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novas tecnologias
impõem desafios a docentes

rEPEnSar a UniVErSidadE

Estudos apontam que ganho na formação on-line pode ser muitas vezes superior ao da presencial

Flávia Lopes
Repórter

A disseminação do uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação ocasiona uma 

evolução sem precedentes e faz com 

que a sociedade em rede tenha que repensar 

suas certezas e práticas adotadas e tidas como 

bem sucedidas até então. As mudanças impõem 

desafios ao professor, que precisa reavaliar 

suas didáticas e estratégias diante de um novo 

perfil de aluno, cada vez mais interconectado e 

habituado ao ambiente hipertextual, não linear. 

Pesquisas apontam aumento no rendimento dos 

educandos que lidam com recursos tecnológicos 

nos processos de aprendizagem. Blogs, jogos, 

webaulas e webconferências são grandes aliados 

na hora de despertar o interesse dos estudantes. 

Estas e outras iniciativas começam a aparecer 

com mais frequência em salas de aula. Mas, na 

avaliação de especialistas, são incipientes em 

um cenário em que a tecnologia avança veloz-

mente. Pesquisa realizada pelo núcleo de ensino 

da Universidade Estadual Paulista (Unesp) apon-

ta que o uso de recursos tecnológicos educativos 

melhoraram em 32% o rendimento dos alunos 

em matemática e física em comparação aos 

conteúdos trabalhados de forma expositiva em 

sala de aula. Na Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF), estudos indicam  aumento de quase 

15% nas notas dos estudantes  em uma mesma 

disciplina ministrada via plataforma Moodle, em 

comparação com o método expositivo tradicio-

nal.

Os resultados chamam a atenção e atraem pro-

fessores para a necessidade de reformular suas 

docências. Porém, na maioria dos casos, o uso 

mais comum das tecnologias na educação hoje 

é sua inclusão apenas com um “verniz de moder-

nidade”, reforçando práticas tradicionais.

Na avaliação da professora da Faculdade de Edu-

cação da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e 
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pesquisadora na área de Educação e Tecnologias, 

Maria Helena Bonilla, um dos grandes desafios 

para os  educadores é repensar seus modelos 

de ensino e entender os usos sociais das novas 

ROMPENDO 
PRECONCEITOS
Para Silva, a principal preocupação dos profes-

sores  diante desse novo perfil de aluno deve 

ser com sua formação continuada, para que 

contemplem a inclusão digital e a “inclusão 

cibercultural”. Em sua avaliação, é necessário 

saber construir uma “presencialidade virtual”, 

mesmo em relação a disciplinas presenciais. 

“Muitos professores têm preconceitos e não 

acreditam que estar on-line possa ter consis-

tência educacional. Mas se ele atua em redes, 

por meio de chats, fóruns, wikis e participa de 

colaboração on-line, vai conquistando segurança 

de que é possível uma educação de qualidade.”

Ainda conforme ele, o ganho na formação on 

-line pode ser muitas vezes superior ao da pre-

sencial. “O aluno no presencial está acostumado 

a uma zona de conforto, em que pode estar 

disperso. No on-line, precisa  dar conta do que 

o professor falou, ler e interagir com os colegas. 

Isso desenvolve competências que gostaríamos 

que todos os alunos tivessem no presencial. No 

ambiente virtual, o aluno precisa ser criativo, ser 

leitor e também autor.”

 

FORMAçãO 
DOCENTE NA UFJF
Com foco na formação dos docentes, a UFJF 

desenvolve, desde 2011, ações no sentido de 

repensar as práticas atuais e visualizar novas 

maneiras de tornar o ambiente educacional mais 

próximo da realidade dos futuros profissionais. 

As ações tiveram início a partir da criação da 

Coordenação de Inovação Acadêmica e Peda-

gógica no Ensino Superior (Ciapes), vinculada à 

Pró-reitoria de Graduação (Prograd), e do desen-

volvimento do projeto piloto “Ações formativas 

para a docência no ensino superior”.

Segundo o pró-reitor de Graduação da UFJF, 

Eduardo Magrone, a iniciativa foi adotada para 

repensar o perfil do docente e acompanhar 

iniciativas bem-sucedidas desenvolvidas na 

Universidade, que pudessem servir de incentivo 

a outros professores. “A ideia é, cada vez mais, 

estabelecer uma sintonia entre o perfil do nosso 

aluno que cola grau e as demandas da sociedade 

e do mundo do trabalho.”

O objetivo do curso piloto, conforme a coorde-

nadora do Ciapes e professora da Faculdade 

de Educação (Faced) da UFJF, Adriana Bruno, 

foi a criação de um projeto de ensino inovador 

para ser implantado posteriormente em sala 

de aula. “Nosso foco no curso foi trabalhar com 

a docência no ensino superior e não especifi-

camente com as tecnologias da informação e 

comunicação. Mas vivemos imersos na cultura 

digital e, dessa forma, as tecnologias vêm ao 

encontro das necessidades dos professores e 

dos estudantes.” Ela destaca que as mídias e as 

tecnologias são parte de tais ações e precisam 

ser problematizadas e incorporadas a qualquer 

ação profissional. 

tecnologias, trazendo as potencialidades dessas 

ferramentas para a definição de novos cami-

nhos. “Todo mundo usa redes sociais, mas em 

muitas escolas elas são proibidas. Por que não 

fazer dela um ato pedagógico?”

O sociólogo e doutor em Educação, Marco Silva, 

autor, entre outras obras, do livro “Formação 

de professores para docência online” faz coro 

e destaca que nem todos os docentes  estão 

acostumados a esta realidade e muitas vezes 

ficam indignados em relação ao uso de tablets e 

smartphones em salas de aula. “Se o professor 

quiser competir com essas tecnologias, dificil-

mente irá vencê-las. Eles devem desenvolver ou 

tornar o computador, notebook ou o tablet seus 

parceiros no exercício do magistério.”
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Victor Sartini, que já fez dois cursos a distância, aproveita 
momentos como a hora do almoço para assistir videoaulas

“A docência não se reduz ao uso de tecnologias 

ou a estratégias didáticas, mas hoje não pode-

mos debater docência apartada das tecnologias 

da informação e comunicação.”  Convergente 

às idéias de Silvia e Helena Bonella, Adriana 

desctaca que hoje é produzida a  denominada  

“educação híbrida” em que presencialidade e 

virtualidade complementam-se, integram-se.”

O projeto piloto contou com a participação de 

93 professores da UFJF em estágio probatório, 

entre janeiro de 2012 e março de 2013. De acordo 

com Adriana, foi estabelecido esse perfil de 

docentes para o piloto pelo fato de muitos deles 

possuírem mais tempo disponível para dedica-

ção às ações propostas e também por apresen-

tarem um olhar “de fora” e chegarem com novas 

ideias à instituição. “Também buscamos com o 

projeto trabalhar melhor a formação docente em 

geral, pois os cursos de pós-graduação, princi-

pais ‘certificadores’ para ingresso de professores 

nas universidades brasileiras, são voltados para 

a formação de pesquisadores em seus campos 

específicos, não à formação de professores.”

Os próximos passos contemplarão toda a 

Universidade. “Queremos oferecer um `cardá-

pio` amplo e múltiplo para que cada professor 

escolha sua trajetória formativa. Não podemos 

pensar em um único foco de formação diante de 

perfis tão diferentes.” O projeto também vai ao 

encontro da Lei 12.772/12, que torna obrigatória 

a realização de ações formativas na recepção 

de docentes nas universidades federais. Esse 

cenário implica na necessidade de redimensio-

narmos as propostas da Ciapes para atender 

esta demanda específica, sem deixar de atender 

também aos demais docentes da Universidade.”

ADAPTAçãO à 
LINGUAGEM
Uma das professoras que desenvolve projetos 

iniciados no curso e hoje colhe os frutos das 

iniciativas implantadas em suas didáticas de 

ensino é a professora do Departamento de Fi-

siologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 

da UFJF, Carla Malaguti. Ela dividiu sua disciplina 

(Fisiologia Médica I) entre aulas presenciais e 

ministradas via plataforma Moodle e diz que 

notou um grande crescimento no interesse dos 

alunos, que passaram a participar mais e contri-

buir intensamente com as discussões.

“Percebi que essa geração não consegue ficar 

muito tempo sentada em uma cadeira assis-

tindo ao professor. Se as aulas não eram mais 

dinâmicas, havia muito desinteresse. Tive que 
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me adaptar à linguagem deles e o resultado 

foi impressionante. Também tenho aprendido 

muito com os alunos .”

Segundo ela, um dos indicadores mais eviden-

tes é o aumento das notas na comparação com 

a mesma disciplina ministrada só de forma 

presencial, que passou de uma média de 85 para 

96,5 (aumento de 13,5%). “Mas o que mais me 

impressionou foi o crescimento da participação 

dos alunos nas discussões. Eles sentem-se 

mais motivados e interessados em trazer novos 

temas. É uma competição muito positiva.”

Ainda conforme Carla, houve uma mudança 

também em seu papel. “Antes eu era o centro, 

agora atuo mais como mediadora, lançando as 

questões centrais, que são trabalhadas de forma 

mais aprofundada que nas aulas presenciais.” A 

docente aponta, ainda, mudança na forma como 

os alunos se colocam no processo de ensino-

-aprendizagem. “Eles são responsáveis pelo 

próprio aprendizado. Há uma troca muito maior.”

 

ACOMPANHAR O 
NOVO PERFIL
A união entre aulas presenciais e a distância 

também foi a opção adotada pelo professor e 

diretor da Faculdade de Direito da UFJF, Marcos 

Vinício Chein Feres, ao ministrar a disciplina 

Fundamentos do Direito aos alunos de Adminis-

tração, Ciências Contábeis, Economia, Geografia, 

Serviço Social, além dos estudantes da própria 

faculdade. A escolha, segundo Feres, foi feita 

para acompanhar o novo perfil de aluno que 

já entra no ensino superior com habilidades 

diferentes. “Não podemos passar um conteúdo 

crítico, trabalhando só de forma tradicional. 

Precisamos fazer um processo de mudança para 

adaptar a aula a um aluno que é multitarefa e 

produto de uma sociedade digital. Foi preciso 

chegar perto deles para entender essa nova 

realidade e as necessidades deles.”

O professor, que ministra a disciplina para uma 

turma de 120 pessoas, juntamente com outros 

docentes (que às vezes estão juntos em sala 

para mostrar essa integração), também trabalha 

com a exibição de vídeos e discussão. “Queremos 

que o aluno não só aprenda, mas possa expe-

rienciar situações diferentes e ver de que forma 

o Direito está presente em seu dia a dia.”

De acordo com Feres, os resultados variam con-

forme as turmas, mas é mais produtivo que o do 

modelo tradicional, com participação mais ativa 

nas discussões. “A gente percebe que quem está 

emocionalmente envolvido aprende muito mais 

e buscamos esse envolvimento maior. 

É um projeto que sempre depende de quem faz 

junto e o papel do aluno é muito importante.”

A produção de videoaulas, disponibilizadas na 

internet e acessíveis a qualquer hora do dia, é 

outra aposta da UFJF para ampliar o ambiente 

de sala de aula. Atualmente, das 760 videoaulas 

arquivadas no sistema da Rede Nacional de En-

sino e Pesquisa (RNP), 150 foram produzidas por 

professores da UFJF, a maioria do Instituto de 

Ciências Exatas (ICE), o que coloca a instituição 

como a segunda maior produtora de videoaulas 

do país, das mais de 30 cadastradas, somando 

3.500 acessos por mês.

Um dos responsáveis pelo projeto, o professor 

do Departamento de Ciência da Computação 

(DCC) do ICE, Eduardo Barrére, conta que a 

participação da Universidade vem desde a 

fase de elaboração e desenvolvimento sendo, 

portanto, a primeira instituição a aderir ao 

projeto, no final de 2009 (não considerando a 

Cederj, idealizadora).

As videoaulas não são simples aulas gravadas 

colocadas na rede. O conceito vai além disso e 

prioriza, principalmente, a interatividade. Si-

multaneamente, com o vídeo, o aluno tem uma 

apresentação de slides disponíveis que avançam 

de acordo com o assunto abordado e um roteiro 

para a navegação. Se uma videoaula tem meia 

hora e ele não tem tempo ou não tem interesse 

no conteúdo completo, basta olhar no roteiro o 

tópico em que tiver dúvida. Ao selecionar deter-

minado assunto , o vídeo e os slides avançam 

até aquele ponto.

Para Barrére, a grande vantagem é produzir 

soluções instantâneas, sem a necessidade de 

grandes recursos, para problemas identificados 

ao longo das aulas. “Não procuramos fazer víde-

os com grandes produções, gravados em estúdio 

e editados. Queremos que o professor possa 

criar um material complementar para auxiliar 

nas principais deficiências encontradas ao longo 

das aulas.” Ainda de acordo com o professor, o 

feedback é muito positivo. “Nas provas costumo 

colocar 10% das questões sobre algum conteúdo 

disponibilizado em formato de vídeo e o índice 

de acertos normalmente é bem alto. Quando 

não usamos esse material, os alunos costumam 

reclamar.” Para ele, a videoaula é uma forte 

tendência que deverá permanecer. “Precisamos 

ampliar os espaços de aprendizagem.”

O licenciando em Computação pela modalidade 

EaD Victor Sartini já fez dois cursos a distância e 

diz que é a forma com a qual mais se identifica. 

“A principal vantagem é a mobilidade, pois não 

preciso ficar preso a um horário em sala de aula.” 

Trabalhando oito horas por dia, o estudante diz 

que muitas vezes chega a assistir as videoaulas 

no horário de almoço do trabalho. “O que acho 

mais interessante nessa modalidade é o fato de 

nós mesmos conseguirmos esclarecer dúvidas e 

chegar aos  fóruns ou trabalhos com questiona-

mentos mais elaborados.”

Vários olhares estão percebendo estas deman-

das. E não existe uma forma única. “Há uma 

inquietação do ponto de vista educacional, pois 

as mudanças estão nas ruas. A sociedade é 

outra e é preciso antentar para isso nas salas de 

aula”, destaca Adriana Bruno.

rEPEnSar a UniVErSidadE

Das 760 videoaulas 
arquivadas no sistema da 
Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa (RNP), 150 foram 
produzidas por professores da 
UFJF, a maioria do Instituto 
de Ciências Exatas, o que 
coloca a instituição como a 
segunda maior produtora de 
videoaulas do país, das mais 
de 30 cadastradas, somando 
3.500 acessos por mês

MAIS “Formação de professores para docência online”, Marco Silva (loyola, 2012)

Videoaulas icE/UFJF: http://www.ufjf.br/ice/video-aulas

rede nacional de Ensino e Pesquisa: www.rnp.br


