware emphases user’s context analysis
and the situations configured over time, trying to
make the systems able to proactively perceive the
best conditions according to this perception. This
work addressed issues related to recommendation, in
e-learning systems, more specifically, context-aware
learning object recommendation systems.
This research will contribute to increase the use of
Learning Objects through a process systematization of
the recommendation of educational content adherent
to a teacher’s plan and students’ profile. BROAD-RS
architecture has the following requirements: it is based
on student’s context and profile and teacher evaluation
(didactic plan), uses semantic enrichment (ontological
rules), and all recommendations are stored in a database.
Therefore, the aim of this approach is to improve the
teaching-learning process in a way of motivating the
student and avoiding drop out.
Software Engineering discipline presents a
diversity of Learning Objects in the BROAD-RS
repository and in linked data, which allowed the
selection and evaluation of LO to compose the teacher
class plan and match the students’ profile.
The research question of this work was answered
by the modeling and implementation of the BROAD-
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RS architecture and with features of adaptability to
student’s context and profile. A formal scenario of a
learning situation was presented. The identification
of the relevant data to define the recommendation of
Learning Objects was achieved by the proposal of the
ontology of students’ contexts and profile.
The development of context-aware environments
demands the development of richer LO, since they
need to predict different learning situations and find
more suitable means to present the educational content.
Therefore, tools to help authorship are necessary.
Some of our future works challenges are:
1. Consider more context characteristics to
improve the recommendation approach.
2. Gather user profile and context information
in social networks and virtual learning
environments.
3. Prepare this architecture for mobile devices,
including a new interface agent, for analyzing
the environment to which LO is recommended.
4. Create an agent that gathers environmental
context data, such as: GPS location, equipment
type, operating system type, and more.
Future recommender systems move towards the
development of richer, adaptive and flexible solutions,
facing students’ daily school activities.
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