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RESUMO
A suspensão das aulas para mitigação dos impactos relacionados à pandemia da Covid19 forçou instituições educacionais do mundo inteiro a adotarem repentinamente o ensino
remoto emergencial (ERE), por meio de soluções tecnológicas que evitassem ou
atenuassem perda de conteúdo e prejuízos na formação do aluno, no decorrer do período
de confinamento. A pandemia acelerou transformações já em curso, precipitando
discussões quanto à mudança de perfil do aluno e do seu modo de aprender, bem como a
necessidade de os docentes diversificarem suas abordagens didáticas, para que sejam
compatíveis com a forma e o ritmo dos discentes. Os estudos sobre inovação educacional
têm alcançado novos patamares a partir das possibilidades advindas do uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas atividades pedagógicas, ensejando
maior dinamismo e novas formas de compartilhamento do conhecimento na relação entre
aluno-professor, aluno-aluno e aluno-tecnologia. Nesse contexto, um recurso tecnológico
bastante promissor no processo ensino-aprendizagem é a Realidade Aumentada (RA),
uma ferramenta capaz de simular situações reais combinando objetos virtuais e reais em
tempo real, estimulando o raciocínio espacial e uma atuação mais ativa e criativa do
aluno. A dissertação pretende ampliar o campo de discussão sobre o uso da RA, a partir
do diagnóstico de sua utilização no ensino básico durante a pandemia da Covid-19. Como
estratégia metodológica, a dissertação, de natureza científica de finalidade básica,
utilizou, na primeira etapa, a revisão bibliográfica e documental para identificar as
contribuições sobre pesquisas acerca da RA na educação. Na segunda etapa, com o
propósito de obter resultados mais abrangentes, a dissertação adotou o método
quantitativo por meio da aplicação de um questionário, subdividindo essa parte nas fases:
(i) exploratória e descritiva com professores dos ensinos fundamental e médio vinculados
às escolas da rede pública municipal de Florianópolis e da rede pública estadual de Santa
Catarina; (ii) análise de dados obtidos para identificar se a RA foi um recurso utilizado
no período de confinamento sanitário, assim como possíveis melhorias e obstáculos sobre
seu uso nas práticas pedagógicas, além de sua viabilidade como alternativa inovadora no
ambiente da gestão pública educacional. Entre os achados dos resultados do questionário,
verificou-se que a RA é um recurso pouco explorado pelas escolas e ainda desconhecido
para maioria (54%) dos docentes, embora sua incorporação no projeto pedagógico seja
recomendada e seus benefícios sejam reconhecidos entre os professores que fazem uso
ou apenas conhecem a ferramenta. Diante dos fatos analisados, observa-se que as escolas
públicas catarinenses propiciam um ambiente favorável à inovação, a partir da
constatação dos seguintes elementos: (i) docentes motivados; (ii) a escola é considerada
um bom lugar para se trabalhar; (iii) diálogo institucional aberto; (iv) incentivo ao uso
das TICs em sala de aula; (v) valorização de professores inovadores e criativos. Além
disso, os dados obtidos sugerem desafios relacionados à disponibilidade de recursos
tecnológicos para atividades pedagógicas, visto que 75% dos respondentes utilizam seu
próprio equipamento em sala de aula. Por fim, o corpo docente apresenta um elevado grau
de qualificação acadêmica e habilidades tecnológicas necessárias para implementação de
processos inovativos educacionais. Conclui-se, desse modo, que a aplicação da RA, ainda
que seja um recurso incipiente nas escolas públicas pesquisadas, é percebida na literatura
e confirmada nos dados coletados no questionário como uma solução tecnológica eficaz
nos processos de ensino-aprendizagem e capaz de auxiliar na transição do ensino remoto
para uma educação digital.
Palavras-chave: realidade aumentada; educação digital; metodologias ativas;
transformação digital; ensino remoto emergencial.

ABSTRACT
The suspension of classes to mitigate the impacts related to the Covid-19 pandemic forced
educational institutions around the world to suddenly adopt emergency remote learning
(ERE) through technological solutions that would avoid or mitigate loss of content and
damage to student education in the during the period of confinement. The pandemic
accelerated transformations already underway, precipitating discussions regarding the
change in the student's profile and the way they learn, as well as the need for teachers to
diversify their teaching approaches, so that they are compatible with the shape and pace
of the students. Studies on educational innovation have reached new levels from the
possibilities arising from the use of ICTs (Information and Communication
Technologies) in pedagogical activities, providing greater dynamism and new ways of
sharing knowledge in the relationship between student-teacher, student-student and
student -technology. In this context, a very promising technological resource in the
teaching-learning process is Augmented Reality (AR), a tool capable of simulating real
situations by combining real and virtual objects in real time, stimulating spatial reasoning
and a more active and creative student performance. The dissertation intends to expand
the field of discussion on the use of AR, from the diagnosis of its use in basic education
during the Covid-19 pandemic. As a methodological strategy, the basic purpose scientific
dissertation used, in the first stage, a bibliographic and documental review to identify
contributions to research on AR in education. In the second stage, in order to obtain more
comprehensive results, the dissertation adopted the quantitative method through the
application of a questionnaire subdividing this stage into phases: (i) exploratory and
descriptive with elementary and high school teachers linked to the schools of the
municipal public network of Florianópolis and the state public network of Santa Catarina;
(ii) analysis of data obtained to identify whether AR was a resource used during the period
of sanitary confinement, as well as possible improvements and obstacles to its use in
pedagogical practices, and its viability as an innovative alternative in the context of public
educational management. Among the findings of the questionnaire results, it is concluded
that AR is a resource little explored by schools and still unknown to the majority (54%)
of teachers, although its incorporation into the pedagogical project is recommended and
its benefits recognized among teachers who use or they just know the tool. Given the facts
analyzed, it is observed that public schools in Santa Catarina provide a very favorable
organizational climate for innovation, based on the observation of the following elements:
(i) motivated teachers; (ii) school is considered a good place to work; (iii) open
institutional dialogue; (iv) encourage the use of ICTs in the classroom; (v) valuing
innovative and creative teachers. In addition, the data obtained suggest challenges related
to the availability of technological resources for teaching activities, as 75% of
respondents use their own equipment in the classroom. Finally, the faculty has a high
degree of academic qualification and technological skills necessary to implement
innovative educational processes. It is concluded, therefore, that the application of AR,
even though it is an incipient resource in the public schools surveyed, is perceived in the
literature and confirmed in the data collected in the questionnaire, as an effective
technological solution in the teaching-learning processes and capable of assist the
transition from remote learning to digital education.
Keywords: augmented reality; digital educational; active methodologies; digital
transformation; emergency remote learning.
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1 INTRODUÇÃO
A Covid-19 impôs ao mundo uma nova realidade, obrigando países a tomarem
medidas drásticas para minimizar os impactos da grave crise sanitária. Segundo dados da
UNESCO, cerca de 1,5 bilhão de alunos e 63 milhões de professores de 195 países
(UNESCO, [2021]) ficaram fora da escola em razão do isolamento social imposto pelas
autoridades para conter a disseminação do vírus.
As instituições educacionais utilizaram métodos e ferramentas de educação a
distância, por meio de plataformas on-line, no intuito de evitar a perda de conteúdo e os
prejuízos para a formação dos alunos. A possibilidade de utilização do modelo remoto
foi, portanto, fundamental para manter os discentes ativos e vinculados ao ambiente
escolar nesse período (PIRES et al., 2021), superando os desafios iniciais de implantação
relacionados, por exemplo, à dificuldade de concentração dos alunos, ao desenvolvimento
de competências dos professores e à estruturação de um ambiente domiciliar propício à
aprendizagem (BRANDÃO et al., 2021).
Em virtude desse cenário de incertezas e ao mesmo tempo de mudanças, a
comunidade educacional ampliou o debate em relação à adoção de metodologias mais
dinâmicas que possibilitassem o design de uma estrutura educacional flexível, compostas
por novas estratégias, técnicas e atividades pedagógicas, fundamentadas na
disponibilidade de novas tecnologias, como as Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação (TDIC), as quais potencializam a aprendizagem ativa, conferindo ao aluno
protagonismo e autonomia em sua formação.
Torna-se, portanto, cada vez mais comum verificar que as escolas que utilizavam
modelos da era pré-pandemia (estático) estão alterando sua metodologia de ensino para
formas híbridas (a distância e presenciais) e inovadoras, aptas a possibilitar uma resposta
rápida à diversidade de situações do cotidiano escolar (por exemplo, confinamento de
alunos e frequência escolar). Ademais, o espaço escolar direcionado para um ambiente
híbrido harmoniza processos de aprendizagens indutivas e dedutivas, em tempo real ou
assíncrono nas plataformas digitais (MORAN, 2018).
Como decorrência, a tecnologia, presente na rotina das escolas, pode levar ao
engajamento maior dos alunos na produção e no compartilhamento de conhecimento
(SCHWARTZ; VIDAL, 2010; SILVA; CAMARGO, 2015), estimulando ambientes mais
colaborativos por meio de abordagens didáticas mais compatíveis com a demanda dos
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alunos. Todavia, não se pode desconsiderar a existência de barreiras relacionadas não
apenas ao aspecto metodológico educacional, mas também relacionadas à desigualdade
social e ao despreparo das instituições educacionais que carecem de infraestrutura,
conectividade e conhecimentos técnicos (INSTITUTO PENÍNSULA, 2020).
A instituição educacional orientada para uma metodologia ativa necessita
combinar estratégias, atividades e recursos, de modo que o aluno se torne o protagonista
no processo de aprendizagem e que a sala de aula (virtual ou presencial) seja um espaço
propício para experimentação, produção e manipulação de elementos para criação de
artefatos significativos que permitam novas maneiras de aprender e pensar (MORAN,
2018).
A perspectiva dessa nova realidade torna-se, desse modo, um gatilho para o
desenvolvimento de novas habilidades, sobretudo para o aluno, que é direcionado para
uma posição de protagonista no processo de aprendizagem. Novas habilidades, como a
capacidade de filtragem de fontes, emergem como necessárias no contexto de abundância
de informação disponível, facilitada principalmente pela internet. Capacitar o aluno para
a elaboração e reelaboração dessas informações, com habilidades específicas para
aprender diante do volume disruptivo de informações, permite-lhe construir novos
conhecimentos úteis no processo de aprendizagem.
O ensino remoto emergencial foi um instrumento importante quando surgiu a
pandemia, mas sua utilização foi limitada para uma forma de ensino puramente
transmissivo, no qual torna-se premente a migração do ensino remoto emergencial para
uma educação digital em rede de qualidade (MOREIRA; HENRIQUES; BARROS,
2020). Moreira, Henriques e Barros (2020, p. 362) definem a educação digital em rede
como um processo que se caracteriza pela conectividade, rapidez, fluidez, apropriação de
recursos abertos, necessários para estimular processos educativos destinados a melhorar
e a desenvolver a qualidade profissional dos professores.
É nesse contexto que o campo educacional também se insere no ambiente de
inovação, a partir de uma abordagem interdisciplinar, apta a possibilitar a interação de
saberes e experiências para o desenvolvimento de novas ferramentas e novos
instrumentos que se tornem facilitadores do processo de aprendizagem organizacional.
Diante disso, um recurso tecnológico bastante promissor no processo de
aprendizagem dos alunos é a Realidade Aumentada (RA), ferramenta capaz de combinar
objetos reais e virtuais em um ambiente real, no qual estes coexistem alinhados e em
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tempo real. Essa tecnologia decorre do aperfeiçoamento da Realidade Virtual (RV),
representando, atualmente, uma forma capaz de potencializar os processos de
aprendizagem, simulando situações reais em ambientes controlados (AZUMA, 2001).
Os experimentos mediados pela RA nos processos de inovação educacional têm
apresentado

resultados

principalmente

quando

significativos
combinados

no
com

processo

de

dispositivos

ensino-aprendizagem,
móveis

(MARTÍNEZ;

OLIVENCIA; TERRÓN, 2016). O desenvolvimento de software e de aplicativos de RA
permitiu aos professores a possibilidade de criar com facilidade seus próprios materiais
didáticos por meio de recursos interativos (NADOLNY, 2017), contribuindo para uma
melhor contextualização dos conteúdos, para despertar interesse e engajar o aluno nas
questões escolares.
A ferramenta possibilita que professores criem novas formas para compartilhar o
conhecimento, ao mesmo tempo em que estimula o interesse/adesão da nova geração de
alunos, dotados de uma afinidade natural para novas tecnologias e com o acesso ilimitado
de informações digitais. Ao interagir com objetos virtuais tridimensionais sobrepostos ao
cenário real, o discente amplia sua percepção e seu raciocínio espacial é estimulado.
Assim, a dissertação propõe, num primeiro momento, analisar como os
pesquisadores do tema estão sugerindo a RA para aperfeiçoamento dos processos de
ensino aprendizagem, bem como verificar as principais práticas pedagógicas disruptivas
utilizadas em instituições educacionais no contexto da educação digital.
E, num segundo momento, a partir da aplicação do questionário, o estudo buscou
trazer um panorama sobre o uso da RA no contexto das escolas públicas de Santa
Catarina, com o intuito de compreender de que forma está ocorrendo a inserção dessa
ferramenta no âmbito das organizações de ensino.
Neste sentido, a dissertação adota o seguinte problema de pesquisa: A RA foi uma
solução tecnológica utilizada pelas escolas públicas catarinenses nos processos de ensinoaprendizagem durante o período da pandemia da Covid-19?
1.1

OBJETIVOS
A partir da contextualização da problemática de pesquisa acima exposta, são

descritos como objetivos da dissertação os elencados a seguir.

18
1.1.1 Objetivo Geral
Compreender o cenário das escolas públicas dos ensinos fundamental e médio das
redes públicas estadual (SC) e municipal (Florianópolis) quanto ao uso da RA e de outras
soluções tecnológicas nos processos de ensino-aprendizagem durante o período da
pandemia da Covid-19, assim como o de verificar se as escolas públicas catarinenses
propiciam um ambiente favorável para a implantação de metodologias inovativas
disruptivas.
1.1.2 Objetivos Específicos
Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos
específicos:
a) Examinar na literatura conhecimentos relevantes sobre a implementação da RA
no contexto educacional;
b) Pesquisar as implicações do clima organizacional nas atividades pedagógicas,
segundo a percepção dos professores;
c) Analisar se as instituições escolares disponibilizam oportunidades de
desenvolvimento profissional para os docentes, bem como a sua percepção sobre
a efetividade dessas capacitações frente ao trabalho que executam;
d) Verificar fatores relacionados à inserção da RA e das TICs nas escolas públicas
catarinenses, assim como as principais barreiras e os aceleradores para o uso
dessas ferramentas na educação;
e) Refletir se o ecossistema escolar da rede pública catarinense apresenta um
ambiente favorável para atividades de experimentação e inovação educacional.
1.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
A dissertação adota como escopo o uso da RA nos processos de ensinoaprendizagem em escolas dos ensinos fundamental e médio durante o período de
isolamento social em razão da pandemia da Covid-19.
A RA é compreendida como uma ferramenta tecnológica capaz de contribuir no
processo de transmissão de conhecimento, simulando situações reais e combinando
objetos virtuais e reais, cujas informações não poderiam ser visíveis a olho nu
(SWENSEN, 2016), de modo a proporcionar maior interação e motivação aos envolvidos.
As imagens produzidas funcionam como atalhos cognitivos que remetem aos diversos
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sentidos humanos, principalmente ao visual. Assim, o uso da realidade aumentada e,
portanto, a possibilidade de projeção de imagens no ambiente real, funciona como um
acelerador do processo de aprendizagem. Observa-se que tal tecnologia tende a dinamizar
o compartilhamento do conhecimento, promovendo a decodificação de conceitos
abstratos e favorecendo a compreensão dos alunos.
O escopo do trabalho, contudo, é delimitado não apenas pelo uso da ferramenta
da RA, mas também pela sua aplicação no ambiente de ensino no período de
confinamento da Covid-19, em que repentinamente as instituições tiveram que adotar
soluções tecnológicas e um plano de Ensino Remoto Emergencial (ERE). O estudo
pretende investigar se a RA foi uma solução tecnológica adotada pelas escolas durante o
ensino remoto emergencial de modo a possibilitar aos alunos experiências de aprendizado
do conteúdo programático.
O estudo terá abrangência regional, com a participação de professores dos ensinos
fundamental e médio de escolas públicas da rede estadual do Estado de Santa Catarina e
da rede pública do Município de Florianópolis.
Assim, o recorte proposto busca identificar algumas peculiaridades da RA nas
organizações educacionais, podendo ser apontado o alto custo dos dispositivos
tecnológicos como um dos principais obstáculos. Além do custo não ser amplamente
acessível, há ainda a dificuldade no manuseio do equipamento, a complexidade na
geração de conteúdo e a desigualdade social, considerando que grande parte dos alunos
não dispõe de recursos como smartphone e notebooks para execução de suas tarefas
escolares.
Tais barreiras são significativas no ambiente do sistema público educacional,
cujas especificidades estabelecem um olhar mais pontual, de modo a tornar factíveis as
soluções na aplicação da RA.
Desse modo, a dissertação propõe um diagnóstico sobre de que forma a RA está
sendo utilizada como uma alternativa para o aperfeiçoamento dos processos de ensinoaprendizagem nas escolas no período de confinamento da Covid-19 e de que modo esses
modelos podem ser replicados no sistema público de ensino, cujos desafios e
especificidades impõem soluções inovadoras no ambiente da gestão pública educacional.
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1.3

JUSTIFICATIVA
A humanidade deu um salto civilizatório quando adquiriu a capacidade de

catalogar o conhecimento, organizá-lo e disseminá-lo permitindo que futuras gerações
tivessem acesso ao legado cultural e intelectual dos seus antepassados.
A educação possui um poder transformador, cujo conhecimento é a matéria-prima
para que os alunos adquiram novas habilidades e competências que lhes permitam
adaptar-se às mudanças contínuas no mercado de trabalho e no mundo e, dessa forma,
estarem preparados para futuras profissões. Os ensinos fundamental e médio estão
passando por profundas mudanças no que tange ao conteúdo programático e aos métodos
de ensino, alinhando-os às reais necessidades dos alunos.
As adversidades encontradas para a incorporação definitiva das novas tecnologias
nas rotinas educacionais são complexas, principalmente pelos aspectos que envolvem os
atores desse ecossistema, como discentes, docentes, pais, organizações de ensino,
governos, entre outros. Tais adversidades contribuíram enormemente para o descompasso
em relação ao grau de maturidade em inovação de instituições educacionais comparandoas com as organizações de outros segmentos.
Os sistemas educacionais mais efetivos estão atrelados a políticas públicas
voltadas para a qualidade do ensino e para o desenvolvimento profissional, buscando se
dissociar do componente político partidário e estabelecer um eixo-diretriz no que se refere
ao planejamento de longo prazo, capaz de se ser seguido por décadas (PERELMUTER,
2019).
A crise sanitária exigiu a operacionalização de medidas urgentes que
possibilitassem respostas rápidas na tentativa de garantir uma infraestrutura mínima
preparada para dar continuidade às atividades escolares e para transmitir conhecimento
com eficácia.
Nessa perspectiva, a utilização das TICs ganhou definitivamente espaço na escola
e exigiu uma adaptação nos processos ensino-aprendizagem de modo a ressignificar as
atividades pedagógicas, principalmente na transição compulsória e temporária do ensino
presencial para o modo on-line. Tal substituição pressupõe que a continuidade das aulas
aconteça em ambientes virtuais, mediados por ferramentas tecnológicas e caracterizados
como o método de ensino remoto emergencial (OLIVEIRA; CORRÊA; MORÉS, 2020).
O ensino remoto apresenta potencialidades e adversidades, que compreendem
pessoas, competências, tecnologias e infraestrutura, e tem como objetivo oferecer aulas
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em formatos presenciais, como se o aluno e o professor estivessem em sala de aula, porém
transmitidas via webconferências e desenvolvidas exclusivamente por conta da crise
sanitária (ARRUDA, 2020).
De acordo com Moreira e Schelmmer (2020), o processo é centrado no conteúdo,
e a comunicação é predominantemente bidirecional, em que as aulas ocorrem por meio
de sistemas de webconferências.
Muito se tem discutido acerca da integração curricular das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) a partir de inúmeras experiências pedagógicas,
constituindo um grande desafio para as políticas educacionais em diversos contextos
decisórios (LIMA et al., 2021).
Entretanto, ainda que essa integração curricular esteja prevista na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), na qual se faz menção sobre a importância da inovação e
das novas tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem, o que se observa é que
limitações estruturais dificultam a implantação dessas estratégias. Ou seja, ainda que
essas novas tecnologias estejam no cotidiano da população e sejam utilizadas em diversas
áreas do conhecimento, sua incorporação depende da coexistência de uma série de outros
elementos, como a qualificação dos professores e o acesso da comunidade escolar para
esses recursos tecnológicos.
Tendo em vista os aspectos mencionados, quando a educação é associada às TICs,
surgem novas alternativas para construção de rotinas pedagógicas mais flexíveis e a
elaboração de projetos didáticos que proporcionem aos alunos experiências significativas,
aprimorando a aplicabilidade de conteúdos e processos de aprendizagens mais efetivos.
(REZENDE; GONÇALVES; PINTO; DELOU, 2021)
Não obstante, a afinidade natural dos alunos da geração Z (nascidos a partir da
década de 1990) com as novas tecnologias favorece a transição das escolas “analógicas”
para as escolas digitais.
Considerando o conjunto de soluções tecnológicas que vêm sendo utilizadas na
educação e de maior adesão entre os alunos, destacam-se a RA, a RV e os jogos digitais.
Vale destacar que outras áreas também têm se beneficiado com os avanços da Realidade
Aumentada e Realidade Virtual, como o setor de aviação, por meio de simuladores de
voo durante treinamento para pilotos, ou, por exemplo, os setores de marketing, vendas e
arquitetura, que possibilitam aos clientes visitarem em ambiente virtual seus produtos,
como aviões, barcos, empreendimentos, entre outros, antes de serem fabricados. Também
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pode ser citada a telecirurgia, em que o cirurgião humano guiará um cirurgião robótico a
distância. Dessa forma, num futuro próximo, essas tecnologias serão recursos utilizados
no cotidiano da população.
Verifica-se, portanto, que algumas peculiaridades da RA e RV dificultam a ampla
adoção nas organizações educacionais, podendo ser apontado o alto custo como um dos
principais obstáculos. Além do custo não ser amplamente acessível, há ainda a dificuldade
no manuseio do equipamento e a complexidade na geração de conteúdo.
Neste sentido, a RA apresenta inúmeras vantagens que potencializam o processo
de produção e transferência do conhecimento, pois possibilita que elementos digitais
sejam exibidos no mundo real por meio de tablet, smartphones, óculos especiais ou outros
dispositivos com câmeras conectadas a processadores. (PERELMUTER, 2019)
Por fim, a inserção da RA no âmbito da educação tem um propósito que supera a
sua mera utilização como ferramenta tecnológica, uma vez que tal instrumento pode
auxiliar no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, proporcionando maior
interação e motivação aos envolvidos.
1.4

A

ADERÊNCIA

AO

PROGRAMA

DE

PÓS-GRADUAÇÃO

EM

ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO (PPGEGC)
Os estudos relacionados às metodologias inovativas no contexto da educação
abrangem temas interdisciplinares que observam práticas docentes que qualificam e
potencializam formas de ensino mais criativas e colaborativas, incorporando uma cultura
de aprendizagem ativa mediada por soluções tecnológicas educacionais. (FARIAS, 2020)
A presente pesquisa está relacionada à área de concentração Gestão do
Conhecimento (GC) e na linha “Teoria e Prática em Gestão do Conhecimento”. Por meio
deste trabalho, pretende-se investigar o contexto das organizações educacionais públicas
(clima organizacional, infraestrutura e desenvolvimento profissional) considerando a
utilização da RA e das TICs no cenário dos ensinos fundamental e médio, no período de
pandemia da Covid-19.
Ademais, a vocação do PPGEGC para uma abordagem multidisciplinar também
favorece o vínculo com a área Mídia do Conhecimento, atrelada à linha “Mídia e
Conhecimento na Educação”, tendo em vista que sua atuação está relacionada à eficiência
do processo ensino-aprendizagem baseado em tecnologias, que qualificam e favorecem
processos de difusão, comunicação e compartilhamento do conhecimento no ambiente

23
escolar (interno e externo), influenciando um maior engajamento dos estudantes.
(WILWERT, 2020). Assim, a dissertação está em consonância com o objetivo de
maximização da efetividade e da eficiência do projeto de ensino sobre a utilização de
meios tecnológicos, atrelado ao Programa de Mídia do Conhecimento.
Acrescenta-se, por fim, que este trabalho também abrange em seu escopo uma
análise das características próprias da Engenharia do Conhecimento no que se refere à
explicitação, emulação e modelagem do conhecimento (envolvendo aquisição,
representação, uso e avaliação do conhecimento), considerando a importância da gestão
da qualidade da informação (QI) para melhoria da educação. (BENTANCOURT, 2015)
Portanto, a proposta de analisar estudos relacionados à utilização da RA para
disseminação do conhecimento no âmbito das organizações escolares insere-se como uma
pesquisa intrinsecamente relacionada aos objetivos da PPGEGC, assim como apresenta
um elo entre as áreas de concentração da Gestão do Conhecimento, Mídia do
Conhecimento e Engenharia do Conhecimento. Nesse sentido, no histórico do PPGEGC
foram encontrados estudos que guardam afinidade com o tema deste trabalho, conforme
quadro a seguir.
Quadro 1 - Teses (T) e Dissertações (D) do PPGEGC
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Autor

Tema

MÁXIMO, Eduardo
Zeferino

Maturidade da Gestão do Conhecimento: uma aplicação ao Modelo de
Excelência da Gestão.

D

2021

WILWERT, Maria Lucia

Estrutura Midiática de Ensino e sua Relação com o Engajamento Escolar.

D

2020

FURTADO, Rafael Gattino

ÉVORA: Gestão de Objetos Digitais de Ensino e Aprendizagem.

D

2020

FARIAS, Giovanni Ferreira
de

Um framework para implementação de PBL no Moodle.

T

2020

AIRES, Regina Wundrack
do Amaral.

Desenvolvimento de Competências Gerais para a Sociedade em
Transformação Digital: uma Trilha de Aprendizagem para profissionais do
setor industrial.

D

2020

CRISTIANO, Marta
Adriana da Silva.

Integração Tecnológica na Educação Básica: Perspectivas sobre os
conhecimentos tecnógicos, pedagógicos e de conteúdos dos professores do
sul de Santa Catarina.

T

2017

NUNES, Carolina Schmitt.

Gestão em Educação a Distância: Um framework baseado em boas práticas

T

2017

dos Santos, Fernanda

Qualidade da Informação Estratégica Organizacional Utilizando a Casa da
Qualidade

D

2016

ALVES, Lourdes

Gestão em instituições de educação superior: proposta de referencial
fundamentado na abordagem da gestão do conhecimento.

T

2016

Bentancourt, Silvia Maria
Puentes

SERVQUAL como instrumento de gestão de qualidade da Informação em
ambiente EAD

D

2015

REGINALDO, Thiago

Referenciais Teóricos e Metodológicos para a Prática do Design Thinking na
Educação Básica.

D

2015

COMARELLA, Rafaela
Lunardi

Gestão de objetos digitais de ensino-aprendizagem: construindo um modelo.

T

2015

Bleicher , Sabrina

Processos flexíveis pra a produção de materiais didáticos para a educação a
distância: Recomendação pautadas na perspectiva interdisciplinar.

T

2015

JAPPUR, Rafael Feyh

Modelo Conceitual para Criação, Aplicação e Avaliação de Jogos Educativos
Digitais.

T

2014

MÜLBERT, Ana Luisa

A Implementação de Mídias em Dispositivos Móveis: Um Framework para a
Aplicação em Larga Escala e com Sustentabilidade em Educação a
Distância.

T

2014

BRAGA, Marta Cristina
Goulart.

Diretrizes para o design de mídias em realidade aumentada: situar a
aprendizagem colaborativa online.

T

2012

Nível Ano

Fonte: Base de Dissertações e Teses do PPGEGC

1.5 ABORDAGEM METODOLÓGICA
A presente dissertação pretende abrir um campo de discussão sobre o uso da
Realidade Aumentada (RA) nos ensinos fundamental e médio durante o período de
pandemia da Covid-19 e averiguar se o ecossistema escolar da rede pública catarinense
apresenta um ambiente favorável para atividades de experimentação e inovação
educacional. Como estratégia metodológica, este estudo, de natureza científica de
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finalidade básica, utilizou-se da revisão bibliográfica e documental para examinar as
contribuições acerca da RA no âmbito da educação. Ademais, buscando obter resultados
mais abrangentes, esta pesquisa adotou o método quantitativo, por meio de um
questionário virtual, e foi dividida em duas fases: (i) exploratória e descritiva, com
professores dos ensinos fundamental e médio vinculados às escolas da rede municipal de
Florianópolis e da rede estadual de Santa Catarina; (ii) análise de dados obtidos para
identificar se a RA foi um recurso utilizado no período de confinamento sanitário, assim
como verificar a percepção dos professores sobre a utilidade dessa ferramenta nos
processos de ensino-aprendizagem e sua viabilidade como alternativa inovadora no
ambiente da gestão pública educacional.
A pesquisa se concentrou em artigos que versavam sobre o uso da RA no contexto
da educação, existentes nas seguintes bases de conhecimento: Portal Periódicos Capes e
Google Acadêmico. Para obtenção das publicações, foram utilizadas as seguintes
combinações com as palavras-chave no campo de busca das bases selecionadas: 1.
“realidade aumentada” and “educação” or “escolas” and “transformação digital”; 2.
“ensino remoto emergencial” and “tecnologias educacionais” and “COVID-19”; 3.
“metodologias

ativas”

and

“experimentação”

and

“inovação

disruptiva”;

4.

“transformação digital” and “inovação educacional”; 5. “gestão do conhecimento” and
“ensino básico” and “qualidade da informação”; 6. “ensino remoto” and “qualidade da
informação”. Foram recuperados 881 documentos.
Como critério de inclusão e exclusão, adotou-se: (a) Selecionar artigos que
contivessem, no título, no resumo, nas palavras-chave ou no corpo do texto, os termos
desta pesquisa; (b) Artigos com texto completos, gratuitos e disponíveis por meio do
acesso CAPES e Download pelo Google Scholar®; (c) Línguas: inglês, espanhol e
português; (d) publicados no período entre 2010 e 2021.
Foi elaborada uma matriz de síntese para organização das informações e dos
conhecimentos que foram extraídos dos estudos selecionados. Em seguida, após nova
filtragem, foram selecionados 45 documentos que guardavam aderência ao objeto do
estudo para composição do portfólio final.
Quadro 2 - Portfólio final
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N°
1

Autor
Ano
Campos; Tavares;
2021
Chimenti; Marques

Título

Temática

Desafios da Pandemia para o Futuro da Educação: O Caso Coppead

Pandemia e Educação
Metodologias ativas e

2

3

MORANO, D.

2021

Contreras;
2021
Zwierewicz; Vallejo

Convergência entre gamificação e metodologias e metodologias ativas:
gamificação nos processos
Ferramentas no ensino de anatonomia humana
CONTRIBUIÇÕES DO DESIGN THINKING PARA A
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA

de ensino-aprendizagem
Design Thinking no
contexto da educação
básica

4

Xinling

2021

Exploration and Practice of Lean Education based on integration of
science & education and participating

Educação Enxuta

5

BOMBANA;
TEXEIRA

2021

As metodologias ativas como potencializadoras do sistema atencional:
do presencial ao remoto usando Design Thinking

Design Thinking e
metodologias ativas no
contexto do ensino remoto

6

Medeiros;
2021
Wangenheim; Hauck

7

Lima; Nunes; Logo 2021

O protagonismo de estudantes da educação básica a partir do
desenvolvimento de aplicativos para smartphone
Realidade Aumentada Mobile: Potencialidades em atividades
educacionais no ensino médio

Realidade Aumenta no
contexto do ensino básico
Realidade Aumenta no
contexto do ensino básico

Inovação educacional

8

Rezende et al.

2021

A Realidade Aumentada em Situações de Aprendizagem na Educação
Básica: Uma Revisão de Literatura

9

BREDARIOLI, C.

2020

Do Ensino Remoto Emergencial à Educação Digital em Rede por Meio
Emergencial, metodologias
de Metodologias Ativas na Pandemia

Ensino Remoto

ativas e pandemia.
Realidade Aumentada no
contexto da Educação

10

HOOG et al.

2020

Rapid deployment of smartphone-based augmented reality
tools for field and online education in structural biology

11

SANAHUJA, S.

2020

Towards Lean Teaching: Non-Value-Added Issues in Education

Ensino Enxuto

12

ARARIPE et al.

2020

Competências Digitais na Formação Inicial de Professores

Competências digitais

13

ANGELONI, M.

2020

Realidade Aumentada e sua utilização como uma ferramenta de auxílio
na Educação

14

Garcia; Morais;
Zaros; Rêgo

2020

Ensino Remoto Emergencial: proposta de design para organização de
aulas

Realidade Aumentada no
contexto da Educação
Ensino Remoto
Emergencial e Design
instrucional

15 ORTEGA; ROCHA 2020

16

Ammirato; Linzalone;
2020
Felicetti

O DIA DEPOIS DE AMANHÃ – NA REALIDADE E NAS MENTES
– O QUE ESPERAR DA ESCOLA PÓS-PANDEMIA?
Knowledge management in pandemics. A critical literature review

17

ALVES et al.

2020

Ciências na pandemia: uma proposta pedagógica que envolve
interdisciplinaridade e contextualização

18

OILEIRA; SOUZA

2020

Habilitadores da transformação digital em direção à Educação 4.0

19

LOPES, L.

2020

24
25

BASSANI, P.

Gestão do conhecimento em
pandemias. Uma revisão
crítica da literatura
Prática pedagógica mediada
por tecnologias na
pandemia
Transformação Digital na
Educação

Inovações Educaionais com o uso da realidade aumentada: Uma revisão Aplicação da Realidade
Aumentada na Educação.
sistemática

Realidade aumentada na escola: experiências de aprendizagem em
espaços híbridos
Conectivismo Pedagógico: novas formas de ensinar e aprender no
21 WITT; ROSTIROLA 2019
século XXI
ÍCONES EM LÍNGUA DE SINAIS COMO REFERÊNCIA NA
22
Scandolara, D.
2019 LINGUAGEM VISUAL EM AMBIENTES VIRTUAIS DE ENSINO
APRENDIZAGEM (AVEAS)
Ferreira; Ribeiro;
A Ciência pelas Lentes dos Smartphones: O Potencial do Aplicativo
23
2018
Cleophas
QR Code na Formação Inicial de Professores de Ciências da Natureza

20

Pandemia e Educação

2019

Aplicação da Realidade
Aumentada na Educação.
Conectivismo
Ambientes virtuais de
ensino Apredizagem
Inovação Educacional

2018

Realidade Aumentada em Livros Infantis: uma revisão sistemática de
pesquisas e aplicações

Livros com realidade
aumentada

MORO, Roberta G. 2018

Realidade Aumentada em Livros Infantis: uma revisão sistemática de
pesquisas e aplicações

Livros com realidade
aumentada

MORO, R.

27

26

MORAN, J.

2018

Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda.

Metodologias ativas na
educação

27

VARVAKIS et al.

2018

Perspectivas e desafios dos dispositivos móveis para as bibliotecas
universitárias brasileiras

Dispositivos móveis e
educação

Communicative Learning Aided by AR for Activity
with Students within a Group HCI

Realidade aumentada
aplicáveis a diversas áreas
do conhecimento

Qualidade da informação na revisão sistemática da literatura

Qualidade da Informação

28

WARDEN, Suarez et
al.
2017

29

Fagundes;
2017
Bentancourt; Bastos
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1.6

ESTRUTURA DO TRABALHO
Esta dissertação apresenta cinco capítulos em sua estrutura. O primeiro capítulo,

de natureza introdutória, traz a contextualização do tema da dissertação, definindo os seus
objetivos, sua justificativa, sua aderência ao programa de pós-graduação da EGC, além
da abordagem metodológica, com a apresentação do questionário, da metodologia
utilizada, dos procedimentos éticos, da estrutura dos questionamentos e da amostra da
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pesquisa. O segundo capítulo é destinado à apresentação do referencial teórico,
subdividido a partir das variáveis centrais da dissertação. O terceiro capítulo é dedicado
ao processo de desenvolvimento e aplicação do questionário, bem como à análise dos
resultados obtidos a partir dos dados coletados neste instrumento. No quarto capítulo é
apresentada a conclusão da dissertação. E, por fim, no sexto capítulo são elencadas as
referências bibliográficas utilizadas para elaboração deste estudo.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A revolução digital está mudando as regras do mercado, impactada pela difusão
de tecnologias disruptivas que estão transformando pressupostos fundamentais que
governavam a atuação e o progresso dos negócios na era pré-digital. As tecnologias
digitais propiciaram novas perspectivas sobre como compreender os clientes e criar valor
para estes. (ROGERS, 2020)
O cenário atual atinge diretamente o processo de Transformação Digital (TD) das
organizações, rompendo paradigmas, quebrando barreiras e promovendo mudanças nos
diversos setores e segmentos da economia. A TD, que já acontecia nas organizações, foi
intensificada na pandemia da Covid-19, tornando imprescindível reformular
planejamentos, adaptar novas modalidades de trabalho e analisar a complexidade do
fenômeno e seus reflexos.
Nessa linha, alguns autores sugerem um aprofundamento do tema para
compreender como as organizações estão se mobilizando internamente de modo a
viabilizar uma gestão de mudanças que possibilite construir uma capacidade estratégica
em conhecimento e, dessa forma, reagir com sucesso às alterações repentinas do mercado.
No intuito de radiografar o grau de engajamento de consumidores no ambiente
digital, a Isobar Brasil (2019) criou o Índice de Maturidade Digital (IMD) e avaliou 284
marcas de setores do varejo, bens de consumo, saúde, educação e ensino, com
faturamento superior a R$1 bilhão. O índice de maturidade digital é um indicador que
evidencia o nível de TD da organização, analisando rotinas e alterações estruturais que
envolvam principalmente os seguintes aspectos: (i) automação e simplificação de
processos; (ii) eficiência das atividades; (iii) uso adequado de informação na tomada de
decisão; iv) crescimento da organização.
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As empresas pesquisadas foram classificadas nos estágios de desenvolvimento
em: iniciante; básica; madura; ou expert. Em geral, o estudo classificou 48,6% das
pesquisadas como “básica”, 32,4% como “madura” e 3,75% “expert”. Além disso,
destacou a importância da tecnologia para a continuidade dos negócios, principalmente
na identificação das demandas dos clientes diante do cenário digital.
A pesquisa apresenta alguns insights que permitem compreender tanto a
importância da tecnologia para a sustentabilidade organizacional, como também perceber
as necessidades dos clientes diante desse tipo de ecossistema. Em sua conclusão, extraise, a partir dos dados coletados, que as marcas mais maduras digitalmente têm melhores
resultados financeiros.
A TD modificou a forma com que organizações passaram a enxergar os dados. Na
era pré-digital o gerenciamento dos dados exigia um dispendioso investimento para
aquisição e manutenção de sistemas de TI, além de possuir um elevado risco associado e
uma grande dificuldade de manejo em relação ao processo de armazenamento de dados.
Atualmente, os dados são gerados e compartilhados em quantidades exponenciais, por
pessoas e empresas ao redor do mundo.
Rogers (2020) elenca cinco domínios que descrevem o panorama da TD nas
empresas de hoje, são eles: clientes, competição, dados, inovação e valor. Tais domínios
estão redefinindo princípios basilares da estratégia no intuito de dar maior
competitividade para as organizações.
Figura 1 – Cinco domínios da transformação digital

Fonte: Rogers (2020)
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Levando-se em conta os aspectos mencionados, os desafios de um mercado em
rápida mutação são gigantes, e nenhuma organização passará por esse processo sem
repensar o significado e a importância dos dados para a sustentabilidade do negócio.
Ademais, considerando os recursos tecnológicos disponíveis hoje, ao que tudo indica, as
funções e possibilidades dos dados são ilimitadas.
No contexto da educação, a TD não é um projeto para aquisição, desenvolvimento
e implementação de tecnologias nem a substituição de docentes por máquinas, mas de um
repensar permanente dos processos de ensino-aprendizagem para que se tornem mais
efetivos e criem valor para a comunidade escolar.
As práticas pedagógicas “analógicas” não têm efetividade no que tange à
formação dos indivíduos no contexto dos atuais paradigmas que o mundo enfrenta, ainda
mais considerando o amplo repertório disponível das tecnologias da informação e
comunicação (TICs), que possibilitam formas mais criativas e colaborativas de
aprendizagens. Essas práticas envolvem especialmente desde ações para formação
docente até dinâmica da sala de aula.
A pandemia acelerou o processo de mudanças com a incorporação definitiva das
tecnologias em sala de aula para continuidade das atividades, quando instituições
educacionais e professores precisaram rapidamente aprender e implementar soluções
tecnológicas, assim como pais e alunos tiveram que se adaptar para o aprendizado a
distância. (STEFANELLO, 2021)
A educação digital simboliza a profunda agregação de métodos de ensino e
aprendizagens resultantes de abordagens que consideram a educação, cultura e mídia.
(MARTINS FILHO, 2016)
Cross (2006) estabelece a educação digital por meio de um pensamento
construtivo orientado para um modelo de conhecimento por abdução. Dessa forma, o
conhecimento é desenvolvido a partir de fragmentos de informações e evidências de
práticas relacionadas à construção de algo.
Os professores precisam desenvolver uma mentalidade direcionada para
construção de parcerias com os alunos no processo ensino-aprendizagem, combinando
experiências e conhecimentos pedagógicos com as experiências tecnológicas dos alunos.
(THOMAS, 2011)
Os paradigmas da educação digital exigem uma abordagem interdisciplinar dos
desafios, de modo a favorecer o engajamento dos atores envolvidos no ambiente escolar,
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e uma educação mais flexível baseada em tecnologias multimídias. Ou seja, a prática
docente vinculada a ações contínuas de inovação e orientadas para criação e cocriação de
conhecimentos.
Wilson (2013) ressalta a importância do letramento digital para tornar efetivo o
alcance dos objetivos pessoais, sociais e educacionais, seja nativo, seja imigrante digital.
A educação digital propicia a geração coletiva de conhecimento, em que os
envolvidos podem adicionar, manipular e retirar conteúdos, disseminar informações,
fomentar construção de vínculos comunitários para troca de competências e saberes.
Uma outra tendência da TD para o contexto escolar é o ensino personalizado, que
considera a capacidade das novas tecnologias em coletar dados e medir o desempenho
dos alunos, assim como o feedback dos modelos de ensino, possibilitando, por meio de
logaritmos, traçar um perfil individualizado de aprendizado e análises preditivas para
atividades pedagógicas mais adequadas para um reforço sobre as dificuldades dos
discentes.
Não obstante, as instituições de ensino também são organizações regidas por
práticas de gestão e, assim como os demais setores da economia, reconhecem a urgência
de uma grande transformação estrutural, despertando o interesse da comunidade escolar
e científica em relação ao tema da TD nas instituições de ensino. (BIRCHAL, 2018)
2.2 INOVAÇÃO EDUCACIONAL
No Brasil, boa parte dos alunos estão desconectados com as instituições
educacionais, sendo essa a realidade, sobretudo, do sistema público de ensino, cuja prática
pedagógica ainda está direcionada predominantemente para o modelo centrado na
transmissão do conhecimento pela figura do professor, com uso de aulas expositivas,
palestras e memorizações como formas de compartilhamento de conhecimento. Tais
fatores contribuem para a baixa qualidade do ensino e para a falta de adesão/interesse dos
alunos.
A velocidade de implantação de novas tecnologias vinculadas na área da educação
é menor quando comparada ao setor corporativo, razão atribuída pela complexidade dos
elementos deste ecossistema como alunos, professores, administração pública, entre
outros. (PERELMUTER, 2019)
De acordo com os dados do monitoramento do Plano Nacional de Educação
(BRASIL, 2018), a Meta 5 estabelece indicadores para a mensuração do quantitativo de
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estudantes com proficiência insuficiente em leitura, escrita e matemática, cujos resultados
apontam a limitação no processo de aprendizagem, de acordo com os percentuais de
22,2% para a leitura, 34,5% para a escrita e 57,1% para a matemática.
A Meta 7 do Plano Nacional de Educação trata mais especificamente da qualidade
da Educação Básica, por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb),
e tem por objetivo estimular o fomento da qualidade da educação básica em todas as
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a
atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensino
fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio (BRASIL,
2014). O que se constata, no entanto, é que as médias obtidas no Ideb ainda estão aquém
das metas propostas, evidenciando a baixa no processo de aprendizagem.
Diante de todo esse quadro, estudos sobre inovação educacional têm alcançado
novos patamares a partir das possibilidades advindas da tecnologia. O impacto da
inovação nas escolas é percebido pela sociedade do conhecimento como um dos fatores
estruturantes de novas organizações pedagógicas, não apenas porque a tecnologia acoplase ao processo de aprendizagem, mas também porque altera a forma de transferência do
conhecimento compartilhado e de sua retenção e absorção pelos alunos e docentes.
Um fator que precisa ser observado pelas instituições educacionais é o processo
de formação dos professores, que exige práticas e ferramentas inovadoras para que o
modelo de ensino seja compatível com as reais necessidades dos alunos. Além disso, ao
rever sua prática, o docente deve introduzir estratégias de ensino que inovem o espaço de
sala de aula e favoreçam uma aprendizagem significativa. (ARAÚJO; YOSHIDA, 2009)
As atividades pedagógicas que conduzem os estudantes a atuarem ativamente na
construção do seu próprio conhecimento têm se mostrado eficazes e possibilitam a maior
apropriação de conteúdo (SILVA; BASTOS, 2012). Outro fator relevante a ser
considerado é quando tais atividades envolvem ludicidade, pois são consideradas
divertidas, motivadoras e satisfatórias para o processo de aprendizagem e despertam
maior interesse e envolvimento durante as aulas. Ademais, por meio delas é possível
revelar novas habilidades dos alunos e trabalhar questões sobre interatividade e respeito
em grupo (PEDROSO, 2009), além da criatividade.
Assim, a inovação educacional está atrelada, portanto, ao uso de novas tecnologias
e à adoção de uma abordagem interdisciplinar, a partir da construção de um entendimento
sobre determinados problemas ou questões.
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2.3 EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM RAZÃO
DA COVID-19
A revolução digital já estava ocorrendo nas organizações e foi intensificada na
pandemia da Covid-19, promovendo mudanças disruptivas sobre formas de interação
entre os diversos setores produtivos da economia. Assim, tornou-se imprescindível
reformular planejamentos, adaptar novas modalidades de trabalho e analisar a
complexidade do fenômeno e suas consequências.
Nesse contexto, com o propósito de radiografar a preparação das secretarias de
educação (estaduais e municipais) para o enorme desafio de garantir a aprendizagem de
seus alunos em tempos de confinamento e fechamento das escolas, o Centro de Inovação
para Educação Brasileira (CIEB), em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias
de Educação (CONSED), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(UNDIME) e a Fundação Lemann, divulgou, em abril de 2020, um levantamento nacional
traçando um panorama sobre as estratégias e ofertas de atividades de ensino remoto
durante o período da quarentena. O estudo teve respondentes de 3.011 secretarias
municipais de educação (54,5% do total nacional) e 21 secretarias estaduais de educação
(77,8% do total nacional).
A pesquisa revelou que 84% das secretarias já tinham emitido normativas
específicas e que as principais orientações estavam relacionadas à suspensão das aulas e
ao adiantamento das férias/recesso. Também identificou que 63% das secretarias ainda
não tinham definido a estratégia de ensino remoto a ser adotada para viabilizar a
aprendizagem dos seus alunos e que 85% não sabiam como fariam o registro de presença
e a avaliação de aprendizagem dos discentes (CIEB, 2020).
Outro dado trazido pela pesquisa evidencia ainda mais o tamanho do desafio das
escolas brasileiras: quase 40% dos municípios não utilizam recursos tecnológicos em suas
atividades pedagógicas e apenas 65% das secretarias estaduais utilizam com regularidade
ambientes virtuais de aprendizagem e ferramentas Google (CIEB, 2020).
Entre as escolas que adotaram recursos tecnológicos para manter contato com os
estudantes, as técnicas mais usadas pelos docentes foram envio de conteúdos digitais com
orientações genéricas e videoaulas gravadas via redes sociais com apoio de livros
didáticos.
Lucas Rocha, gerente de educação da Fundação Lemann, ressalta que “Os dados
da pesquisa evidenciam uma grande diferença na prontidão das redes públicas de
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educação em lidar com a suspensão das aulas presenciais e a importância de uma ação
coordenada de estados e municípios” (CIEB, 2020).
Assim, com efeito, o trabalho remoto e a digitalização foram, em muitos casos, as
únicas alternativas que viabilizaram as atividades laborais nesse período. O período de
confinamento exigiu um novo arranjo estrutural das escolas para satisfazer às novas
demandas dos alunos, e a tecnologia tornou-se um recurso indispensável para
operacionalização do processo ensino-aprendizagem e para certificação dos diferentes
níveis de escolarização. (ORTEGA; ROCHA, 2020)
Entretanto, a pandemia agravou ainda mais o quadro de desigualdade da
população brasileira, revelando uma dura realidade do sistema educacional, em que as
políticas públicas são insuficientes para garantir o acesso e a permanência de milhares de
alunos em sala de aula, evidenciando a disparidade dos padrões de qualidade escolar
oferecidos. (SOUZA, 2021)
Adota-se como conceito de política pública o proposto por Secchi (2016),
diretrizes elaboradas para enfrentar problemas públicos, ou seja, instruções para combater
discrepâncias entre a situação atual e uma situação ideal possível para a realidade pública.
(SECCHI; COELHO; PIRES, 2019).
À luz dessa compreensão, nem todas as instituições tiveram condições de
implementar um novo regime letivo por meio de modalidades que contemplassem meios
digitais de interação. (OLIVEIRA; VIEIRA, 2020)
Entre as manifestações da desigualdade no contexto das mudanças emergenciais
para continuidade das aulas em período pandêmico estão obstáculos relacionados à
formação dos docentes para adaptação das novas modalidades de ensino e a carência de
uma infraestrutura tecnológica (equipamentos e rede) apropriada para os atores escolares
envolvidos.
Os desafios pedagógicos são imensos, os professores em um curto espaço de
tempo precisam repensar novas estratégias, reaprender formas alternativas de acesso aos
estudantes, encaminhar atividades e buscar um acompanhamento mais personalizado de
cada aluno. (CASTAMAN; RODRIGUES, 2020)
Apesar das barreiras sociais para o avanço da equidade na educação brasileira,
houve um progresso no que tange à incorporação de novos métodos de ensino com uso
das tecnologias. No entanto, tais avanços não ocorrem na mesma proporção quando a
análise focaliza na rede de ensino público.
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Em face dessa realidade, as escolas, impulsionadas pelo senso de urgência,
recorreram ao ensino remoto emergencial (ERE) como principal ação estratégica para
gestão de crise que permitisse a continuidade do funcionamento das suas atividades
curriculares.
2.4 ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE)
O ERE é uma mudança temporária da entrega de instruções para um modo de
entrega alternativo devido às circunstâncias de crise. Envolve o uso de soluções de ensino
totalmente remotas para instrução ou educação que, de outra forma, seriam ministradas
presencialmente ou como cursos combinados ou híbridos e que retornarão a esse formato
assim que a crise ou emergência tenha diminuído. (HODGES; MOORE; LOOCKEE;
TRUST; BOND, 2020)
De acordo com Moreira e Schlemmer, o ERE é definido como um modelo de
ensino que considera o afastamento geográfico de professores e alunos no intuito de
remediar a impossibilidade temporária de aulas presenciais em um momento de
emergência e, dessa forma, possibilitar a continuidade das atividades educacionais.
(MOREIRA; SCHLEMMER, 2020)
Ademais, tal método implica em uma nova dinâmica para os professores em
relação aos processos de trabalho vinculados à elaboração de aulas, produção de
conteúdos e avaliação. Também exige um maior envolvimento das famílias para auxílio
dos alunos na execução de tarefas.
Além disso, no ERE, aluno e professor estão conectados via dispositivos
tecnológicos, utilizando a mesma quantidade de tempo das aulas presenciais, alterando o
ambiente de ensino físico para os contextos digitais. (OLIVEIRA; CORRÊA; MORÉS,
2020)
Segundo dados da OCDE (2020), no Brasil, apenas 30% dos discentes de baixa
renda possuem computador em casa, contra 88% dos que estudam em escolas de alto
padrão.
O

ensino

remoto

apresenta

desafios

no

que

se

refere

à

capacitação/instrumentalização dos docentes para uma rápida adaptação às novas
condições e exige uma infraestrutura de equipamento e rede (aluno e escola). Ou seja, o
grau de habilidade do professor em adotar tais recursos é determinante para a
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variabilidade das práticas e estratégias pedagógicas orientadas para criação de um
ambiente de criatividade e inovação.
Não obstante, a aplicação desse método favorece o uso de plataformas de ensino
que permitem a incorporação de recursos auxiliares, a disseminação de conteúdos
educacionais em aulas estruturadas por perfis em ambientes virtuais controlados por login
e senhas. (GARCIA; MORAIS; ZAROS; RÊGO, 2020)
Cabe salientar que a realização das atividades pedagógicas não presenciais não
se caracteriza pela mera substituição das aulas presenciais, e sim pelo uso de
práticas pedagógicas mediadas ou não por tecnologias digitais de informação
e comunicação que possibilitem o desenvolvimento de objetivos de
aprendizagem e habilidades previstas na BNCC [Base Nacional Comum
Curricular], currículos e propostas pedagógicas passíveis de serem alcançados
através destas práticas. (CNE, 2020)

Portanto, o ERE é uma ferramenta para mediação de atividades escolares e
compartilhamento de conhecimento em momentos de crise, transpondo um método de
didática retórica presencial em uma abordagem mais interativa por meio de plataformas
de ensino que operacionalizam a disseminação de conteúdos educacionais em ambientes
virtuais monitorados por login e senha. (GARCIA; MORAIS; ZAROS; RÊGO, 2020)
Ocorre que, em uma parte considerável dos casos, as tecnologias estão sendo
empregadas numa perspectiva unicamente instrumental, reduzindo a utilidade da
metodologia ERE a um ensino meramente transmissivo. (MOREIRA; HENRIQUES;
BARROS, 2020)
Frente a esse cenário, urge promover a transição do ERE, valioso método na
gestão de crise, para uma educação digital (MOREIRA; HENRIQUES; BARROS,
2020), orientada para um ensino híbrido (presencial e virtual) em que o aluno assume o
papel de protagonista na construção do conhecimento.
2.5 METODOLOGIAS ATIVAS
No cenário pandêmico, as metodologias ativas surgem como uma tendência para
a inovação educacional e uma alternativa eficiente nos processos de ensino e
aprendizagem, propiciando ambientes mais colaborativos, qualificando a interação e
potencializando o engajamento dos alunos nas práticas pedagógicas.
As metodologias ativas utilizam experiências reais e simuladas, por meio de
atividades interativas de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões na busca
de soluções de um determinado problema, promovendo uma reflexão sobre o papel de

37
aluno e do professor nos processos de ensino-aprendizagem. (BEBEL, 2011; DIESEL et
al., 2017; LEITE, 2021)
Esse modelo se apresenta como uma solução de aprendizagem mais interativa e
eficaz para estudantes de diferentes níveis de capacidade e habilidade. O formato de aula
reúne a praticidade de acesso a conteúdos e atividades em ambientes virtuais, assim como
promove a troca de experiências e o contato próximo entre alunos e professores por meio
de encontros presenciais e virtuais. O aluno é convidado a participar do processo de
aprendizagem em diferentes perspectivas, tais como professor, criador, jogador, decisor,
entre outros. (MATTAR, 2017)
Os métodos ativos consideram os recursos tecnológicos, a interdisciplinaridade e
o desenvolvimento de habilidades e competências para o aprimoramento das atividades
pedagógicas. A participação ativa do aluno na aprendizagem promove uma postura mais
autônoma e colaborativa, a partir de desafios reais. (GARAFALO, 2018)
Paiva et al. (2016) destacam a abertura para incorporação de novas estratégias de
ensino para superação do método tradicional. A autonomia do aluno e a conexão entre
teoria e prática são os principais benefícios das metodologias ativas.
Alguns alunos assimilam melhor o conteúdo de forma mais auditiva e visual,
outros são mais práticos e precisam interagir com a matéria para absorvê-la, e é por isso
que as metodologias ativas trazem uma nova perspectiva aos métodos de ensino,
considerando seus elementos que podem ser digitais, adaptativos, personalizados ou
combinados. Outro fator existente é a possibilidade de intervenções em realidades
específicas, desempenhando uma função significativa nos processos pedagógicos.
(SANTOS, 2017)
Os modelos ativos comumente utilizados são: (i) sala de aula invertida: também
conhecida como flipped classroom, nessa metodologia o aluno absorve o conteúdo
pedagógico antes da aula e aplica os conceitos em sala de aula, tornando a aprendizagem
dinâmica, interativa e inovadora (VALENTE, 2018); (ii) gamificação: o ensino é baseado
em jogos, utiliza elementos de design para engajar pessoas, desenvolvendo aprendizado
por meio da resolução de problemas, a qual oferece incentivos e recompensas
(MENEZES, 2015); (iii) design thinking: ensino baseado na prototipagem de soluções
inovadores para problemas com base nas necessidades dos participantes (SAMPAIO et
al., 2021); e (iv) ensino híbrido: modalidade que combina práticas de ensino a distância
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e presencial, buscando flexibilizar o modo como ocorre o aprendizado, mediada por
plataformas tecnológicas. (MOREIRA; MONTEIRO, 2018)
O uso das TICs na educação deve ir além do que a simples transposição de
conteúdos analógicos (livro e caderno) e de aulas expositivas por meio de recursos
tecnológicos (aplicativos, softwares, smartphones, tablets etc.). Esse “ir além” significa
direcionar as potencialidades para promover o engajamento dos atores escolares na
construção de um ecossistema de inovação voltado para a aprendizagem mútua nos
processos pedagógicos. (OLIVEIRA; CORRÊA; MORÉS, 2020)
Nesse horizonte, torna-se imperiosa a incorporação efetiva das tecnologias nos
projetos pedagógicos para implantação de uma cultura digital nas escolas e em
consonância com as competências propostas pela Base Nacional Comum Curricular.
Assim é possível guiar os professores na inclusão e utilização da tecnologia de modo a
auxiliar as práticas educacionais.
2.6 INOVAÇÃO POR EXPERIMENTAÇÃO
O progresso científico que vivemos promove uma difusão de recursos
tecnológicos no cotidiano das pessoas, como inteligência artificial, smartphones, tablets,
internet das coisas, impressão 3D, entre outros, em que nenhum campo do conhecimento
ficará imune aos impactos da transformação digital. (PERELMUTER, 2019)
Tradicionalmente, as organizações sempre conduziram a inovação com foco no
produto acabado e, desse modo, desenvolviam, testavam e lançavam ideias baseando-se
na análise, na intuição e na ascendência dos gestores que participavam do projeto. O
feedback do mercado, em muitos casos, tendia entrar após o lançamento público
(ROGERS, 2020), aumentando consideravelmente o risco de fracasso do projeto.
Na era digital, visando obter maior competitividade, as organizações orientam
seus processos de inovação por meio da experimentação rápida e do aprendizado
contínuo. Nesse sentido, inspirados pelo método lean startup, concentram esforços na
identificação do problema, no desenvolvimento de ideias, na repetição reiterada de
protótipos de viabilidade mínima testando pressupostos e lançando produtos com base na
validação dos clientes. (ROGERS, 2020)
Ademais, a popularização das novas tecnologias está permitindo que a
experimentação rápida seja uma ferramenta mais acessível e capaz de fortalecer os
processos de inovação em um ambiente complexo e dinâmico. Assim, tal abordagem
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viabiliza uma estrutura organizacional mais ágil e enxuta voltada para uma gestão de
mudanças e para construção de capacidades estratégicas em conhecimento.
Rogers (2020) destaca sete princípios da experimentação para criar valor nos
projetos de inovação, são eles: (1) aprenda cedo; (2) seja rápido e interativo; (3) apaixonese pelo problema, não pela solução; (4) receba feedback confiável; (5) meça o que importa
agora; (6) teste seus pressupostos; (7) fracasse com inteligência.
Em qualquer projeto de inovação, existe um risco significativo de fracasso,
principalmente em um cenário de incerteza, assim, o uso da experimentação em ideias
improdutivas tende a fracassar cedo, bem antes do lançamento e o custo do projeto é mais
baixo. Ao passo que postergar o feedback do cliente no desenvolvimento da inovação
impacta em aumento do custo do erro e desestimula a vontade organizacional para novas
experimentações. (ROGERS, 2020)
No âmbito da educação, a customização do conteúdo programático a ser ensinado
no ritmo de cada estudante; a capacidade de auxiliar e avaliar processos de aprendizagens;
e a aptidão e “dependência” dos discentes (principalmente os da geração Z) em relação à
tecnologia tornam a experimentação rápida uma ferramenta extremamente promissora
para os próximos anos.
Cada escola, dentro da sua realidade, pode desenhar seus espaços de
participação ativa, de experimentação, de elaboração de projetos, de
construção de protótipos, de experimentação, criação. (MORAN, 2018)

Os atores escolares dispõem de múltiplos espaços de experimentação por meio de
seus próprios celulares, acessíveis em qualquer lugar, os quais contribuem para diversas
finalidades, entre elas o enriquecimento dos ambientes de aprendizagem por intermédio
do uso da realidade aumentada (RA) e da realidade virtual (RV). A sala de aula é forjada
para um ecossistema de pesquisa, experimentação, debate, síntese em que o foco é a
aprendizagem. Neste espaço “maker”, o aluno utiliza ferramentas de prototipagem rápida
para desenvolver com autonomia sua própria aprendizagem, edificando seu
conhecimento a partir de experiências que envolvem erros e ajustes contínuos, criando
conexões com o mundo real. (MORAN, 2018)
Nesse sentido, os estilos de aprendizagem podem ser adquiridos a partir das
experiências dos estudantes no espaço de aprendizagem ao invés de uma propriedade
inata de um indivíduo. (KHATIBI; KHORMAEI, 2016)
Dentro dessa perspectiva, os estilos de aprendizagem são compreendidos como
características cognitivas e comportamentos psicológicos que servem como indicadores
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sobre como os alunos percebem, interagem e respondem ao ambiente de aprendizagem.
(TORTORELLA; MIORANDO; FETTERMANN; 2018)
Além disso, o processo de aprendizagem se mostra eficaz quando é conduzido em
parte pela habilidade nativa dos discentes e pela convergência de suas preferências de
aprendizagem com os métodos de ensino executados. (FELDER; SPURLIN, 2005)
Para estabelecer uma cultura de empreendedorismo, a alta direção deve
proporcionar uma visão clara dos objetivos institucionais, comunicando os desafios a
serem enfrentados e incentivar que os atores educacionais testem ideais e desenvolvam
soluções. Ademais, os gestores educacionais devem se envolver e apoiar equipes
intersetoriais, ser tolerantes com fracassos e celebrar sucessos. Para acelerar tais
processos, é fundamental internalizar práticas que possibilitem criatividade e inovação
(ANTONIC, 2011), instituir sistemas de recompensas (PESSOA; OLIVEIRA, 2006),
flexibilizar fronteiras organizacionais, garantir autonomia dos envolvidos e uma boa
comunicação.
2.6.1 Lean Education
Na última década, começou a despontar uma mentalidade educacional direcionada
para o empreendedorismo em que algumas instituições educacionais vêm adotando o
método Lean Education (Educação Enxuta) como uma ferramenta para aprimoramento
dos processos internos. Dessa forma, em termos mais precisos, é caracterizado como um
desdobramento dos métodos Lean Thinking (pensamento enxuto) e Lean Startup (Startup
Enxuta) e aplicado na área da educação. Tais métodos são inspirados no Modelo Toyota
de Produção, desenvolvido por Taiichi Ohno e Shigeo Shinngo, cujo foco é a melhoria
contínua, eliminação de desperdícios e redução de custos, promovendo o aprimoramento
dos processos e a entrega de valor para os clientes de seus produtos e serviços.
(LEMAHIEU, 2016)
A abordagem “lean” está ancorada nos eixos desenvolvimento de clientes,
desenvolvimento ágil e plataforma tecnológica (RIES, 2012; BLANK, 2013). Tais eixos
são utilizados como mecanismos estratégicos que sustentam o movimento de
transformação organizacional voltada para inovação, flexibilidade e capacidade de se
adaptar e responder rapidamente às mudanças. Além disso, fornece novas perspectivas
sobre como coordenar atividades organizacionais para entregar valor necessário aos
clientes com eficiência por meio da eliminação de resíduos (atividades sem valor
agregado). (SANAHUJA, 2020)
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Um sistema enxuto (processo) é composto por diversas ferramentas lean que
alteram constantemente os parâmetros com intuito de melhorar a qualidade dos produtos
e serviços. Assim, cada ferramenta possui um arranjo interno, em que suas estratégias de
aplicação e as conexões com outras ferramentas enxutas aprimoram o sistema enxuto.
(GADRE; CUDNEY; CORNS, 2011)
Em outros termos, essa abordagem cria e valida hipóteses, e os resultados
positivos são incorporados pela organização para a melhoria dos processos internos ou
para o desenvolvimento de produtos e serviços que melhor suprem as necessidades dos
clientes.
Para Alagaraja (2014), o principal valor do método lean está na melhoria dos
processos, produtos e serviços em virtude de sua capacidade de engajar os envolvidos nas
atividades organizacionais por meio da aprendizagem contínua.
Do ponto de vista educacional, essa nova tendência permite que universidades,
escolas e professores sejam similarmente eficazes nos processos de ensino-aprendizagem
para todos os estudantes e mais eficientes na eliminação dos desperdícios na execução
das atividades educacionais. O método lean é indicado para disciplinas como tecnologias,
arte, matemática, ciências e engenharias, as quais, por vezes, apresentam maior
dificuldade para contextualização de conceitos abstratos e a falta de engajamento do
aluno. (SANAHUJA, 2020)
Esse método, quando aplicado na educação, possui algumas nuances em relação
ao modelo corporativo. Ou seja, na educação enxuta o aluno é considerado um “cliente”,
o conteúdo programático e as habilidades necessárias para transmissão do conhecimento
são os “produtos”, e a ferramenta utilizada para ensinar pode ser compreendida como
“processo”. (SANAHUJA, 2020)
Alguns autores como Gadre, Cudney e Corns (2011) destacam as vantagens do
uso de plataformas para jogos de simulação que permitem a realização de experimentos
aplicando conceitos enxutos, tais como aceleradores dos processos de aprendizagens,
dando ao aluno a oportunidade de vivenciar a pressão e os paradigmas encontrados pelos
executivos nas tomadas de decisão em questões cruciais na organização. Acrescentam,
ainda, que o uso de pré-processadores de hipertexto e linguagens de consultas
estruturadas podem tornar jogos de simulação em ferramentas de conhecimento mais
eficazes. (WAN; CHEN; SAYGIN, 2008; GADRE; CUDNEY; CORNS, 2011)
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De acordo com dados coletados pela empresa CB Insights, entre 2013 e 2016
foram investidos quase US$ 9 bilhões em startups do setor da educação. Os principais
objetos dos investimentos estão em plataformas genéricas de aprendizagem on-line,
ensino de idiomas, educação infantil, cursos de tecnologia, monitoramento e gestão,
personalização da educação, preparação de exames, complementos de aulas, entre outros.
(PERELMUTER, 2019)
A metodologia Lean Education oferece uma série de técnicas que visam agilizar
e dinamizar todo o funcionamento de uma escola, permitindo um enxugamento dos
processos internos e promovendo uma maior eficiência em todas as áreas. Assim,
funciona como um vetor de transformação do ambiente institucional, impulsionando um
maior engajamento da comunidade escolar, em que o aluno é estimulado a desenvolver
uma mentalidade empreendedora, de modo a exercer um papel de protagonista no seu
processo de aprendizagem, com ênfase na resolução de problemas. Os alunos são instados
a construírem soluções criativas utilizando suas próprias descobertas.
Convém mencionar que o Lean Education tem como objetivo eliminar rotinas e
atividades que não agreguem valor ou que não potencializem o desenvolvimento de
competências para tornar o método de ensino mais efetivo.
Para ilustrar a lógica do método, é possível fazer uma analogia com a história dos
engenheiros russos da Roscosmos e os engenheiros americanos da Nasa durante a corrida
espacial. Ambos demandavam de um artefato para escrever no espaço, tendo em vista
que uma caneta normal não funcionava nesse ambiente devido à ausência de gravidade.
Os americanos gastaram milhões de dólares para criar uma caneta que funciona em
ambientes sem gravidade, mas os russos optaram por continuar a utilizar o lápis (NUZZI,
2017). Essa lógica também é indicada para o contexto da educação fundamentada no
método Lean Education, sem a necessidade investimentos milionários, mas direcionada
para extinção de desperdícios, de rotinas e atividades que não contribuem no processo de
aprendizagem, de modo que o ensino se torne mais fluido e eficiente. Um outro exemplo
é o uso de plataformas e soluções digitais para a eliminação do trabalho braçal dos
professores na coleta e análise de dados, pois resulta na racionalização de rotinas e
economia de tempo, permitindo um foco maior na definição de estratégias de ensino
inovadoras. (STEFANELLO, 2021)
No contexto da sustentabilidade educacional, esse método propicia condições
especiais que estimulam o desenvolvimento de modelos de ensino inovadores, bem como
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testes de técnicas e tecnologias especiais como aceleradores para uma cultura de inovação
e empreendedorismo.
O ensino empreendedor inspira alunos para o desenvolvimento de competências
imprescindíveis para criação de novas soluções para as diversas demandas da sociedade
contemporânea.
A

Lean

Education

objetiva

principalmente

desenvolver

uma

atitude

empreendedora, de forma a estimular o raciocínio lógico e conhecimentos que auxiliem
na resolução de problemas (GARAFALO, 2018) deixando os processos educacionais
mais enxutos e céleres. Dessa forma, otimiza a dinâmica de funcionamento de uma
instituição de ensino e potencializa a qualidade dos processos de aprendizagem (alunos e
professores). O estudante, ao utilizar ferramentas de design thinking, aprende
desenvolvendo projetos empreendedores , criando e testando protótipos para solução de
determinados desafios, condicionando seu pensamento para busca contínua da inovação.
Assim, a educação, ao sugerir atividades relacionadas ao empreendedorismo,
desperta no aluno a criticidade, a autonomia, a criatividade, a cooperação, o trabalho em
equipe e possibilita a criação de estratégias para soluções de problemas. (SOUZA, 2021)
Em virtude dos aspectos mencionados, a Lean Education pode ser uma alternativa
eficiente e uma das novas tendências educacionais para os próximos anos, considerando
seu dinamismo em ambientes de constantes mudanças e incertezas.
2.6.2 Design Thinking (DT)
A educação brasileira passa por um momento desafiador diante de tantas
mudanças e incertezas, em que instituições educacionais buscam alternativas que
possibilitem compreender as novas realidades e formas mais dinâmicas de estimular o
interesse dos alunos.
O formato do ensino apresenta mudanças significativas ao longo do tempo,
impactado principalmente pela presença ostensiva da tecnologia nos processos de
aprendizagem. (MARTINS, 2020)
A metodologia design thinking (DT) se apresenta como uma alternativa alinhada
com as propostas inovadoras e comprometidas para superação do ensino mecânico e
descontextualizado (CONTRERAS; ZWIEREWICZ; VALLEJO, 2021), buscando gerar
e aprimorar ideias, favorecendo o processo de solução dos desafios cotidianos com
criatividade e de forma colaborativa. (MORAN, 2018)
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De acordo com Gonsales (2017), a tradução da metodologia alude ao design do
pensar ou ao pensamento de design e propõe um novo modo de abordar os processos de
ensino-aprendizagem considerando a mutabilidade da realidade e o impacto das
mudanças nas pessoas.
O DT é uma metodologia utilizada para resolução dos problemas e tem como
premissa o design centrado no aluno. No contexto da educação, é reconhecida como uma
aprendizagem investigativa, opera de maneira colaborativa, promove um redesenho das
aulas e é caracterizada por cinco etapas: descoberta; interpretação; ideação;
experimentação; e evolução. (GARAFALO, 2018)
A finalidade do DT não é sanar os problemas por meio de respostas finais prédeterminadas e um caminho perfeito a ser trilhado, mas ter em conta que com a ocorrência
de erros, estes possam ser corrigidos. (NELSON; STOLTERMAN, 2003)
Tal metodologia tem se mostrado fundamental na estruturação de guias de
aprendizagem colaborativa que projetam atividades significativas, alto engajamento
(MORAN, 2015) que se beneficia do conhecimento tácito das pessoas no processo
inovador do trabalho em equipe, à procura de soluções inovadoras para problemas como
o foco na percepção, nas necessidades e nos comportamentos dos clientes. (PILLON;
TECHIO; SOUZA; ULBRICHT, 2019)
Ademais, o DT pode ser utilizado em diversas áreas do conhecimento, pois
possibilita que o estudante aprofunde seu aprendizado participando ativamente do
processo de construção do conhecimento, produzindo conteúdos, opinando e resolvendo
problemas concretos. (GARAFALO, 2018)
Na introdução do conteúdo pedagógico, a escola apresenta o contexto do
aprendizado e o desafio que deve ser resolvido. Os temas normalmente são relacionados
aos problemas do cotidiano, de modo que os alunos recebem estímulos para assumirem
um papel de protagonistas na geração de ideias e desenvolvimento de protótipos
utilizando tecnologias para resolução de problemas.
Em seguida, inspirado em metodologias ágeis como lean startup, utiliza-se o
Produto Mínimo Viável (MVP), uma versão simplificada de produto com potencial de
lançamento, com a premissa de se aprender com os erros e corrigi-los o mais rápido
possível.
Portanto, o DT surge como uma possibilidade para a educação, oferecendo
condições para o mapeamento de experiências culturais, valores, crenças e mapas mentais
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dos participantes com propósito de ampliar o conhecimento, além de gerar alternativas e
soluções para questões vinculadas ao processo de aprendizagem. (CONTRERAS;
ZWIEKEWICZ; VALLEJO, 2021)
2.7 GESTÃO DO CONHECIMENTO
A gestão do conhecimento (GC) é uma ferramenta estratégica essencial para
transformação organizacional e sustentação de uma cultura de inovação contínua na busca
de soluções inovadoras, vinculadas a uma abordagem interdisciplinar. É a partir da
interação de saberes e de experiências entre os colaboradores que a GC atua como
facilitadora para o atendimento dos objetivos institucionais.
O conhecimento é o conteúdo ou processo efetivado por agentes humanos ou
artificiais em atividades de geração de valor científico, tecnológico, econômico, social ou
cultural. Alguns autores destacam que as organizações direcionadas para GC consideram
o conhecimento um ativo intangível e estratégico no processo de aprendizagem
organizacional, agregando valor e potencializando a competitividade da organização. Os
ativos intangíveis possuem algumas características específicas, entre as quais se destacam
a singularidade (KAYO et al., 2006), a baixa rivalidade e a capacidade de escala. (LEV,
2000)
Para exemplificar a representatividade dos ativos intangíveis, segundo o Jornal
Diário do Comércio (2020), as cinco empresas mais valiosas nas cotações da bolsa em 22
de junho de 2020 eram Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) e Facebook. Juntas
somavam U$$ 6.023 bilhões em valor de mercado, destes, apenas 9% apareciam em seus
patrimônios líquidos auditados; e os outros 91% do seu valor de mercado eram
representados por ativos intangíveis que não estavam contabilmente reconhecidos.
O estudo da Gestão do Conhecimento é tratado como processo que promove o
fluxo de conhecimento entre os colaboradores e grupos da organização, sendo constituído
pelas etapas de aquisição, armazenamento, distribuição e utilização. (DURST;
EDVARDSSON, 2012; LIAO; CHUANG; TO, 2011; ARGOTE; MCEVILY;
REAGANS, 2003; CORMICAN; O’SULLIVAN, 2003)
A expressão Gestão do Conhecimento (GC) ganhou notoriedade quando foi
definida como uma área de pesquisa no contexto acadêmico, corporativo e econômico e
passou a integrar as temáticas relacionadas aos processos de inovação. Como campo de
pesquisa, teve sua origem na década de 80, quando as empresas japonesas tinham uma
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superioridade perante seus concorrentes, em especial, os americanos, e sua vantagem
competitiva

foi
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à

sua

capacidade

de

gerenciar

conhecimento.

(REGENSTEINER, 2013, p. 141-142)
Drunker (1990) conceituou gestão do conhecimento como capacidade de
gerenciar, descobrir, mapear, classificar, captar, distribuir, criar, multiplicar e reter
conhecimento com eficiência, eficácia e efetividade para que uma organização se coloque
em posição de vantagem competitiva em relação às outras, de modo a garantir sua
sobrevivência, gerar lucro e expansão no mercado.
Para estabelecer uma melhor compreensão da GC, é importante determinar quatro
importantes elementos: dado, informação, conhecimento e sabedoria. Os dados são
códigos que constituem matéria-prima da informação, representando um ou mais
significados que isoladamente não podem transmitir uma mensagem. Já as informações
são o resultado do processamento de dados e permitem a compreensão de determinada
situação. O conhecimento estabelece um processo de análise e interpretação de uma
informação, suportando tomadas de decisão. Por fim, a sabedoria permite um julgamento
baseado em experiências e na melhor forma de aplicação do conhecimento sobre
determinados assuntos. (SERRAT, 2010)
Nonaka e Takeuchi (1997) enfatizaram a existência de dois tipos de
conhecimento: o tácito e o explícito. O conhecimento tácito tem uma dimensão mais
cognitiva e é definido como pessoal, específico ao contexto, difícil de ser formulado e
comunicado. Para tanto, o conhecimento tácito exige uma estrutura que facilite a
integração dos indivíduos e estimule o compartilhamento de conhecimento. Já o
conhecimento explícito refere-se ao conhecimento transmissível, em linguagem formal e
sistemática. Além disso, o explícito utiliza a tecnologia da informação como facilitadora
para armazenar, distribuir e reutilizar o conhecimento por meio de procedimentos e da
estrutura organizacional. (MARTINS; MEYER, 2012)
A geração e criação de conhecimento possui um formato de espiral e ocorre por
meio da combinação do conhecimento tácito e explícito de forma contínua e dinâmica.
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997)
Os sistemas de gestão do conhecimento (SGC) são estruturados para impulsionar
o compartilhamento do capital intelectual da organização, sendo voltados para construção
do conhecimento a partir de um esforço multidisciplinar (ALBINO; REINHARD, 2005),
que requer uma combinação de ações sociais e tecnológicas. As ações buscam vincular a
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inovação em todas as atividades desempenhadas dentro da organização, de modo a
fomentar um ambiente de transformação e aprendizado contínuo.
Os gestores educacionais têm percebido a importância do conhecimento no
processo de aprendizagem organizacional. Como consequência, as escolas têm investido
em soluções inovadoras, vinculadas a uma abordagem interdisciplinar, propiciando
interação de saberes e experiências entre os colaboradores, e orientadas na busca dos
objetivos pedagógicos.
O uso das tecnologias tem possibilitado um aprendizado mais significativo,
modificando a forma como o conhecimento é compartilhado entre professores e alunos
na sala de aula. (PRENSKY, 2012)
2.7.1 Educação e gestão do conhecimento
O final do século XIX foi marcado por avanços técnicos e científicos em todos os
campos da ciência. Um clima de otimismo em relação ao futuro era impulsionado pela
produção industrial como um sinal de progresso das sociedades urbanas. A expectativa
era que o futuro estaria associado às inovações tecnológicas e a eficácia do ser humano
ocorreria por meio das máquinas.
As transformações aceleradas inspiraram alguns artistas da época, entre eles o
francês Villemard, que produziu uma série de gravuras em 1910, intitulada de Vision de
l’na 2000 (Visões de 2000). O artista imaginou um futuro em que as máquinas
simplificariam o trabalho e o cotidiano das pessoas, chegando a prever tecnologias de
informação e comunicação. Uma das gravuras retratou a escola no ano 2000, em que o
professor introduz livros no funil de um dispositivo (ferramenta tecnológica) que,
acionado por um assistente, compartilha o conteúdo em ondas eletromagnéticas
diretamente para os fones de ouvido usados pelos alunos.
Figura 2 – À l’École
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Fonte: Villemard (1910).

Atualmente, diante de um mundo globalizado, cada vez mais interligado e
complexo, as instituições educacionais direcionam seus esforços para obter capacidade
de se adaptar e de reagir às constantes mudanças, buscando ferramentas e técnicas que
proporcionem seu desenvolvimento e aperfeiçoamento no processo pedagógico.
O processo de aprendizagem escolar tem apresentado desafios que estão
relacionados à obsolescência dos programas educacionais, assim como ao modelo
estático e pouco favorável à transmissão de conhecimentos vinculados ao conteúdo
programático. Tais fatores contribuem para a baixa qualidade do ensino e para a falta de
adesão dos alunos.
Além disso, o exercício da docência impõe ao educador o desafio de propiciar um
ambiente favorável de aprendizado. Nesse contexto, a montagem do ambiente deve levar
em consideração o próprio conceito de conhecimento, o qual deve ser percebido como
um processo em construção e que depende da interação e do comprometimento de todos
os envolvidos. Além disso, outro elemento a ser inserido na montagem do ambiente
favorável é a percepção da inversão dos papéis, aluno-professor, de modo a propiciar que
o aluno também possa assumir um papel ativo no compartilhamento do conhecimento.
Deve-se ter em conta que alguns segmentos da educação estão em processo
acelerado de remodelagem de seus métodos de ensino em razão da pandemia e do
surgimento de novas tecnologias, motivados ainda pela aptidão natural da nova geração
na utilização dessas tecnologias no seu cotidiano.
O impacto da tecnologia na remodelagem social foi sistematizado pelo sociólogo
espanhol Castells (2003), o qual apontou para a necessidade de parâmetros cognitivos
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que incluam aspectos motivacionais, a autorregulação, a reflexão e a criticidade frente a
um fluxo de informação que se atualiza permanentemente.
Castells (2003) caracteriza ainda a atual revolução tecnológica como a aplicação
do conhecimento a aparatos de geração de conhecimento e encadeamento da informação,
em um processo de retroalimentação acumulativa entre inovação e seus usos. No campo
das organizações, aquelas que se mostram mais inovadoras têm demonstrado maior
necessidade em desenvolver habilidades e competências de seus colaboradores e maior
necessidade também na administração de novos conhecimentos, incorporando-os as suas
atividades.
Neste contexto, com o crescimento exponencial dos smartphones e tablets, surge
uma nova perspectiva de construir espaços de aprendizado por meio desses equipamentos
móveis atrelados à Realidade Aumentada. (GREEN; LEA; MCNAIR, 2014)
A escola é um ambiente que transita e ressignifica linguagens e múltiplos saberes,
sendo um espaço de criação e não tem a finalidade de difundir conteúdos prontos.
A tecnologia presente na rotina das escolas pode levar um engajamento maior dos
alunos na produção e compartilhamento de conhecimento. (SCHWARTZ; VIDAL, 2010;
SILVA; CAMARGO, 2015)
Assim, é imprescindível desenvolver competências que possibilitem ao aluno
interagir nos ambientes competitivos e ser capaz de encontrar soluções inovadoras para
os futuros desafios. Essa nova fórmula adota como premissa o fato de que o aprendizado
não é uma atividade estática, e sim um processo de aperfeiçoamento contínuo. Ou seja, a
inserção de novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem impacta o modo de
ensinar e altera as experiências de aprendizado. (KATO et al., 2014)

2.7.2 Gestão do conhecimento e qualidade da informação no ensino remoto
No contexto das organizações, com o avanço da tecnologia e dos processos
organizacionais, as informações emergem em grande velocidade e com altíssimo volume,
cabendo aos gestores utilizarem o conhecimento como um ativo estratégico capaz de
promover soluções organizacionais para o aprimoramento dos processos internos e para
a geração de novas oportunidades.
É indiscutível que a sociedade caminha para a viabilização de um mundo
efetivamente conectado, em que qualquer dispositivo físico possua capacidade
operacional para receber e transmitir dados. A Internet das Coisas (IoT) e as novas
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tecnologias estão possibilitando a integração entre sistemas artificiais e biológicos, o
desenvolvimento de mecanismos de aprendizado para máquinas, a integração entre
equipamento, bem como a extensão da realidade física com a realidade virtual. Tais
avanços foram impulsionados por um conjunto de fatores, como o desenvolvimento de
algoritmos eficientes, a miniaturização de equipamentos e sensores, o aumento da
capacidade de processamento dos sistemas computacionais e o barateamento de
dispositivos para armazenamento de dados. (PERELMUTER, 2019)
A qualidade da informação deve ser compreendida, nesse contexto, como um
requisito necessário para a efetividade dos processos de gestão do conhecimento,
considerando que a infraestrutura da internet está sendo preparada para permitir a
integração de um número extraordinário de equipamentos e o compartilhamento de uma
massa gigantesca de informações produzidas por sensores mediados por inteligência
artificial.
Os gestores, tanto das organizações públicas como corporativas, frequentemente
embasam a tomada de decisão em informações de má qualidade e de baixa confiabilidade,
gerando consequências deletérias para a organização na qual estão inseridos. Identificar
a qualidade da informação envolve compreender e identificar os fatores relevantes e que
efetivamente influenciam o usuário da informação. De acordo com Xie et al. (2017), o
fornecimento de informações precisas, oportunas e confiáveis criam o sentimento de
confiança por parte dos consumidores em potencial.
A qualidade percebida pode variar em razão do lugar, do tempo ou da pessoa que
recebe a informação, por isso carece de uma reavaliação permanente de suas variáveis.
Como apontam Delone e McLean (1992), a QI e a satisfação dos usuários são as
dimensões responsáveis pelo sucesso de um sistema de informação. Compreender a QI
como um problema da organização permite uma reestruturação efetivamente da essência,
ou seja, do core da atividade. A dificuldade da implementação vai depender das condições
para a tomada de decisão e da maneira de utilização da QI como matéria-prima. Quando
a informação é considerada como um ativo organizacional, a sua assimetria pode gerar
consequências negativas, impactando nos objetivos institucionais.
Segundo Zhou (2013), a QI reflete a relevância da informação, suficiência,
precisão e pontualidade. Ademais, é preciso saber quem vai usar a informação, ou seja,
qual é o usuário da informação e quais são os atributos necessários para que ele tenha
uma informação com qualidade, de modo a atenuar a produção de informação de baixa
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qualidade ou defeituosa. Tais defeitos informacionais podem ocorrer devido às seguintes
circunstâncias: produção subjetiva de informação; existência de múltiplas fontes;
problemas de interferências externas; produção de erros relacionados à inconsistência,
imprecisão e indisponibilidade de dados; excesso de informação; entre outros fatores.
No âmbito da educação, com a suspensão das aulas presenciais em razão da
pandemia, o ensino remoto foi a única alternativa viável e temporária para garantir a
continuidade das atividades escolares no momento de instabilidade. Nessa modalidade de
ensino, a transmissão de conhecimento é realizada com auxílio de ferramentas
tecnológicas, de forma virtual, mas ainda balizada por projetos pedagógicos próprios de
aulas presenciais. São utilizadas soluções tecnológicas, principalmente plataformas
digitais, que oferecem algumas funcionalidades como sala de aula virtual, fóruns,
conteúdos didáticos em textos e vídeos, tarefas e avaliações.
Acrescente-se a isso o fato de que, com a mudança significativa das rotinas
educacionais, alguns alunos e professores podem apresentar dificuldades na adaptação
para um ecossistema escolar digital. Assim, é imperioso que as instituições tenham uma
atenção especial com a informação que é transmitida nesse ambiente para assegurar um
nível desejado da QI e tornar os processos pedagógicos mais efetivos.
Registre-se, por seu turno, que a apresentação da informação guarda relação com
a tecnologia e é vinculada ao design instrucional. Já a qualidade da informação não é
dependente da tecnologia, mas dos desenvolvedores de conteúdos pedagógicos que
devem priorizar materiais com a capacidade de atender às necessidades dos alunos
(SABA, 2012).
Portanto, na seara educacional, o potencial de contribuição da QI para a
efetividade do aprendizado pressupõe tanto a inserção do aluno no centro das decisões,
como a compreensão de todos os envolvidos. Ademais, as reflexões acadêmicas abordam
a importância das ferramentas tecnológicas como vetores de inovação para criação de
novos conteúdos voltados para educação, ampliando o ecossistema para muito além dos
atores tradicionais. (CAMPOS et al., 2021)
Os recursos tecnológicos utilizam a informação e o conhecimento como insumos,
auxiliando diversos outros aspectos para a QI, principalmente nas etapas de coleta de
dados, geração de ideias, prototipagem, testes e gerenciamento de soluções
(ALBUQUERQUE; BASTOS; LUZ FILHO, 2009), e que, ao serem aplicadas no campo
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da educação, potencializam o desenvolvimento organizacional, a melhoria das atividades
pedagógicas e a efetividade na aprendizagem do aluno.
A implementação de uma gestão de QI é um processo que exige mudanças
organizacionais e ações contínuas. A falta de informações estruturadas é um dos desafios
na construção do conhecimento. Desse modo, a busca de informações estratégicas não
prioriza a quantidade de informações, mas sim o desenvolvimento organizacional por
meio do gerenciamento das informações relevantes de modo a atender os objetivos
institucionais. (WOICIEKOVSKI; PEREIRA, 2015)
Ademais, a organização deve dispor de um instrumento de avaliação da QI, o qual
permita a captura das percepções e expectativas dos usuários da informação
organizacional, a fim de identificar gaps de satisfação e melhorar a sua qualidade. Por
certo que a precisão é um atributo da QI e está muito relacionada ao uso e a esse processo
que se retroalimenta.
Os dados devem ser precisos, nítidos e exatos para que se tenha QI. Assim, devese ter atenção no que se refere à qualidade do dado, visto que isso não se traduz
necessariamente em qualidade da informação. Todavia, a falta de qualidade do dado
impacta na qualidade da informação.
Especificamente em relação às instituições de ensino, há uma dificuldade prática
na mensuração da QI. A revisão bibliográfica identificou algumas ferramentas capazes
de mensurar e avaliar as informações que se propõem a auxiliar na busca da QI. Pela
análise realizada por Bentancourt (2015) foi possível verificar contribuições sobre a
aplicabilidade do instrumento SERVQUAL na gestão da qualidade da informação em um
ambiente de ensino a distância, que serviram para coleta e produção de dados a partir do
levantamento de opinião voltado à melhoria da qualidade do ensino.
O modelo SERVQUAL é um método para avaliar a qualidade de serviço proposto
por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), que compara as expectativas do cliente com
a qualidade percebida e permite identificar gaps que precisam ser compreendidos e
aprimorados. Ele é composto pelas seguintes dimensões e atributos: (a) Tempo
(Pontualidade, Atualização, Frequência, Período); (b) Conteúdo (Precisão, Relevância,
Integridade,

Completude,

Concisão,

Amplitude,

Desempenho,

Simplicidade,

Verificabilidade, Confiabilidade, Comparação); e (c) Forma (Clareza, Detalhe, Ordem,
Apresentação, Mídia).
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A ferramenta proporciona um conjunto de indicadores que pode revelar possíveis
gaps existentes no que tange às expectativas e às percepções de usuários e gestores da
informação (PARASURAMAN, 1985). Os determinantes que podem proporcionar uma
grande diferença, entre expectativa e percepção da qualidade após o consumo, segundo
proposto por Parasuraman et al. (1985), são assim descritos: (i) confiabilidade; (ii)
responsabilidade; (iii) garantia; (iv) empatia; e (v) tangíveis.
Desse modo, conclui-se que o SERVQUAL é um instrumento com potencial para
mensuração das percepções sobre a qualidade do ensino e que, dessa forma, pode
contribuir para a avaliação, o controle e o aperfeiçoamento das políticas públicas
educacionais.
2.8 REALIDADE AUMENTADA COMO RECURSO PEDAGÓGICO
Os neurocientistas buscam entender como os cérebros humanos processam e
interpretam informações, assim como sua capacidade imaginativa de criar novas
realidades e ilusões de acordo com modelos mentais quando recebem grandes estímulos.
Perelmuter (2019) afirma que existem poucas formas tão eficientes de enganar o
cérebro como a superposição de elementos virtuais com elementos reais por meio da
realidade aumentada e da imersão em ambientes tridimensionais com sons, imagens e
interatividade por intermédio da realidade virtual (RV). Tais ferramentas associam
mecanismos cognitivos e inovações tecnológicas para compreender a realidade que cerca
as pessoas. A rápida disseminação dessas técnicas se deu principalmente pela combinação
do desenvolvimento de novos hardware e software, acessibilidade de redes de dados de
alta velocidade e a popularização dos smartphones. (PERELMUTER, 2019)
Nesse sentido, a exemplo do computador pessoal, da internet e dos dispositivos
móveis que modificaram as áreas da economia e pesquisa nas últimas décadas, a RA e a
RV trazem grandes avanços, com potencial de se tornarem ferramentas indispensáveis ao
trabalho, à aprendizagem e à comunicação. A RA e RV prometem modificar a perspectiva
dos usuários que saem de expectadores e passam a ser participantes.
Tais tecnologias permitem manipulação de elementos de 2D e 3D, áudio, vídeo e
texto, além de simular fenômenos físicos, apresentar informações que não podem ser
percebidas a olho nu, entre outras funcionalidades. (SWENSEN, 2016)
A ilusão gerada pela RA e RV se origina de percepção das pessoas em relação ao
ambiente que as cerca, quando se relaciona com um mecanismo que consegue ludibriar o
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cérebro utilizando as principais fontes de coleta de informação, a visão e a audição,
promovendo um ambiente mais enriquecido que pode guardar ou não semelhanças com
a realidade que lhe é familiar.
Como se observa pela trajetória histórica da humanidade, os indivíduos, ao longo
de toda sua existência, registram suas ideias e experiências por meio de figuras, desenhos,
pinturas e outras formas de expressão. Em outros termos, tais imagens operam como
gatilhos cognitivos que se relacionam com diferentes sentidos humanos, principalmente,
o visual. Assim, o uso da RA e, portanto, a possibilidade de projeção de imagens no
ambiente real, funciona como um acelerador do processo de aprendizagem. É um recurso
tecnológico que atua de forma complementar ao mundo físico, ou seja, possibilita que
objetos virtuais e reais coexistam e se relacionem no mesmo ambiente do mundo real em
tempo real. (AZUMA, 2001 apud LOPES et al., 2019) A RA adiciona objetos virtuais
em cenários reais, incrementa percepções e sensações, melhorando o senso de realidade
do usuário. (FORTE, 2009; KIRNER; KIRNER, 2007)
Azuma (2001) conceitua a RA como uma ferramenta capaz de combinar objetos
reais e virtuais em um ambiente real, no qual estes coexistem alinhados e em tempo real.
Essa tecnologia decorre do aperfeiçoamento da realidade virtual (RV), representando,
atualmente, uma promissora ferramenta para melhoria dos processos de aprendizagem,
utilizada para simular situações reais em ambientes controlados.
Os sistemas de RA produzem novas imagens por meio da adição de informação
digital, em tempo real, no campo de visão do usuário. Dessa forma, a RA incorpora e
combina os sinais captados no mundo físico (basicamente vídeo e áudio) com informação
produzida digitalmente (gráficos tridimensionais, dados textuais, objetos multimídia,
entre outros.) e criam novos ambientes coerentes, enriquecidos e integrados. (GARCIA;
MORAIS; ZAROS; RÊGO, 2020)
Autores como Cardoso, Zorzal, Guimarães e Pinho (2013) destacam que a RA é
um exemplo de tecnologia que está madura no meio científico, mas ainda pouco presente
no meio escolar de maneira efetiva. Ainda que incipiente, algumas aplicações foram
desenvolvidas em áreas educacionais, como engenharia, arquitetura, medicina, química e
física. (CARDOSO et al., 2013)
O grande desafio das instituições educacionais na era do conhecimento está
relacionado aos fatores críticos para o desenvolvimento das competências dos
colaboradores e à estruturação de um ambiente que fortaleça os relacionamentos internos
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e externos. O potencial de sua aplicação é amplo, podendo atuar em diversos contextos
educacionais, como simular fenômenos físicos complexos de difícil abstração. Assim, a
ferramenta RA é classificada como TICs e na educação é uma opção mais atrativa que
pode realçar o aprendizado por meio da interação com objetos virtuais tridimensionais
sobrepostos ao cenário real, bem como possibilita que o aluno tenha sua percepção e seu
raciocínio espacial estimulados. (LIMA; NUNES; LOBO, 2021)
Os experimentos mediados pela RA nos processos de inovação educacional têm
apresentado

resultados

principalmente

quando

significativos
combinados

no
com

processo

de

dispositivos

ensino-aprendizagem,
móveis

(MARTÍNEZ;

OLIVENCIA; TERRÓN, 2016). A evolução de software e de aplicativos de RA permitiu
aos professores desenvolver com facilidade seus próprios materiais didáticos com
recursos interativos (NADOLNY, 2017), contribuindo para melhor contextualização de
conteúdo, despertando interesse e engajamento do aluno para as questões escolares.
A ferramenta possibilita aos professores a criação de novas formas de
compartilhamento do conhecimento, ao mesmo tempo em que estimula o interesse/adesão
da nova geração de alunos, também “nativos digitais”, com as novas tecnologias.
Algumas peculiaridades da RA dificultam a ampla adoção das organizações
pedagógicas, como custo acessível, manuseio do equipamento e complexidade na geração
de conteúdo, os quais são os principais obstáculos (MARTINS FILHO; VANZELLA;
GUIMARÃES, 2012). Além disso, a dependência de profissionais especializados em
tecnologia, os problemas de segurança e privacidade e a necessidade de uma
infraestrutura de equipamentos e rede inibem ainda mais a implantação de RA nas
escolas. A literatura apresenta algumas vantagens e alguns benefícios do uso da RA na
educação, tais como: (i) como aumento da motivação, autonomia e desempenho do aluno;
(ii) compatibilidade com outros dispositivos tecnológicos; (iii) melhor contextualização
de conteúdos; (iv) aumento da integração coletiva; entre outros.
2.8.1 Livros infantis e realidade aumentada
Os indicadores de desempenho dos alunos brasileiros são preocupantes, conforme
a divulgação da última avaliação do Programme for International Student Assessment ou
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) em 2016. Nessa avaliação, o

Brasil ocupou o 59º lugar em leitura, 63º em ciências e 65º em matemática (OECD, 2016).
Observa-se que a compreensão textual da população é muito precária, situação que carece
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de medidas eficazes para melhorar esse quadro. Uma estratégia fundamental é o incentivo
à leitura desde os primeiros anos de escola.
A missão de fomentar o desenvolvimento de competência leitora é complexa e
requer do aluno uma coordenação de vários processos cognitivos para ler com precisão e
fluência (HUDSON et al., 2008). Segundo o relatório do Painel Nacional de Leitura dos
Estados Unidos da América, National Institute of Child Health and Human Development
(NICHD, 2000), existem cinco componentes essenciais que devem ser observados: (a)
alfabeto (ensino de consciência fonêmica e fonética); (b) fluência; (c) compreensão
(ensino de vocabulário e de texto); (d) leitura (realização de leituras silenciosas e em voz
alta, entre outras); e (e) tecnologias da informação a serviço do ensino da leitura.
As novas tecnologias de comunicação moldam a cognição dos indivíduos e,
quando combinadas com livros impressos, amplificam a capacidade interativa do texto,
articulando sons, imagens e outros recursos sensoriais. Nesse sentido, os livros infantis
têm alcançado resultados significativos para promoção da leitura quando estão
relacionados a tais recursos tecnológicos.
A autora Moro (2018) fez uma revisão e analisou pesquisas relacionadas à
aplicação da RA em livros infantis e afirma que tal combinação pode potencializar o
interesse e o envolvimento dos alunos, facilitando a compreensão da história e
aproximando a criança de aspectos mais complexos, como o aprendizado do alfabeto e
dos números. Tal ferramenta proporciona maior interatividade e uma experiência mais
imersiva ao usuário. A criança inicia a interação na medida que manipula o livro físico
para, então, explorar o conteúdo virtual de diferentes posições e páginas. (CLARK;
DUNSER, 2012)
Entretanto, vale ressaltar que a fisicalidade dos livros ainda é um fator muito
importante para o discente (SELLEN; HARPER, 2002), e a tecnologia utilizada para
implementar a RA nos livros é um apelo adicional importante para sensibilizar futuras
gerações.
De acordo com Matcha e Awang (2012), um livro de RA é composto por três
elementos: (a) um livro físico; (b) um computador; e (c) um dispositivo para apresentar a
RA.
2.8.2 Jogos educacionais e gamefication
A gamificação é uma técnica das metodologias ativas utilizada para inovação
educacional que vem ganhando espaço nas escolas. Essa ferramenta associa soluções
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tecnológicas e propostas de atividades que estimulam a ludicidade e a interatividade por
meio de jogos educativos, promovendo aprendizagens significativas para os alunos.
Moran (2018) caracteriza a gamificação como aulas roteirizadas que utilizam
linguagem de jogos e importantes estratégias de encantamento e motivação para uma
aprendizagem mais célere e próxima da vida real.
Os jogos educativos estimulam a criatividade, a atenção, a memória, entre outras
habilidades (FREITAS et al., 2018), e funcionam como filmes, despertando emoções e
sentimentos bem como promovendo maior engajamento de sua audiência. Dessa forma,
a gamificação surge como uma alternativa que visa conectar as instituições escolares ao
universo dos alunos com foco na aprendizagem, envolvendo sistemas de recompensas,
feedbacks imediatos, colaboração, reflexão, inclusão do erro e diversão, utilizando a
mecânica dos jogos, promovendo experiências cognitivas e emocionais. (RIBALDO;
SOUZA, 2021)
A gamificação é uma técnica que direciona seus esforços para criação de um
design centrado nos aspectos psicológicos e motivacionais do ser humano, buscando
impactar positivamente o comportamento dos usuários. (MENEZES, 2015)
Os jogos eletrônicos possibilitam aos usuários experiências que ultrapassam os
limites da lógica e da imaginação. No contexto escolar, um dos principais recursos
utilizados na gamificação é o videogame (CONNOLLY et al., 2012), considerando sua
popularidade e sua capacidade de aprimorar habilidades perceptuais, cognitivas e motoras
(GREEN; BAVELIER, 2007). O videogame provoca alterações estruturais em áreas do
córtex pré-frontal associadas com a memória operacional e outras funções executivas.
(KUHN et al., 2014)
Neste sentido, a Teoria da Diversão (Theory of Fun), livro escrito por Raph
Koster, fundamenta a ideia de gamificação preconizando a possibilidade do engajamento
de pessoas na execução de atividades desagradáveis associando elementos lúdicos com
sistemas de recompensas. (XU, 2012)
Ademais, os jogos educativos permitem ao estudante vivenciar aspectos do
cotidiano do mundo real em um ambiente ficcional controlado, estimulando seu
protagonismo na tomada de decisões rápidas e no gerenciamento de riscos para solução
de problemas pedagógicas. Além disso, tais técnicas são comumente utilizadas para
transformação de padrões de comportamento por meio do trabalho em equipe e interação
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na busca da construção do conhecimento bem como visam o aprimoramento dos
processos de ensino e aprendizagem. (VALENTIM et al., 2019)
Dado o exposto, uma poderosa combinação que deve modificar o modo como se
ensina, treina, aprende é a fusão da RA com o conceito de gamification. A razão pela qual
as ferramentas de RA apresentam resultados animadores e efetivos está relacionada
diretamente à forma como estímulos sonoros e visuais são processados para consolidar
um senso de realidade. Nesse sentido, o ensino infantil é uma das áreas mais exploradas
pelo gamification. (PERELMUTER, 2019)
Segundo Carolei e Tori (2014), a RA amplia a interação e pode dar maior
profundidade às propostas gamificadas potencializando o aprendizado por meio de
estratégias pedagógicas imersivas em ambientes digitais híbridos. Os autores sugerem,
ainda, que a utilização da RA na gamificação pode criar experiências intensas, expandir
percepções e uma postura mais autônoma do aluno, favorecendo a implantação de
metodologias ativas nos processos de inovação educacional.
2.8.3 Práticas de uso da realidade aumentada na educação
A literatura apresenta exemplos de projetos de RA desenvolvidos no âmbito da
educação. Percebe-se que a criatividade dos envolvidos é o diferencial, considerando que
os projetos foram criados com recursos limitados.
A seguir serão apresentados alguns exemplos da aplicação da tecnologia RA em
sala de aula, relacionando principalmente projetos ligados aos ensinos médio e
fundamental.
Varela e Martins (2010) apresentam o projeto sobre desenvolvimento de objetos
de aprendizagem destinados ao ensino de Geometria com a utilização da RA em uma
escola pública de São Paulo. A partir de avaliações formais com alunos e professores da
escola, percebeu-se que a tecnologia educacional, além de ter melhorado o conteúdo
(melhor visualização de figuras geométricas tridimensionais), provocou maior
entusiasmo nos alunos no processo de aprendizagem e aprovação dos professores.
No levantamento bibliográfico, muitos artigos foram encontrados sobre aplicação
de RA no processo de ensino dos cursos de engenharia, arquitetura e design.
O trabalho de Chen e Wang (2008) se destacou ao apresentar um sistema de RA
tangível para a eficácia pedagógica do processo de aprendizagem experiencial e
colaborativa do design urbano no curso de arquitetura. O resultado demonstrou que os
alunos que utilizaram a RA para soluções de atividades de design obtiveram um
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desempenho superior comparado com aqueles que não fizerem uso da tecnologia. A RA
proporcionou mais detalhes, principalmente em relação à percepção da textura dos
objetos, potencializando a capacidade reflexiva. Em conclusão verificou-se que o uso de
tal ferramenta propiciou o aprimoramento das habilidades de design e do trabalho
colaborativo.
3 DA APLICAÇÃO E ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO
Este capítulo apresenta o processo de desenvolvimento do questionário, os
resultados e a análise dos dados coletados no questionário virtual, por meio de tabelas,
gráficos e quadros, com o intuito de compreender o cenário das escolas públicas
catarinenses investigadas quanto ao uso da RA e de outras soluções tecnológicas nos
processos de ensino-aprendizagem, assim como o de verificar se as escolas públicas
catarinenses propiciam um ambiente próprio para a implantação de metodologias
inovativas disruptivas.
3.1 DO PROCESSO DE APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
O questionário on-line (Anexo X) foi desenvolvido no Google Forms, o qual foi
escolhido devido à sua dinamicidade no processo de compartilhamento e preenchimento
dos formulários, além de feedbacks em tempo real e possibilidade de tratamento dos
dados com mapeamento estatístico.
A ferramenta aplicada para coletar os dados buscou:
a) conhecer o perfil dos professores das escolas públicas catarinenses (idade,
sexo, formação acadêmica, tempo de docência, área de atuação e
experiência no ensino básico, redes sociais e habilidades tecnológicas);
b) identificar se o clima organizacional e a infraestrutura das escolas públicas
catarinenses favorecem a implementação de atividades de experimentação
e modelos disruptivos educacionais;
c) levantar impressões sobre a disponibilidade e acessibilidade de recursos
tecnológicos para atividades pedagógicas, assim como a realidade dos
docentes quanto à capacitação e formação para constituição dos saberes
pedagógicos-tecnológicos; e
d) apresentar um panorama sobre o uso e incentivo das TICs e da RA nas
escolas públicas antes e depois do período de confinamento sanitário.
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Nesse sentido, o questionário foi desenvolvido a partir da formulação de 45
perguntas de tipo fechado, estruturadas em 5 eixos, quais sejam: (1) Identificação; (2)
Clima Organizacional; (3) Desenvolvimento Profissional; (4) Utilização das TICs; e (5)
Realidade Aumentada.
O tratamento dos dados teve seu início no “Google Forms” com a formação do
banco de dados a partir da coleta das respostas dos questionários enviados, possibilitando
a uniformização dos dados, cujo arquivo foi exportado para o software de código aberto
RSTUDIO para verificação de consistências nos dados e no tratamento estatístico.
3.1.1 Dos procedimentos éticos
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
(CEPSH) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e aprovado por meio do
Parecer Nº 4.921.487 (APÊNDICE D). Todos os procedimentos previstos na pesquisa
cumprem os critérios de ética e estão em conformidade com a Resolução Nº 510/16 e
Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e com a Lei 13.709/18 (Lei de
Proteção de Dados), resguardando a privacidade dos professores e obedecendo os
princípios norteadores dessa lei, principalmente no que se refere à proteção dos direitos
fundamentais.
Todos os envolvidos na pesquisa, Secretaria Estadual de Educação de Santa
Catarina e Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, receberam cópia do
projeto de pesquisa, do parecer favorável do CEPSH/UFSC e do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O estudo prevê, ainda, que os resultados
obtidos serão encaminhados para as instituições envolvidas.
3.1.2 Amostra
O público-alvo do questionário foram os professores que atuam nos ensinos
fundamental e médio das escolas públicas da rede estadual de Santa Catarina e da rede
municipal de Florianópolis. O contato com os docentes ocorreu por meio das
Coordenadorias Regionais de Educação de SC e dos diretores das unidades escolares de
Florianópolis. Os participantes concordaram com o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
No âmbito estadual, as Coordenadorias Regionais de Educação de SC
encaminharam o link do questionário diretamente para os diretores e professores. Já no
âmbito municipal, a Gerência de Formação Continuada foi responsável pela análise e
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concordância com o projeto de pesquisa, cabendo ao pesquisador realizar o contato direto
com as unidades educativas (campo de pesquisa), sendo de autonomia de cada unidade
autorizar ou não a realização da aplicação do questionário. A coleta de dados ocorreu nos
meses de agosto, setembro e outubro de 2021.
Os dados foram obtidos por meio da aplicação do questionário virtual (Google
Forms), que contou com a participação de 421 professores atuantes nas escolas públicas
catarinenses, sendo 396 da rede estadual e 25 da rede municipal de Florianópolis de cinco
unidades (EBM Brigadeiro, EBM Virgílio Reis, EBM Jacinto Cardoso, EBM Luiz
Cândido da Luz e EBM Intendente Aricomedes da Silva), que concordaram em participar
da pesquisa.
Para o desenvolvimento do tamanho da amostra mínima para generalização da
população pesquisada, foi adotada uma fórmula estatística apresentada por Nique e
Ladeira (2017), conforme a figura 1.
Figura 3 – Fórmula do cálculo amostral

n=

Z² * p * q * N
e² (N - 1) + Z² * p * q

De acordo com a equação apresentada, “N” corresponde à população total de
34.338 professores que atuam nas escolas públicas catarinenses. Desse total, 34.091
professores são da rede estadual; e da rede municipal de Florianópolis tem-se 53
professores da EBM Brigadeiro, 50 professores da EBM Virgílio Reis, 35 professores da
EBM Jacinto Cardoso, 55 professores da EBM Luiz Cândido da Luz e 54 professores da
EBM Intendente Aricomedes da Silva; “Z” representa o intervalo de confiança que será
de 95% com desvio-padrão de 1,96; “e” reflete o erro amostral, que será de 5%; “p”
corresponde à probabilidade de atingir a população objeto do estudo (professores que
atuam na rede pública catarinense) tendo seu valor estipulado em 95%; e “q” exprime a
probabilidade dos respondentes que não sejam o público-alvo do questionário. De acordo
com os elementos apresentados, obtém-se a seguinte equação:
Figura 4 – Equação do cálculo amostral da pesquisa

n=

(1,96)² * 0,95 * 0,05 * 34.388
(0,05)² * (34.388 - 1) + (1,96)² * 0,95*0,05
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O resultado do cálculo amostral indicou uma demanda mínima de 73 respondentes
para considerar a amostra generalizável, de modo a representar com fidedignidade a
população investigada. Nesse sentido, a amostra obtida na ferramenta “Google Forms”
(421 respondentes) foi bem acima da exigida pelo cálculo amostral, possibilitando a
generalização dos resultados perante a população objeto do estudo.
3.2 DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO
3.2.1 O perfil dos docentes
As questões extraídas permitiram a identificação do perfil docente dos 421
respondentes das escolas públicas catarinenses. De acordo com a amostra, 324
professores são do sexo feminino, correspondendo a 76,96% da população investigada, e
97 do sexo masculino, representando 23,04% dos investigados. As idades dos docentes
foram divididas em faixas etárias de 18 e 30 anos, entre 31 e 45 anos, entre 46 e 59 anos
e ≥ 60 anos. O intervalo de idades predominante dos docentes é compreendido entre 31 e
45 anos (56,53%) e entre 46 e 59 anos (31,83%). Quanto ao nível de escolaridade,
verifica-se que 66,51% dos docentes possuem especialização, 11,88% possuem mestrado,
11,88% possuem somente graduação e 2,61% possuem doutorado.
Tabela 1 – Perfil sociodemográfico dos professores
Frequência
f
%

Variáveis
Sexo
Masculino

97

Feminino

324

23,04
76,96

TOTAL

421

100,00

Idade dos professores
18 - 30

38

9,03

31 - 45

238

56,53

46 - 59

134

31,83

60≤

11

2,61

TOTAL

421

100,00

Média ± DP (Mediana)
I.C. da Média (95%)

41,93 ± 9,06 (38)
(41,06; 42,79)

Distribuição nível de escolaridade da amostra por sexo
Masculino
Graduação Completa
Graduação Incompleta
Especialização
Mestrado Incompleto
Mestrado Completo

f
0
16
58
6
15

%
0
3,8
13,78
1,43
3,56

Feminino
f
5
34
222
14
35

%
1,19
8,08
52,73
3,33
8,31

f

%

5
50
280
20
50

1,19
11,88
66,51
4,75
11,88
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Doutorado Incompleto
Doutorado Completo
TOTAL

0
2
97

5
11
421

1,19
2,61
100,0

Facebook

371

88,12

Instagram

328

77,91

0
0,48
23,04

5
9
324

1,19
2,14
76,96

Redes Sociais dos professores

Twitter

81

19,24

Youtube

193

45,84

TikTok

56

13,3

Nenhum

17

4,04

Que nota daria para as suas habilidades tecnológicas, sendo "1" para nenhuma habilidade; e "7"
para total habilidade?
1

3

0,70

2

6

1,43

3

23

5,46

4

85

20,19

5

172

40,86

6

87

20,67

7

45

10,69

TOTAL

421

100,00

Média ± DP (Mediana)
I.C. da Média (95%)

5,04 ± 1,14 (5)
(4,93; 5,15)

Tempo de magistério (anos)
1-3

54

12,82

4 - 10

100

23,75

11 - 20

198

47,03

21 - 30

31

7,36

31 ≤
TOTAL

38

9,02

421

100,0

Média ± DP (Mediana)
I.C. da Média (95%)

13,94 ± 8,23 (15,5)
(13,16; 14,73)

Tipo de escola que trabalha
Pública Estadual SC

378

89,79

Pública Municipal

22

5,23

Pública Municipal e Privada

4

0,95

Pública Estadual e Privada

13

3,09

Pública Estadual e Municipal

4

0,95

421

100,0

TOTAL
Etapa da educação básica que atua
Educação Infantil

5

1,2

Ensino Fundamental

203

48,2

Ensino Médio

179

42,5

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

12

2,9

Especial

22

5,2

421

100,0

132

31,4

TOTAL
Modalidade de ensino que possui experiência
Educação Especial
Ensino Indígena

6

1,4

Educação Profissional e Tecnológica

90

21,4

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

153

36,3

EAD

149

35,4

Nenhum

99

23,5

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.
Nota: DP = desvio padrão; I.C. = intervalo de confiança;
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Os dados revelam que os professores apresentam um elevado nível de qualificação
acadêmica e que seguem buscando seu aperfeiçoamento profissional. Quanto à análise
entre os sexos, observa-se que a amostra feminina apresentou um nível de escolaridade
maior do que a amostra masculina com relação à especialização, mestrado incompleto e
doutorado completo e incompleto.
Quanto às redes sociais utilizadas, 88,12% responderam ter perfil no Facebook, e
77,91%, no Instagram, evidenciando o fácil acesso às redes de comunicação.
Foi verificada a autoavaliação dos professores participantes quanto ao seu nível
de habilidades tecnológicas, sendo a nota mínima "1" para nenhuma habilidade; e a
máxima, "7", para total habilidade. O resultado obtido (Tabela 1) evidencia que os
professores se autodeclaram com um nível elevado para habilidades tecnológicas,
considerando que 40,87% se autoavaliaram com nota 5/7, 20,67% com nota 6/7 e 10,69%
com nota 7/7. A amostra masculina (Tabela 2) apresentou percentualmente as maiores
notas, tendo a faixa etária entre 46 e 59 anos o maior percentual entre os respondentes.
Em termos mais práticos, pode-se inferir que os docentes possuem a capacidade
necessária para implementar e conduzir os processos inovativos pedagógicos.
Tabela 2 – Comparativo da amostra de notas autoavaliativas para habilidades tecnológicas por gênero e
faixa etária
18-30
M
Nota
1
2
3

f
0
0
0

31-45
F

%
0,0%
0,0%
0,0%

f
0
0
2

%
0,0%
0,0%
7,1%

M
F
0
1
0

46-59
F

%
0,0%
1,8%
0,0%

f
%
f
1 0,6% 0
2 1,1% 2
11 6,1% 0

M

60≤
F

%
0,0%
8,3%
0,0%

f
2
1
9

%
1,8%
0,9%
8,2%

M

Total
F

M

f
%
f %
f
0 0,0% 0 0,0% 0
0 0,0% 0 0,0% 3
1 16,7% 0 0,0% 1

%
0,0%
3,1%
1,0%

F
f
3
3
22

%
0,9%
0,9%
6,8%

4
5

3 30,0% 3 10,7% 9 15,8% 40 22,1% 1 4,2% 26 23,6% 1 16,7% 2 40,0% 14 14,4% 71
4 40,0% 11 39,3% 28 49,1% 67 37,0% 14 58,3% 43 39,1% 3 50,0% 2 40,0% 49 50,5% 123

21,9%
38,0%

6

2 20,0% 5 17,9% 9 15,8% 42 23,2% 6 25,0% 22 20,0% 1 16,7% 0 0,0% 18 18,6% 69

21,3%

7

1 10,0% 7 25,0% 10 17,5% 18 9,9% 1

4,2%

7

6,4% 0 0,0% 1 20,0% 12 12,4% 33

10 100,0% 28 100,0% 57 100,0% 181 100% 24 100,0% 110 100,0% 6 100,0% 5
Total

38
9,0%

238
56,5%

134
31,8%

11
2,6%

97 100,0% 324

10,2%
100,0%

421
100,0%

Fonte: elaborado pelo autor, 2021

Gráfico 1 – Comparativo da amostra de notas autoavaliativas para habilidades
tecnológicas por sexo
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38,0%
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14,4%
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4
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6

7
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Fonte: elaborada pelo autor, 2021.

Em relação ao tempo de atuação no magistério, observou-se que 47,03% dos
professores atuam em sala de aula entre 11 e 20 anos, 23,75% atuam entre 4 e 10 anos,
12,82% atuam entre 1 e 3 anos, 9,02% atuam acima de 30 anos e 7,36% atuam entre 21
e 30 anos.
Igualmente importante, com relação a qual tipo de instituição estão vinculados
(Tabela 1), 89,79% dos docentes responderam que trabalham unicamente em escolas
públicas da rede estadual, 5,23% trabalham apenas na rede municipal de Florianópolis e
apenas 4,04% atuam concomitantemente em escolas públicas (estadual ou municipal) e
privadas.
Nas respostas relacionadas à área de atuação na educação básica (Tabela 3),
48,22% atuam no ensino fundamental, 42,52% no ensino médio, 5,23% na educação
especial e 2,85% na educação de jovens e adultos (EJA).
Tabela 3 – Etapa da educação básica que atua por sexo

I

F

M

EJA

E

M

1,0%

44,3%

53,6%

1,0%

0,0%

F

1,2%

49,4%

39,2%

3,4%

6,8%

TOTAL

1,2%

48,2%

42,5%

2,9%

5,2%

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Solicitou-se que os docentes marcassem as modalidades de ensino nas quais
possuíam experiência, podendo marcar mais de uma opção. De acordo com os dados
obtidos (Tabela 1), constatou-se que 36,3% dos professores possuem experiência em
EJA, 35,4% em EAD, 31,4% em educação especial.
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Gráfico 2 – Comparativo da amostra da área de atuação no ensino básico por
sexo
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Considerando que as escolas abruptamente tiveram que operacionalizar o ensino
remoto emergencial para dar continuidade às atividades escolares, os resultados sugerem
que a maioria dos professores ainda não possuem experiência com EAD e apenas 21,4%
possuem experiência em educação profissional tecnológica, o que demonstra o tamanho
do desafio das instituições escolares no que se refere à capacitação e à formação dos
docentes para constituição dos saberes pedagógicos-tecnológicos.
3.2.2 O clima organizacional
O clima organizacional é um outro fator que, segundo Brunet (1992), possui três
dimensões: estrutura (características físicas da organização), processo organizacional
(forma de gerir recursos humanos) e variáveis comportamentais (funcionamentos
individuais e de grupos). Levando-se em conta esses aspectos, o questionário procurou
identificar implicações do clima escolar nas atividades pedagógicas, segundo a percepção
dos professores. De acordo com a Tabela 4, pode-se observar que 95% dos professores
consideram a escola um bom lugar para trabalhar, 2,38% não sabem e apenas 2,61%
disseram que “não”. Em relação à pergunta que investiga se a escola estimula a
criatividade na geração de ideias ou pelo menos é receptiva a sugestões para melhorias e
mudanças, 53% afirmaram que é “sempre” e 39% afirmaram que é “quase sempre” que
a escola estimula a criatividade e é receptiva a sugestões para melhorias.
Tabela 4 – Resultado clima organizacional
Frequência

Variáveis
f

Você considera a escola que você está vinculado como um bom lugar para trabalhar?

%

67

Sim

400

95,0%

Não

10

2,38%

Não sei

11

2,61%

421

100,0%

TOTAL

A escola estimula a criatividade, a geração de ideias ou é receptiva a sugestões para melhorias e mudanças?

Sempre

223

53,0%

Quase sempre

164

39,0%

Raramente

30

7,1%

Nunca

4

1,0%

TOTAL

421

100,0%

A escola valoriza professores com perfil inovador e criativo?
Sim

356

84,6%

Não

33

7,8%

Não sei

32

7,6%

TOTAL

421

100,0%

Você se sente motivado para o trabalho?
Sim

347

82,4%

Não

52

12,4%

Não sei

22

5,2%

TOTAL

421

100,0%

124

29,5%

Indique as duas principais razões pelas quais você trabalha na escola.
Salários
Benefícios oferecidos

36

8,6%

Estabilidade

163

38,7%

Relacionamento com a direção

82

19,5%

Trabalho que realizo

293

69,6%

Falta de opção de emprego

12

2,9%

Ambiente de trabalho

145

34,4%

Prestígio na escola

39

9,3%

Autonomia

108

25,7%

Possibilidade de treinamento

25

5,9%

Reconhecimento

74

17,6%

Chances de progresso profissional

59

14,0%

Indique dois fatores que geram mais insatisfação no seu trabalho
Falta de reconhecimento

116

27,6%

Falta de segurança no emprego

42

10,0%

Impossibilidade de crescimento profissional

61

14,5%

Falta de autonomia

43

10,2%

Ambiente de trabalho ruim

26

6,2%

Trabalho que realizo

3

0,7%

Relacionamento com a direção

14

3,3%

Falta de treinamento

58

13,8%

Sobrecarga de trabalho

179

42,5%

Instalações inadequadas

91

21,6%

Salários

224

53,2%

Outros

72

17,1%

Você é informado pelo seu superior imediato sobre o que ele pensa do seu trabalho?
Sempre
126

29,9%

Quase sempre

173

41,1%

Raramente

96

22,8%

Nunca

26

6,2%

TOTAL

421

100,0%

112

26,6%

Você acha que a comunicação realizada dentro da escola é eficiente?
Sempre

68
Quase sempre

244

58,0%

Raramente

56

13,3%

Nunca

9

2,1%

TOTAL

421

100,0%

O que acha das condições das instalações oferecidas pela escola?
Ótima

48

11,4%

Boa

168

39,9%

Regular

164

39,0%

Ruim

34

8,1%

Péssima

7

1,7%

TOTAL

421

100,0%

312

74,1%

Você utiliza o seu próprio equipamento para as suas aulas?
Sim
Não
TOTAL

109

25,9%

421

100,0%

Você tem incentivo da escola para usar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS)?
Sim
323
76,7%
Não

63

Não sei

35

8,3%

421

100,0%

TOTAL

15,0%

A escola estimula o trabalho em equipe?
Sempre

191

45,4%

Quase sempre

177

42,0%

Raramente

48

11,4%

Nunca

5

1,2%

TOTAL

421

100,0%
26,4%

Nunca

111
238
68
4

TOTAL

421

100,0%

Existe cooperação entre os professores da sua escola?
Sempre
Quase sempre
Raramente

56,5%
16,2%
1,0%

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

No que diz respeito se a escola onde trabalha valoriza professores com perfil
inovador e criativo, 84,6% declararam que “sim”, 7,8% responderam que “não” e 7,6%
“não souberam” responder.
A pergunta seguinte se refere à motivação dos professores em relação ao trabalho.
A grande maioria (82,4%) respondeu estar motivada e apenas 12,4% responderam não
estar motivados para o trabalho. As respostas evidenciaram igualdade para o fator
motivacional relacionado ao trabalho por gênero (Tabela 5).
Tabela 5 – Resultado sobre motivação dos professores por gênero
Sim

Não

Gênero

n

%

N

%

Masculino
Feminino
TOTAL

81
266
347

83,5%
82,1%
82,4%

12
40
52

12,4%
12,3%
12,4%

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Não sabe
n
%
4
18
22

4,1%
5,6%
5,2%
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Gráfico 3 - Comparativo da amostra por gênero sobre motivação no trabalho
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

A pergunta seguinte (Tabela 4) investigou as razões pelas quais os docentes
trabalham na escola. A principal razão indicada pelos docentes foi “Trabalho que realizo”
(69,6%), seguido por “Estabilidade” (38,7%). É possível perceber, por meio das
respostas, que as escolas públicas catarinenses proporcionam condições favoráveis para
atividades experimentais educacionais, principalmente quando reúnem em seus quadros
docentes motivados e seguros para execução de suas atribuições organizacionais.
Gráfico 4 – Razões indicadas pelos docentes para sua permanência na escola
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Igualmente foram investigadas razões para insatisfação no trabalho. Nota-se, por
meio do Gráfico 5, que os fatores “Salários” (53,21%) e “Sobrecarga de trabalho”
(42,5%) são os principais fatores geradores de insatisfação.
Gráfico 5 – Fatores geradores de insatisfação no trabalho
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

De acordo com a Tabela 4, 41,1% afirmaram que “quase sempre” recebem um
feedback do seu superior imediato, 29,9% “sempre” recebem e 22,8% raramente
recebem, sugerindo que a amostra possui uma comunicação frequente com a escola.
No tocante à pergunta sobre a eficiência da comunicação realizada no interior da
escola, 58% avaliaram que “quase sempre” é eficiente e 26,6% avaliam que “sempre” é.
Nesse diapasão, a comunicação no interior da escola é um fator estratégico para o
compartilhamento de ideias, iniciativas e conhecimento, bem como para o
desenvolvimento de uma postura inovativa, influenciando o trabalho dos docentes para
obtenção dos objetivos institucionais. Além disso, quando os docentes recebem um
feedback de seus superiores sobre a execução de suas atividades, essa comunicação
funciona como um mecanismo motivador (ROTHMANN; COOPER, 2009). Nesse
sentido, os resultados apresentados nas últimas questões sugerem que as escolas
pesquisadas promovem um ambiente propício para um diálogo aberto e contínuo,
buscando maior participação dos docentes, estimulando uma comunicação que legitima
comportamentos inovativos.
Com relação à pergunta sobre as condições das instalações físicas e dos
equipamentos oferecidos pela escola, 39,9% responderam que são “boas” as condições e
para 39% são “regulares”.
Também foi perguntado para os docentes se eles utilizam seu próprio equipamento
para suas atividades pedagógicas (Tabela 6) e 73,9% responderam que “sim”,
evidenciando que a disponibilidade de equipamentos é um importante desafio a ser
observado pelas escolas no que diz respeito à infraestrutura de recursos tecnológicos.
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Tabela 6 – Comparativo da amostra sobre o uso do próprio equipamento em sala de aula
Tipo de escola

Sexo

Estadual SC

M
F

Sim

Subtotal

Municipal FLN

M
F
Subtotal

TOTAL

Não

F

%

f

%

66
231
297
4
10
14

72,5%
75,7%
75,0%*
66,7%
52,6%*
56%*
73,9%

25
74
99
2
9
11

27,5%
24,3%
25,0%
33,3%
47,4%*
44,0%
26,1%

311

110

TOTAL
91
305
396
6
19
25
421

Gráfico 6 – Comparativo do uso do próprio equipamento por tipo de escola
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Foi possível observar, a partir dos dados, uma diferença de 19% dos professores
das escolas estaduais (SC) e das escolas municipais (Florianópolis) que afirmaram utilizar
seu próprio equipamento em sala de aula. O resultado apresentou também uma diferença
muito pequena (5,2%) entre gêneros das escolas municipais de Florianópolis, quando
comparado com a diferença da média geral da amostra (47,8%).
Questionou-se também aos respondentes se a escola incentiva o uso das TICs em
sala de aula, e, conforme a Tabela 4, 76,7% da amostra dos professores responderam
afirmativamente.
Os dados coletados (Tabela 4) decorrentes da pergunta se a escola estimula o
trabalho em equipe revelam que as escolas “sempre” (45,4%) ou “quase sempre” (42%)
estimulam o trabalho em equipe, apresentando um ambiente muito favorável para que
docentes desempenhem seu papel com qualidade, eficiência e de forma participativa.
A respeito da existência de cooperação entre os professores da escola (Tabela 4),
as respostas sugerem a presença de ações interdisciplinares no ambiente escolar, visto

72
que 56% afirmaram que “quase sempre” existe cooperação entre os professores e 26,4%
afirmaram que “sempre” existe.
Em seguida, o questionamento sobre se, na percepção dos docentes, o uso das
novas tecnologias afeta positivamente o clima organizacional (Tabela 7) revelou que para
a grande maioria (77,1%) esse uso propicia um melhor clima no trabalho.
Tabela 7 – Percepção do impacto das TICs no clima organizacional por gênero
Sim
Não
Não
Sexo
%
f
%
F
%
M
F

72
253
325

TOTAL

74,1%
78,1%
77,1%

15
27
42

15,5%
8,3%
9,95%

10
44
54

10,3%
13,6%
12,8%

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Gráfico 7 – Comparativo sobre percepção do impacto das TICs por gênero
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.
Tabela 8 – Correlação entre percepção do impacto das TICs no clima organizacional por tipo de escola e
idade
Sim

Não

Não sabe

f
294

%
69,8

Média
42,7

8,69

35

38,5

9,93

49

11,6

41,9

9,86

Pública Municipal

4

0,95

41,6

6,28

3

0,7

33,3

6,6

4

0,95

34,5

6,06

Pública Municipal e Privada

9*

2,1

42,9

9,59

-

-

-

-

-

-

-

-

Pública Estadual e Privada

15

3,5

38,1

9,01

4

0,95

41,6

6,28

1

0,2

-

-

Pública Estadual e Municipal

3

0,7

42,8

6,84

-

-

-

-

-

-

-

-

42

9,95

Pública Estadual SC

TOTAL

325

Média ± DP

77,1
42,48 ± 8,74

I.C. da Média (95%)

(41,64; 43,32)

DP

F

%

Média

DP

F

%

Média

DP

8,3

38,4 ± 9,58

12,8
41,30 ± 9,75

(37,54; 39,37)

(40,3; 42,2)

n=421

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.
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A Tabela 8 apresenta a correlação da opinião dos professores sobre o efeito
positivo das novas tecnologias no clima organizacional por tipo de escola e média de
idade dos respondentes. Os dados apontam que a média de idade dos docentes que
responderam “sim” é de 42,48 (desvio padrão ± 8,74) e é superior aos docentes que
responderam “não” (38,4 e DP ± 9,58) e “não sabe” (41,30 e DP ± 9,75). Ademais, entre
os tipos de escola da amostra, os professores vinculados concomitantemente às escolas
municipal/privada e estadual/municipal obtiveram o maior percentual (100%) de
respondentes que afirmaram “sim” sobre o impacto positivo das tecnologias, sendo os
respondentes unicamente vinculados às escolas municipais com o menor percentual
(36%).
O clima organizacional é capaz de fomentar um maior engajamento da
comunidade escolar para melhoria do ensino. O trabalho em equipe é fundamental para
garantir a união de esforços, que exigem mudanças, por vezes radicais, especialmente em
tempos de crise.
3.2.3 O desenvolvimento profissional
Ao refletir sobre a trajetória de aprendizagem da docência digital, esta parte do
questionário buscou identificar se as instituições escolares disponibilizam oportunidades
para o desenvolvimento profissional (cursos, treinamentos, oficinas, etc.) dos professores,
bem como conhecer a opinião destes sobre a efetividade dessas capacitações frente ao
trabalho que executam.
Ao analisar as respostas consolidadas na Tabela 9, entende-se que as instituições
oferecem regularmente oportunidades para desenvolvimento de competências,
considerando que 26,4% dos professores afirmaram que “Sempre” recebem
oportunidades e 45,6% afirmaram que “Quase Sempre”.
Tabela 9 – Resultado Desenvolvimento Profissional

Frequência

Variáveis
A escola oferece oportunidades para o seu desenvolvimento profissional
Sempre

F

%

111

26,4%

Quase sempre

192

45,6%

Raramente

104

24,7%

Nunca

14

3,3%

TOTAL

421

100,0%

O treinamento que recebe o capacita para executar bem o seu trabalho?
Sim

263

62,5%

Não

101

24,0%

Não sei

57

13,5%
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TOTAL

421

100,0%

152

36,1%

Que trate de motivação, liderança, empreendedorismo, relacionamento interpessoal.

51

12,1%

Metodologias ativas (Ensino híbrido, gamificação, sala de aula invertida, etc.)

107

25,4%

Formação continuada em tecnologia educacional

95

22,6%

Outros

16

3,8%

421

100,0%

Que tipo de capacitação gostaria de fazer?
Específica do trabalho que realiza / área do conhecimento

TOTAL

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Com relação ao treinamento que os professores recebem das escolas, 62,5%
afirmaram que tal treinamento o capacita bem para o desenvolvimento do seu trabalho,
evidenciando um quantitativo expressivo de docentes que compreende que o treinamento
recebido tem impacto na capacitação individual para executar bem o trabalho. Nas
respostas foi observada uma diferença na percepção segundo sexo, apresentando a
amostra feminina um percentual maior de resposta positiva; e a amostra masculina, um
percentual maior de resposta negativa.
Tabela 10 – Comparativo da amostra sobre a percepção dos professores sobre o treinamento recebido por
gênero
Sim
Não
Não sabe
Gênero
f
%
f
%
f
%
Masculino
Feminino
TOTAL

53
210
263

54,6%
64,8%*
62,5%

30
70
100

30,9%*
21,6%
23,8%

14
44
58

14,4%
13,6%
13,8%

Fonte: elaborado pelo autor, 2021

Gráfico 8 – Comparativo sobre percepção dos professores sobre o treinamento
recebido por gênero
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Na sequência, buscando entender a área de interesse dos professores para o
aprimoramento profissional (Tabela 9), os dados apontam para um equilíbrio de
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demandas, em que 36,1% desejam capacitações “específicas relacionadas ao trabalho”,
25,4% sobre “metodologias ativas”, 22,6% sobre “formação continuada em tecnologia”
e 12,1% almejam desenvolver aspectos relacionados à “motivação, liderança,
empreendedorismo, relacionamento interpessoal etc.”. Pode-se inferir, ainda, que os
docentes almejam desenvolver habilidades e competências que são fundamentais no
processo de transição de uma pedagogia “analógica” para uma pedagogia conectada,
digital e maker. O resultado também evidenciou (Tabela 11) uma diferença de interesses
segundo gênero no que se refere à “formação continuada em tecnologia educacional”, em
que a amostra masculina apresentou percentual superior (30,9%) se comparada à amostra
feminina (19,8%).
Tabela 11 – Comparativo da amostra em relação à preferência de capacitação por gênero

Gênero
M
F
TOTAL

Formação
continuada em
tecnologia
%
f
%
24,7%
30
30,9%
25,9%
64
19,8%
25,7%
94
22,3%

Específica do
trabalho

Motivação e
Liderança

Metodologias
ativas

f
31
121
152

f
11
40
51

f
24
84
108

%
32,0%
37,3%
36,1%

%
11,3%
12,3%
12,1%

Outros
F
1
15
16

%
1,0%
4,6%
3,8%

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Gráfico 9 – Comparativo da amostra sobre preferência de capacitação por gênero
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Entretanto, entre as opções disponibilizadas, ficou evidente o baixo interesse de
ambos os sexos por cursos sobre “motivação, liderança, empreendedorismo e
relacionamento interpessoal”, fatores determinantes para o desenvolvimento de líderes
inovadores e agentes de mudanças que irão auxiliar as escolas no movimento de
transformação digital e empreendedorismo educacional.
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3.2.4 A utilização das TICs
Serão analisados, a partir de agora, os dados capturados da seção 4, a qual busca
entender como está ocorrendo a inserção das TICs nas escolas e uma possível evolução
tecnológica após a deflagração da crise sanitária. Questionou-se aos professores se antes
da pandemia da Covid-19 a escola já contemplava em seu plano pedagógico estratégias
tecnológicas, envolvendo ambientes on-line de informação e comunicação que
permitissem criar, preservar, compartilhar e disseminar o conhecimento. Foi constatado
que 67,7% das escolas dos respondentes já contemplavam soluções tecnológicas
pedagógicas em seus planos pedagógicos e 32,3% não contemplavam.
Tabela 12 – Resultado sobre a utilização das TICs
Variáveis

f

Frequência
%

Antes da pandemia da Covid-19, a escola já contemplava em seu plano pedagógico estratégias tecnológicas, envolvendo ambientes on-line
de informação e comunicação que permitissem criar, preservar, compartilhar e disseminar o conhecimento?

Sim

285

67,7%

Não

136

32,3%

TOTAL

421

100,0%

Quais ferramentas tecnológicas a escola já utilizava para compartilhar conhecimento na escola?
Notebook / Tablet / Smartphone
217

51,5%

Plataformas digitais (ambientes virtuais de aprendizagem)

102

24,2%

Videoaulas
Ferramentas de experimentação (ex. Robótica; Produção
Audiovisual)

99

23,5%

13

3,1%

Jogos pedagógicos digitais
Realidade Aumentada e Realidade Virtual

75

17,8%

1

0,2%

Ferramentas Google
Projetor

120

28,5%

271

64,4%

Videoconferência (ex. Google Meeting / Zoom)

40

9,5%

Aplicativos de comunicação (Ex. WhatsApp; Telegram)

161

38,2%

Redes Sociais

178

42,3%

Outros

27

6,4%

Nenhum

53

12,6%

Com o início da pandemia da Covid-19, qual foi a ação imediata adotada pela sua escola?
Suspensão das aulas

206

48,9%

Antecipação das férias / recesso

179

42,5%

Introdução do ensino remoto emergencial (ERE)

184

43,7%

Caso a escola tenha adotado pelo fechamento, quanto tempo ela ficou com as atividades educacionais suspensas?
Até 1 mês
153
36,3%
1-3 meses

44

4-6 meses

9

10,5%
2,1%

7-12 meses

75

17,8%

Acima de 12 meses
Não houve fechamento

24

5,7%

116

27,6%

TOTAL

421

100,0%

Como se deu o retorno das atividades escolares?
Aula presencial

28

6,7%

Ensino remoto

195

46,3%

Ensino híbrido (remoto e presencial)

190

45,1%
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Períodos fechados e presenciais

3

Não houve retorno das atividades

5

1,2%

TOTAL

421

100,0%

0,7%

Durante o ensino remoto emergencial (ERE) em razão da pandemia da Covid-19, quais recursos / ferramentas tecnológicas a escola adotou
para desenvolver suas atividades pedagógicas?

Notebook / Tablet / Smartphone
Plataformas digitais (ambientes virtuais de aprendizagem)

252

59,9%

319

75,8%

Videoaulas
Ferramentas de experimentação (ex. Robótica; Produção
Audiovisual)

257

61,0%

23

5,5%

Jogos pedagógicos digitais
Realidade Aumentada e Realidade Virtual

68

16,2%

12

2,9%

Ferramentas Google

300

71,3%

Videoconferência (ex. Google Meeting / Zoom)

256

60,8%

Aplicativos de comunicação (Ex. WhatsApp; Telegram)

290

68,9%

Redes Sociais

198

47,0%

Email

223

53,0%

Outros

52

12,4%

Nenhum

2

0,5%

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC's) possibilita a criação, a aquisição, o armazenamento, a utilização e o
compartilhamento do conhecimento na escola.

Concordo totalmente

220

52,3%

Concordo parcialmente

188

44,7%

Discordo parcialmente

10

2,4%

Discordo completamente

3

0,7%

TOTAL

421

100,0%

A adoção das TICs melhorou o processo ensino-aprendizagem.

Concordo totalmente

118

28,0%

Concordo parcialmente

246

58,4%

Discordo parcialmente

34

8,1%

Discordo completamente

23

5,5%

TOTAL

421

100,0%

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Na questão seguinte, os docentes puderam indicar os recursos tecnológicos
utilizados pelas escolas antes da pandemia para compartilhar conhecimento com os
alunos e professores. Conforme a Tabela 12, conclui-se que o “projetor” foi o recurso
tecnológico mais utilizado no período pré-pandêmico, presente em 64,4% das escolas,
seguido de notebook/smartphone/tablet (51,5%), redes sociais (42,3%) e aplicativos de
comunicação, como WhatsApp, Telegram, (38,2%).
Com o início da pandemia, as instituições escolares tiveram que adotar ações
emergenciais, no intuito de mitigar os impactos sanitários e educacionais. Nesse sentido,
indagou-se aos professores quais medidas foram adotadas imediatamente para gestão de
crise podendo escolher mais de uma opção como resposta. A Tabela 12 mostra que 48,9%
das escolas suspenderam as aulas, 42,5% anteciparam as férias e recessos e 43,7%
iniciaram o ensino remoto emergencial.
Indagou-se, em seguida, o tempo de suspensão das atividades educacionais em
razão da pandemia. De acordo com os professores, para 36,3% as escolas ficaram
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suspensas até 1 mês, para 27,6% não houve suspensão das atividades e para 17,8%
ficaram suspensas entre 7 e 12 meses.
Perguntou-se aos professores sobre quais ferramentas pedagógicas e tecnológicas
foram utilizadas no ensino remoto emergencial para auxiliar o processo de ensino e
aprendizagem durante a pandemia. Ressalta-se que nessa questão (Tabela 12) os
professores poderiam escolher mais de uma ferramenta. Sendo assim, 75,8% dos docentes
responderam que as plataformas digitais (ambientes virtuais de aprendizagem) foram os
recursos mais utilizados, 71% utilizaram as ferramentas Google e 70% utilizaram
aplicativos de comunicação (WhatsApp; Telegram).
Gráfico 10 – Recursos tecnológicos utilizados durante o ensino remoto
Nenhum 0,5%
Outros
12,4%
Email
Redes Sociais
Aplicativos de comunicação (Ex.…
Videoconferência (ex. Google…
Ferramentas Google
Realidade Aumentada e Realidade… 2,9%
Jogos pedagógicos digitais
16,2%
Ferramentas de experimentação (ex.…
5,5%
Videoaulas
Plataformas digitais (ambientes…
Notebook / Tablet / Smartphone
0

50

100

53,0%
47,0%
68,9%
60,8%
71,3%

61,0%
75,8%
59,9%
150

200

250

300

350

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Foram apresentadas algumas afirmativas e solicitado ao respondente indicar o seu
grau de concordância em relação a cada questão. Sobre a percepção dos professores se o
uso das TICs possibilita a criação, a aquisição, o armazenamento, a utilização e o
compartilhamento do conhecimento na escola, 52,3% responderam “Concorda
Totalmente” e 44,7% “Concorda Parcialmente”.
A questão seguinte (Tabela 12) afirma que a adoção das TICs melhorou o processo
ensino-aprendizagem, com 58,4% respondendo “Concorda Parcialmente” e 28%
“Concorda Totalmente”. Os dados sobre a percepção da afirmativa quando relacionados
por faixa etária dos respondentes (Tabela 13) demonstram um percentual superior
(88,8%) na faixa etária entre 46 e 58 anos quando consideram-se os respondentes que
concordam totalmente e parcialmente.
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Tabela 13 – Comparativo da amostra sobre a adoção de TICs e a percepção de melhora do processo
ensino-aprendizagem por idade

CT
Idade
18-29
31-44
46-58*
60 ≤
TOTAL

f
12
65
37
4
118

CP

%
31,6%
27,3%
27,6%*
36,4%

DP

DT

f
%
f
%
19
50,0%
4
10,5%
141
59,2%
18
7,6%
82 61,2%* 10
7,5%
4
36,4%
2
18,2%
246
34
Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

f
3
14
5
1
23

TOTAL

%
7,9%
5,9%
3,7%
9,1%

f
38
238
134
11
421

%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Ao relacionar as respostas dessa afirmativa por gênero, os dados evidenciam uma
avaliação mais positiva das mulheres (88,9%) em comparação com os homens (78,4%)
quando somam-se os percentuais dos respondentes que concordam totalmente e
parcialmente.
Tabela 14 – Comparativo da amostra sobre a adoção de TICs e a percepção de melhora do processo
ensino-aprendizagem por gênero
CT

CP

DP

DT

TOTAL

Gênero

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

M

24

24,7%

52

53,6%

14

14,4%

7

7,2%

97

100,0%

F
TOTAL

95
119

29,3%

193
245

59,6%

20
34

6,2%

16
23

4,9%

324
421

100,0%

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Gráfico 11 – Percepção por gênero sobre impacto do uso das TICs nos processos
de ensino-aprendizagem
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Em simetria com as respostas das seções anteriores, os resultados apontam que as
escolas já utilizavam recursos tecnológicos nas atividades pedagógicas antes da
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pandemia, mas esse uso foi intensificado com a introdução do ensino remoto. Os docentes
reconhecem que a inserção das TICs em sala de aula potencializa as atividades
pedagógicas, qualificando a interatividade professor-aluno e possibilitando novas
estratégias de ensino. Percebe-se, ainda, que os professores estão comprometidos com o
processo de mudança na educação, reconhecendo a importância em adquirir novas
habilidades/competências que permitam se adaptar e promover uma pedagogia
conectada, digital e maker.
Não obstante, pode-se refletir, a partir dos dados, que um dos pontos mais
relevantes nesse processo de transformação digital é a possibilidade de intensificar a
formação continuada dos professores e outras modalidades de capacitações, disciplinas
relacionadas às tecnologias para que essas possam ser inseridas definitivamente no
contexto da sala de aula em todas as escolas da rede pública catarinense.
3.2.5 A realidade aumentada
Nesta seção, apresentam-se os resultados obtidos por meio do questionário sobre
o conhecimento prévio e a percepção dos professores em relação à utilização da
ferramenta “realidade aumentada” nas atividades escolares. Observa-se que a RA é um
recurso tecnológico pouco conhecido pelos professores das escolas públicas de Santa
Catarina, considerando que 53,4% nunca ouviram falar e apenas 46,6% conhecem a
ferramenta (tabela 15).
Tabela 15 – Resultado sobre a utilização da realidade aumentada (RA)
Frequência
f
%

Variáveis
Você já ouviu falar de Realidade Aumentada (RA)?
Masculino

Feminino

f

%

f

%

Sim

47

48,5%

149

46,0%

196

Não

50

51,5%

175

54,0%

225

53,4%

TOTAL

97

100,0%

324

421

100,0%

1,2%

46,6%

Qual seu nível de conhecimento sobre RA?
Masculino

Feminino

Nível

f

%

f

%

Avançado

0

0,0%

5

1,5%

5

Intermediário

5

5,2%

13

4,0%

18

4,3%

Básico

34

35,1%

101

31,2%

135

32,1%

Nenhum

58

59,8%

205

63,3%

263

62,5%

TOTAL

97

100,0%

324

100,0%

421

100,0%

A escola já utilizava RA como recurso pedagógico antes da pandemia da Covid19?
Sim

27

6,4%

Não

394

93,6%

TOTAL

421

100,0%
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Durante o período de pandemia da Covid-19, a escola que você trabalha fez uso de técnicas e ferramentas de RA?

Muita regularidade

28

6,7%

Pouca regularidade
Raramente
Nunca

43
64
286

10,2%
15,2%
67,9%

TOTAL
100,0%
421
A escola que você trabalha possui equipamentos e infraestrutura necessários para a implementação da RA
no seu cotidiano?
Sim
69
16,4%
Não

352

83,6%

TOTAL

421

100,0%

72,2%

Você considera importante a inclusão de RA na grade curricular?
Masculino
Feminino
f

%

f

%

Sim

74

76,3%

230

71,0%

304

Não

23

23,7%

94

29,0%

117

27,8%

TOTAL

97

100,0%

324

100,0%

421

100,0%

A adoção da RA melhorou o processo ensino-aprendizagem.
Concordo totalmente

34

8,1%

Concordo parcialmente

87

20,7%

Discordo parcialmente

19

4,5%

Discordo completamente

9

2,1%

Não se aplica

272

64,6%

TOTAL
100,0%
421
O uso da RA facilita a criação, a aquisição, o armazenamento, a utilização e o compartilhamento do
conhecimento na escola.
Concordo totalmente
64
15,2%
Concordo parcialmente

117

27,8%

Discordo parcialmente

12

2,9%

Discordo completamente

11

2,6%

Não se aplica

217

51,5%

TOTAL

421

100,0%

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Gráfico 12 – Comparativo da amostra sobre conhecimento anterior da RA por
gênero
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.
Tabela 16 – Características dos participantes da pesquisa em função do conhecimento anterior da RA

Idade

Sim
n Média
196 41,27

Não
dp
N Média
8,95 225 42,50

Dp
9,14

82
Tempo de magistério
196 13,67
Nota Habilidade tecnológica (1-7)
196 5,10
Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

8,09 225
1,17 225

14,18
4,99

8,36
1,12

A Tabela 16 apresenta uma comparação entre as características como idade,
tempo de magistério e nota sobre o nível de habilidade tecnológica dos professores que
conheciam e dos que não conheciam anteriormente a ferramenta tecnológica realidade
aumentada. Após análise, observou-se uma pequena diferença em todos os indicadores,
revelando que os docentes que conheciam a RA apresentaram uma nota superior sobre o
nível de habilidade tecnológica e médias de idade e de tempo de docência inferiores
quando comparadas com os professores que não conheciam a ferramenta.
A pergunta seguinte permitiu, nos casos em que a resposta foi afirmativa, que os
educadores pudessem avaliar seu nível de conhecimento sobre a RA. Observa-se que
62,5% afirmaram não possuir “nenhum” nível de conhecimento da ferramenta, 32,1%
tinham nível básico, 4,3% tinham nível intermediário e apenas 1,2% tinham nível
avançado. No gráfico de distribuição por sexo não se evidenciou diferença significativa
para o nível de conhecimento sobre o tema RA.
Gráfico 13 – Comparativo da amostra sobre nível conhecimento da RA por
gênero
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

A questão central da pesquisa, intimamente relacionada com o objetivo geral do
estudo, teve o propósito de investigar o uso da RA nas escolas durante a pandemia. Como
pode-se ver na Tabela 15, e em linha com as questões anteriores, 93,6% responderam que
as escolas “não” faziam uso da RA antes do período pandêmico e apenas 6,4%
responderam que já utilizavam a referida ferramenta.
Do mesmo modo, foi perguntado aos professores se durante o período de
pandemia da Covid-19 a escola em que trabalham fez uso de técnicas e ferramentas de
RA. No resultado (Gráfico 14), constata-se que a maioria das escolas (67,9%) não fez uso
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da RA como uma solução tecnológica durante esse período de crise. Entretanto, houve
um aumento significativo do percentual de escolas que, de algum modo, utilizaram a RA
em suas ações pedagógicas na pandemia. Isto é, 32% das escolas iniciaram, em algum
grau de regularidade (muita, pouca ou raramente), atividades pedagógicas mediadas por
RA.
Gráfico 14 – Frequência de utilização da RA durante a pandemia.
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Com relação aos equipamentos e à infraestrutura necessários para a
implementação da RA no cotidiano das escolas, verificou-se, a partir dos dados, que os
professores enfrentam dificuldades de infraestrutura em termos de equipamentos para
utilização da RA. Como se observa na Tabela 15, 83,6% das escolas “não” possuem
equipamentos e infraestrutura necessários para implementação de ações mediadas por
RA.
Um aspecto que chamou atenção e evidencia o potencial desse recurso tecnológico
nas escolas é o fato de que a grande maioria (72,2%) dos docentes são favoráveis à
incorporação da RA na grade curricular (Tabela 15). Com relação à importância dessa
inclusão, no gráfico de distribuição por sexo foi revelada uma diferença maior na
percepção de não importância na amostra do sexo feminino.
Gráfico 15 – Comparativo da amostra sobre inclusão da RA na grade curricular
por gênero
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Solicitou-se aos professores que indicassem o seu grau de concordância sobre a
afirmativa de que a utilização da RA promoveu o aperfeiçoamento dos processos de
ensino e aprendizagem. Para 64,4% dos participantes (Tabela 15), a questão “não se
aplica”, considerando, principalmente, o completo desconhecimento sobre a referida
ferramenta tecnológica e pela ausência de infraestrutura para seu uso nas escolas,
conforme constatado em questões anteriores. A presença de uma parcela importante de
docentes que apresentam algum tipo de conhecimento sobre a RA é percebida quando
20,7% dos respondentes “concorda parcialmente” e 8,3% “concorda totalmente” que a
adoção desse recurso melhorou os processos de ensino-aprendizagem.
Tabela 17 – Características dos respondentes em função da opinião sobre o impacto positivo da RA no
processo ensino-aprendizagem por etapa da educação básica e tempo de magistério
CT
Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio
EJA
Especial

CP

Média Dp Média dp
2,00
14,00 11,10 13,70 7,43
11,50 6,71 16,40 8,87
23,20 8,95
8,17 6,83 9,93 5,50

DP
Média

DT
dp

Média

Dp

Não se
aplica
Média dp

6,62 6,36
13,70 10,88 11,25 6,01 13,60 7,77
20,60 7,24 9,12 4,25 15,07 8,44
11,20 6,01 7,00
12,80 6,03
7,00 0,00 11,25 6,01 7,87 5,18

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

A Tabela 17 apresenta uma comparação das características dos docentes
considerando a etapa da educação básica em que atua e o tempo de magistério em função
da afirmativa que a adoção da RA melhorou o processo de ensino-aprendizagem. Foram
observadas diferenças significativas nas variáveis do tempo de docência (anos) dos
respondentes. Destaca-se principalmente o fato de que os que concordaram totalmente
com a afirmativa são vinculados ao ensino fundamental, apresentando média de 14 anos
(dp ± 11,00); já os vinculados ao ensino médio obtiveram média de 11,5 anos (dp ± 6,83),
e ao ensino especial, média de 8,17 anos (dp ± 6,83).
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Não obstante, o resultado da afirmativa seguinte (Tabela 15) reitera a opinião da
maioria dos professores que avaliam que a questão “não se aplica” (51,5%) em razão dos
motivos explicitados anteriormente e apresenta uma pequena melhora na opinião
daqueles que conhecem a ferramenta, uma vez que 15,2% dos docentes “concordaram
totalmente” e 27,8% “concordaram parcialmente” que a utilização da RA favorece a
criação, a aquisição, o armazenamento, a utilização e o compartilhamento do
conhecimento na escola.
A Tabela 18 também apresenta os principais fatores que podem acelerar a
integração da RA na prática docente. Perguntou-se a opinião dos professores sobre as
vantagens e os benefícios do uso da RA no âmbito da educação, sendo possível marcar
mais de uma opção. Observa-se que 46,1% dos docentes responderam que a questão “não
se aplica”, corroborando com as afirmações anteriores quanto ao desconhecimento da
ferramenta. Entretanto, 36,3% afirmaram que aumenta a motivação, a participação e a
autonomia do aluno; 28,3% declararam que contribui para uma melhor contextualização
de conteúdos e conceitos abstratos; 24,2% responderam que aumenta a integração entre
alunos e professores; 15,4% destacam a afinidade natural dos alunos com as novas
tecnologias; 23% apontam para compatibilidade com outros dispositivos tecnológicos; e
21,1% apontam para melhora no desempenho escolar.
Tabela 18 – Comparativo da amostra sobre vantagens do uso da RA na educação por faixa etária e por
sexo
18-30
Vantagens
f
Compatibilidade 0
Motivação
5
Desempenho
0
Contextualização 4
Integração
2
Afinidade
3
Nenhum
2
Não se aplica
2
Respondentes 10

Fonte: O autor (2021).

M

31-45
F

%
0,0%
50,0%
0,0%
40,0%
20,0%
30,0%
20,0%
20,0%

f
5
8
2
8
5
3
1
13
28
38
9,0%

%
17,9%
28,6%
7,1%
28,6%
17,9%
10,7%
3,6%
46,4%

M
f
8
21
12
14
10
7
4
27
57

46-59
F

%
14,0%
36,8%
21,1%
24,6%
17,5%
12,3%
7,0%
47,4%

f
41
62
41
51
47
26
4
87
181
238
56,5%

%
22,7%
34,3%
22,7%
28,2%
26,0%
14,4%
2,2%
48,1%

M
f
7
13
3
12
6
6
1
9
24

60≤
F

%
29,2%
54,2%
12,5%
50,0%
25,0%
25,0%
4,2%
37,5%

f
31
39
27
28
30
18
2
52
110
134
31,8%

%
28,2%
35,5%
24,5%
25,5%
27,3%
16,4%
1,8%
47,3%

M
f
3
3
3
2
2
1
0
2
6

Total
F

%
50,0%
50,0%
50,0%
33,3%
33,3%
16,7%
0,0%
33,3%

f
2
2
1
0
0
1
0
2
5

%
40,0%
40,0%
20,0%
0,0%
0,0%
20,0%
0,0%
40,0%

11
2,6%

M
f
18
42
18
32
20
17
7
40
97

Total Geral
F

%
18,6%
43,3%
18,6%
33,0%
20,6%
17,5%
7,2%
41,2%

f
79
111
71
87
82
48
7
154
324
421
100,0%

%
24,4%
34,3%
21,9%
26,9%
25,3%
14,8%
2,2%
47,5%

f
97
153
89
119
102
65
14
194
421

%
23,0%
36,3%
21,1%
28,3%
24,2%
15,4%
3,3%
46,1%

Ademais, é possível perceber que a resposta “aumenta a motivação, a participação
e autonomia do aluno” foi a principal vantagem apontada pelos respondentes de todas as
faixas etárias e também entre homens (43,3%) e mulheres (34,3%).
Gráfico 16 – Comparativo da amostra sobre a opinião dos professores das
vantagens na integração da RA na educação por gênero.
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Perguntou-se para os docentes as principais desvantagens sobre a utilização da
RA no âmbito da educação, podendo assinalar mais de uma opção. Nesse ponto, 47,5%
responderam que a questão “não se aplica”; 27,3% consideraram a dependência de
infraestrutura e rede; 24,2% destacaram o alto custo; 22,1% apontaram para necessidade
de profissionais especializados; 19,2% indicaram a complexidade na geração de
conteúdo; e 10,2% declararam problemas de segurança e privacidade.
Tabela 19 – Comparativo da amostra sobre a opinião dos professores das desvantagens na integração da
RA na educação por gênero
18-30
Desvantagens
f
1
3
Profissionais especializados 5
Segurança
0
Dependência infraestrutura 7
Não se aplica
1
Respondentes
10
Alto custo
Complexidade

M

31-45
F

%
10,0%
30,0%
50,0%
0,0%
70,0%
10,0%

f
7
6
5
5
5
14
28
38
9,0%

%
25,0%
21,4%
17,9%
17,9%
17,9%
50,0%

M
f
12
16
9
3
18
28
57

46-59
F

%
21,1%
28,1%
15,8%
5,3%
31,6%
49,1%

f
41
29
41
16
38
88
181
238
56,5%

%
22,7%
16,0%
22,7%
8,8%
21,0%
48,6%

M
f
9
4
4
3
11
10
24

60≤
F

%
37,5%
16,7%
16,7%
12,5%
45,8%
41,7%

f
29
18
26
14
30
55
110
134
31,8%

%
26,4%
16,4%
23,6%
12,7%
27,3%
50,0%

M
f
2
2
1
1
4
2
6

Total
F

%
33,3%
33,3%
16,7%
16,7%
66,7%
33,3%

f
1
3
2
1
2
2
5

11
2,6%

%
20,0%
60,0%
40,0%
20,0%
40,0%
40,0%

M
f
24
25
19
7
40
41
97

Total Geral
F

%
24,7%
25,8%
19,6%
7,2%
41,2%
42,3%

f
78
56
74
36
75
159
324
421
100,0%

%
24,1%
17,3%
22,8%
11,1%
23,1%
49,1%

Fonte: O autor (2021).

Gráfico 17 – Comparativo da amostra sobre a opinião dos professores das
desvantagens na integração da RA na educação por gênero.
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Na tabela comparativa, indica-se que houve expressivas diferenças de opinião
entre gêneros com relação ao que se considera desvantagem, principalmente na faixa
etária entre 18 e 30 anos, em que 70,0% dos homens apontaram para dependência de
infraestrutura e rede e apenas 17,9% das mulheres responderam tal desvantagem. Outra
divergência de opinião que chamou a atenção se refere aos respondentes da faixa etária
acima de 60 anos, em que 60% das mulheres indicaram o fator “complexidade na geração
de conteúdo” como maior desvantagem, contra 33,3% dos homens que selecionaram o
mesmo tipo de barreira.
3.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO
Os resultados obtidos no questionário revelam que as escolas públicas de Santa
Catarina apresentam algumas características que favorecem o movimento de
transformação digital e que estão alinhadas com os estudos consultados na revisão
bibliográfica que tratam sobre o uso das novas tecnologias na educação.
A literatura enfatiza que um bom clima organizacional nas instituições
educacionais é essencial para motivação de professores e alunos, propiciando um
desempenho de suas atividades com maior entusiasmo e comprometimento. Um dos
principais fatores que contribuem para um bom ambiente escolar é a comunicação, por
meio de uma gestão participativa que trate todos os colaboradores com respeito,
impactando positivamente a qualidade de vida dos docentes e discentes. (VENTURA,
1999; TAVARES, 2015)
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Nesse sentido, de acordo com os resultados, as escolas públicas catarinenses
proporcionam um bom clima organizacional, visto que 95% dos respondentes consideram
a escola um bom lugar para trabalhar e 84,5% avaliam que a comunicação na escola é
(sempre ou quase sempre) eficiente.
Moran (2018) destaca que para viabilizar a inovação nas escolas públicas, essas
devem manter abertos os canais de diálogo, para que a inovação não seja pontual, mas
um processo coletivo. Ademais, precisam incentivar o uso de tecnologias em sala de aula,
apoiando iniciativas de professores empreendedores e proativos quando tentam inovar em
suas atividades pedagógicas.
Essa questão de incentivo ao uso de tecnologias em sala de aula foi evidenciada
na pesquisa, quando 92% dos professores relataram que as escolas estimulam (sempre ou
quase sempre) a criatividade, a geração de ideias ou pelo menos é receptiva a sugestões
para melhorias e mudanças. Além disso, para 84,6% dos respondentes, as escolas
valorizam professores com perfil inovador e criativo. Não obstante, 76,7% das escolas
incentivam o uso das TICS e, para 77,2% dos docentes, o uso desses recursos afetam
positivamente o clima organizacional. As escolas públicas catarinenses apresentam um
ambiente fértil e muito favorável à inovação.
Deve-se ter em conta que alguns elementos identificados nos resultados do
questionário estão em conformidade com uma parte dos fatores impulsionadores de
inovação apresentados no relatório da OCDE – “Mensuring Innovation in Education
2019” (Vincent-Lancrin et al., 2019). Tal estudo examinou 139 práticas de ensinos
fundamental e médio, partindo de três perspectivas: (i) comparação da educação com
outros segmentos; (ii) identificação de mudanças significativas nos sistemas
educacionais; e (iii) elaboração de métricas para avaliar a relação entre inovação e as
mudanças nos resultados educacionais.
Entre os elementos impulsionadores de inovação destacados no relatório OCDE
que guardam relação com os dados obtidos no questionário, pode-se elencar os fatores
“Recursos Humanos”, “Tecnologia”, “Desenvolvimento Educacional” e “Organização de
Aprendizagem”, em que busca-se o desenvolvimento de habilidades e competências dos
atores da comunidade educacional para inovação pedagógica, de modo que as instituições
adquiram capacidades para geração de conhecimento e aprimoramento de práticas
organizacionais. Os dados obtidos na pesquisa sugerem que esse processo está presente
nas escolas públicas de Santa Catarina, visto que 62,5% dos docentes afirmam que o
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treinamento recebido os capacitam para executar bem seu trabalho e 96,9% concordam
(totalmente ou parcialmente) que o uso das TICs possibilita a criação, o armazenamento,
a utilização e o compartilhamento de conhecimento na escola. Um outro ponto que pode
impactar nas atividades inovativas pedagógicas está relacionado à infraestrutura de
equipamentos. A pesquisa revelou, ainda, que 74,1% dos professores utilizam seu próprio
equipamento em sala de aula. Acredita-se que isso pode refletir motivação dos docentes
e ser um impeditivo para a consolidação de um ecossistema escolar digital.
O afastamento social em razão da crise sanitária promoveu mudanças nas
ferramentas tecnológicas utilizadas nas atividades escolares. Enquanto, antes da
pandemia, 64,4% utilizavam o projetor como sua principal ferramenta; agora, 75,8%
consideram as plataformas digitais seu principal recurso tecnológico.
No que se refere às questões levantadas sobre a RA, percebe-se que esse recurso
ainda é pouco explorado pelas escolas públicas, tendo em vista que 83,6% delas não
possuem infraestrutura necessária, 53,4% dos professores desconhecem a ferramenta e
apenas 6,4% das instituições fizeram algum tipo de uso antes da pandemia.
Entretanto, vale destacar que, durante a pandemia, 32,1% das escolas iniciaram,
em algum grau de regularidade (muita, pouca ou raramente), atividades mediadas por RA
e 37,5% dos docentes afirmaram que possuem algum grau de conhecimento (básico,
intermediário ou avançado) da ferramenta. Ademais, 72,2% dos docentes são favoráveis
à incorporação da RA na grade curricular e 36,3% reconhecem que a ferramenta pode
aumentar a motivação, participação e autonomia do aluno. Ainda que a aplicação da RA
seja um método ainda muito incipiente nas escolas públicas catarinenses, podemos inferir
que é um recurso promissor e um mediador pedagógico tecnológico eficaz nos processos
de ensino-aprendizagem. Observa-se que sua implantação não deve gerar grandes
dificuldades, considerando que 72,22% da força docente se avalia com elevado grau de
habilidades tecnológicas (notas acima de 5, 6 e 7 - máximo de 7), sendo um fator
determinante para implementação de estratégias pedagógicas inovativas.
4 CONCLUSÃO
A presente dissertação buscou promover um estudo exploratório do uso da RA,
com o propósito de ampliar a discussão sobre sua utilização como uma ferramenta para a
melhoria da qualidade do ensino educacional e sobre políticas públicas educacionais que
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fomentem práticas inovativas no ensino público, sugerindo que tais temas possam ser
adotados em futuras pesquisas.
A pandemia da Covid-19, com a consequente necessidade de isolamento social,
obrigou, de acordo com dados da UNESCO, cerca de 1,5 bilhão de alunos e 63 milhões
de professores de 195 países a ficaram fora do espaço físico escolar (UNESCO, [2021]),
induzindo, quase que de modo obrigatório, a utilização de métodos e ferramentas de
ensino não presencial, por meio de plataformas on-line, no intuito de evitar perda de
conteúdo e prejuízos para a formação dos alunos.
Aliados a essa necessidade premente, os indicadores relacionados às políticas
públicas educacionais brasileiras já apontavam para a necessidade de novas ferramentas
e instrumentos aptos a gerarem resultados melhores no processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com os dados do monitoramento do Plano Nacional de Educação (BRASIL,
2018), o não alcance das metas é evidenciado pelas notas obtidas no Ideb e pelos
indicadores que retratam a insuficiência no processo de aprendizagem.
Neste cenário demandante de novas estratégias para a melhoria da qualidade do
ensino e do estímulo à promoção do ensino cada vez mais personalizado, capaz de
alcançar de modo mais preciso o receptor do conteúdo, observa-se a ampliação do debate
sobre a inovação educacional, sobretudo em decorrência das TICs, consideradas como
fatores estruturantes na modelagem da Sociedade do Conhecimento.
O estudo da realidade aumentada como estratégia metodológica pode ser
considerado, portanto, o fio condutor da problemática que move esta investigação. Neste
contexto, a presente dissertação foi desenvolvida em duas fases. Na primeira etapa foram
realizadas as revisões bibliográfica e documental com foco direcionado para as variáveis
que compunham o referencial teórico. Foi elaborada uma matriz de síntese para
organização das informações e dos conhecimentos extraídos dos 45 estudos selecionados,
o que possibilitou a melhor compreensão, a partir da literatura, dos fenômenos da
transformação digital, da inovação educacional, do ensino remoto emergencial, das
metodologias ativas, da inovação por experimentação, da gestão do conhecimento, da
qualidade da informação e da realidade aumentada.
No que se refere especificamente à realidade aumentada, pode-se conceituá-la,
conforme exposto neste trabalho, nos termos propostos por Azuma (2001), como uma
ferramenta capaz de combinar objetos reais e virtuais em um ambiente real, no qual estes
coexistem alinhados e em tempo real. Essa tecnologia decorre do aperfeiçoamento da
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realidade virtual (RV), representando, atualmente, uma promissora ferramenta para
melhoria dos processos de aprendizagem, utilizada para simular situações reais em
ambientes controlados.
A utilização da RA já é observada, por exemplo, em materiais didáticos, como
nos livros infantis, com capacidade interativa do texto, combinando sons, imagens e
outros recursos sensoriais; nos jogos educacionais e na gamificação, com técnicas das
metodologias ativas no campo da inovação educacional; na visualização de figuras
geométricas tridimensionais.
A segunda fase da dissertação foi dedicada à elaboração e à aplicação de
questionário de tipo fechado, com o objetivo de traçar um diagnóstico da rede pública
estadual e da rede municipal da capital do Estado de Santa Catarina. Adotou-se como
recorte temporal a pandemia da Covid-19, face ao senso de urgência na utilização do
ensino remoto emergencial (ERE) e das TICs como ações estratégicas para gestão de
crise.
Buscou compreender o cenário das escolas públicas catarinenses dos ensinos
fundamental e médio quanto ao uso da RA e de outras soluções tecnológicas nos
processos de ensino-aprendizagem, durante a pandemia, por meio de questionário, o qual
foi aplicado aos professores da rede estadual de Santa Catarina e do município de
Florianópolis. Foram obtidas 421 respostas, destas, 396 foram obtidas por respondentes
da rede estadual e 25 obtidas por respondentes da rede municipal. O questionário foi
estruturado a partir de cinco eixos: (1) Identificação; (2) Clima Organizacional; (3)
Desenvolvimento Profissional; (4) Utilização das TICs; e (5) Realidade Aumentada. As
temáticas foram subdivididas em 45 perguntas, que permitiram a análise comparada dos
dados.
A partir das tabelas e dos gráficos gerados com os resultados da pesquisa,
promoveu-se a análise das informações buscando estabelecer a interface entre os
resultados obtidos e o referencial teórico utilizado na primeira fase da dissertação.
No que se refere aos objetivos específicos, tem-se:
a) Ao examinar na literatura os principais requisitos e desafios para a
implementação da RA, foi possível identificar algumas vantagens e alguns
benefícios no processo de ensino-aprendizagem, tais como: (i) o aumento da
motivação, autonomia e desempenho do aluno; (ii) a possibilidade de
utilização por meio de outros dispositivos tecnológicos; (iii) a possibilidade
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de uma melhor compreensão do conteúdo; (iv) o aumento da integração
coletiva; entre outros. Elementos que contribuíram para a elaboração do
questionário de modo a obter resultados mais abrangentes.
b) Os dados coletados permitiram verificar as implicações do clima
organizacional nas atividades pedagógicas, segundo a avaliação dos
professores. Nota-se a percepção de entusiasmo e de comprometimento dos
professores, o que remete ao bom clima organizacional. O percentual de 95%
dos respondentes considerou a escola um bom lugar para trabalhar e o
percentual de 84,6% avalia que a comunicação na escola é (sempre ou quase
sempre) eficiente.
Outro achado que merece destaque foi o expressivo percentual de 92% em
relação ao estímulo promovido pelas escolas para a criatividade, para a
geração de ideias ou mesmo sua receptividade para sugestões de melhorias e
mudanças. Além disso, 84,6% dos respondentes avaliaram que as escolas
valorizam professores com perfil inovador e criativo.
c) Os elementos considerados pela OCDE como impulsionadores de inovação
estão relacionados a recursos humanos, tecnologia, desenvolvimento
educacional e organização de aprendizagem. Os dados da pesquisa confirmam
este eixo do desenvolvimento educacional, visto que 62,5% dos docentes
afirmaram que o treinamento que recebem está relacionado à execução do seu
trabalho. Os dados demonstraram, ainda, que os professores desejam priorizar
no seu processo de aprimoramento profissional capacitações “específicas
relacionadas

ao

trabalho”

(36,10%).

Entretanto,

entre

as

opções

disponibilizadas, ficou evidente o baixo interesse de ambos os sexos por
cursos sobre “motivação, liderança, empreendedorismo e relacionamento
interpessoal”, fatores determinantes para o desenvolvimento de líderes
inovadores e agentes de mudanças que irão auxiliar as escolas no movimento
de transformação digital e empreendedorismo educacional.
d) No que se refere aos fatores relacionados à inserção da RA e das TICs nas
escolas públicas, um achado relevante para a fase de diagnóstico da
problemática educacional está relacionado à infraestrutura de equipamentos,
ou melhor, à sua falta. A pesquisa revelou que 75% dos professores utilizam
seu próprio equipamento em sala de aula e isso pode impactar na sua
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motivação, sendo um dificultador para a consolidação de práticas pedagógicas
digitais. Por outro lado, 97% (totalmente ou parcialmente) dos docentes
acreditam que o uso das TICs possibilita a criação, o armazenamento, a
utilização e o compartilhamento de conhecimento na escola.
Não obstante, 76% das escolas incentivam o uso das TICS; e, para 77,2% dos
docentes, o uso desses recursos afetam positivamente o clima organizacional.
Tais fatores são facilitadores para a inovação nas escolas públicas
catarinenses.
Outro achado que merece destaque decorre da mudança da percepção
promovida pelo afastamento social em razão da pandemia da Covid-19. Antes
da pandemia, 64,4% utilizavam o projetor como sua principal ferramenta.
Posteriormente à pandemia da Covid-19, 75,8% consideram as plataformas
digitais o principal recurso tecnológico utilizado.
O ponto central da pesquisa relacionado ao uso da RA concluiu que o recurso
ainda é pouco explorado pelas escolas, tendo em vista que 83,6% delas não
possuem infraestrutura necessária, 53% dos professores desconhecem a
ferramenta e apenas 6,4% das instituições fizeram algum tipo de uso antes da
crise sanitária. Contudo, observa-se que, durante a pandemia, 32% das escolas
iniciaram em algum grau de regularidade (muita, pouca ou raramente)
atividades mediadas por RA, confirmando uma tendência de crescimento
quando confrontam-se os resultados apurados na pré-pandemia. Ademais,
37,5% dos docentes afirmaram que possuem algum grau de conhecimento
(básico, intermediário ou avançado) da ferramenta e 72% são favoráveis à
incorporação da RA na grade curricular.
Os resultados obtidos revelaram, ainda, que os docentes que conheciam a RA
apresentaram um nível de habilidade tecnológica e médias de idade superior
e de tempo de docência inferiores quando comparados com os professores que
não conheciam a ferramenta.
Pela observação dos aspectos analisados, “o aumento da motivação,
autonomia e desempenho do aluno” (36,3%) e “a melhoria na
contextualização de conteúdos estimulando o raciocínio espacial” (28,3%)
foram as principais vantagens apontadas pelos professores em relação ao uso
da RA na educação. Já “a dependência de infraestrutura e rede” (27,3%) e o
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“alto custo” (24,2%) são as principais desvantagens respondidas pelos
docentes.
e) Como reflexão, pondera-se que a incorporação da RA nas atividades escolares
não deve gerar grandes dificuldades, considerando que 72% da força docente
se avalia com elevado grau de habilidades tecnológicas (notas acima de 5, 6 e
7 - máximo de 7), sendo um fator determinante para implementação de novas
tecnologias pedagógicas. Por meio da amostra obtida, observa-se que o
ecossistema escolar da rede pública catarinense apresenta, portanto, um
ambiente favorável para atividades de experimentação e inovação
educacional, características próprias de instituições de ensino inovadoras.
Infere-se, desse modo, que a aplicação da RA, ainda que seja um recurso
incipiente nas escolas públicas pesquisadas, é percebida na literatura e confirmada nos
dados coletados no questionário como uma solução tecnológica capaz de auxiliar a
transição do ensino remoto para uma educação digital.
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APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA

Este apêndice apresenta as questões apresentadas por meio do questionário online, aplicado aos professores da rede pública estadual e municipal.
Você está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa de mestrado
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC)
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) intitulada "O estudo exploratório
sobre o uso da realidade aumentada no ensino fundamental e médio durante o período
de pandemia da COVID-19" sob a responsabilidade do mestrando Rodrigo Garcia,
orientada pelo Prof. Rogério Cid Bastos, com o propósito de investigar as contribuições
dessa ferramenta no processo ensino-aprendizagem no contexto escolar. A pesquisa
estará em conformidade com a lei 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
resguardando a privacidade dos professores e em consonância com os princípios
norteadores da referida lei, principalmente no que se refere a proteção dos direitos
fundamentais.
Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) - 𝟭. INSTITUIÇÃO
SEDE DA PESQUISA: Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de PósGraduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC). 𝟮. TÍTULO DA
PESQUISA: “O estudo exploratório do uso da realidade aumentada, no período de
pandemia da Covid-19, nos ensinos fundamental e médio”. 𝟯. PESQUISADOR
RESPONSÁVEL: Rodrigo Guerra Garcia, mestrando sob a orientação do Prof. Dr.
Rogério Cid Bastos. 𝟰. GARANTIA DE INFORMAÇÃO E DESISTÊNCIA: Você será
esclarecido (a) sobre a pesquisa no presente documento (TCLE) e em qualquer momento
que desejar, antes, durante e após a realização do estudo. Você é livre para participar ou
não da pesquisa ou interromper a participação, a qualquer momento, sem que isso lhe
traga qualquer prejuízo. Mesmo que você opte por não participar do estudo, não haverá
nenhuma desvantagem. 5. DESCRIÇÃO DO ESTUDO: Esta pesquisa tem o propósito
de investigar se a Realidade Aumentada (RA) foi um recurso utilizado no período de
pandemia da Covid-19, assim como, possíveis melhorias e obstáculos sobre seu uso nas
práticas pedagógicas, e sua viabilidade como alternativa inovadora no ambiente da
gestão pública educacional. 6. PÚBLICO-ALVO: Professores do ensino fundamental e
médio vinculados às escolas públicas da rede municipal de Florianópolis e da rede
estadual de Santa Catarina. 7. FORMA DE PARTICIPAÇÃO: Você irá receber o link
da pesquisa por mensagem enviada pelas Coordenadorias Regionais de Educação. Você
deverá acessar o link recebido e então ler atentamente o presente documento (TCLE) até
o final. Depois, você deve escolher se vai participar ou não da presente pesquisa. Se
concordar em participar da pesquisa, você deverá clicar na opção “concordo”, para ter
acesso a um questionário on-line, o qual deverá ser preenchido, de forma não presencial.
Esse questionário é composto por 46 (quarenta e seis) questões relativas ao clima
organizacional, à comunicação, ao desenvolvimento profissional, à infraestrutura escolar
e às tecnologias educacionais, em especial sobre a Realidade Aumentada. O
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preenchimento completo do questionário deve compreender um período entre 5 (cinco)
minutos, podendo variar de acordo com cada participante. A qualquer momento você
poderá deixar de participar da pesquisa, sem ter que apresentar qualquer justificativa. No
entanto, após o envio do formulário preenchido não haverá a possibilidade da exclusão
dos dados, uma vez que não há a identificação do participante. Suas respostas serão
registradas e utilizadas como resultado do estudo, a fim de identificar a sua percepção
em relação ao objeto da pesquisa. 8. RISCOS: Eventuais riscos aos quais o (a)
participante possa estar exposto (a) envolvem: 1) riscos de eventual cansaço e/ou
aborrecimento ao responder o questionário on-line, mesmo que em frequência mínima;
2) reflexões provocadas em razão dos questionamentos sobre o ambiente organizacional,
ambiente laboral e a estrutura de trabalho; 3) riscos característicos do ambiente virtual,
meios eletrônicos, ou atividades não presenciais, em função das limitações das
tecnologias utilizadas; 4) Apesar de todos os esforços, há a possibilidade remota do sigilo
ser eventualmente quebrado de modo involuntário e não intencional em ambiente virtual,
por isso o questionário resguarda o anonimato e a não-identificação do entrevistado.
Dessa forma, os riscos relacionados acima procuraram ser minimizados durante a etapa
de elaboração do questionário on-line, priorizando questões claras e, em sua maioria, de
assinalar, reduzindo, assim, possíveis dificuldades ou desconfortos durante o seu
preenchimento. Durante a pesquisa, o pesquisador irá se responsabilizar pelo
armazenamento adequado dos dados coletados, bem como pelos procedimentos para
assegurar o sigilo e a confidencialidade das informações do participante da pesquisa.
Uma vez concluída a coleta de dados, o pesquisador responsável fará o download dos
dados coletados para um dispositivo eletrônico local, apagando todo e qualquer registro
da plataforma virtual utilizada para a coleta de tais dados. As respostas serão mantidas
em sigilo e o seu nome não será revelado em momento algum. Os resultados deste
trabalho poderão ser apresentados em eventos ou publicações científicas, resguardando
o anonimato de todos os participantes, que nem sequer são identificados no momento da
pesquisa. Caso você tenha algum prejuízo material ou imaterial em decorrência da
pesquisa, poderá solicitar indenização, de acordo com a legislação vigente e amplamente
consubstanciada. 9. BENEFÍCIOS: Ao participar desta pesquisa, você não terá nenhum
benefício direto. A legislação brasileira não permite que você tenha qualquer
compensação financeira pela participação em pesquisa. Entretanto, espera-se que este
estudo contribua para a identificação de gaps na política educacional aproveitando sua
expertise e experiência prática de educador. 𝟭0. CUSTOS: Você não terá nenhum gasto
decorrente da sua participação na pesquisa, uma vez que o material utilizado para a coleta
de dados será fornecido pela própria instituição sede da pesquisa. 𝟭1.
ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS: Se você tiver alguma dúvida sobre os
procedimentos ou sobre o estudo, ou não quiser mais fazer parte, você poderá entrar em
contato com o pesquisador responsável, Rodrigo Garcia, pelo e-mail
rodrigoguerra1979@gmail.com. O pesquisador responsável compromete-se a conduzir
a pesquisa de acordo com os preceitos éticos e da proteção aos participantes da pesquisa,
implicados em estudos envolvendo seres humanos nas Ciências Sociais Aplicadas e da
Saúde. Ademais, o questionário irá observar as orientações para procedimentos de
pesquisa
em
ambiente
virtual,
conforme
OFÍCIO
CIRCULAR
Nº
2/2021/CONEP/SECNS/MS, bem como a Resolução CNS 510/16 e, no que couber, a
Resolução 466/12. Cabe salientar que a referida resolução respalda, também, o formato
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do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido quando da realização de pesquisas com
coleta de dados on-line, como é o caso desta etapa do estudo. Considerando que você leu
este documento e que obteve, do pesquisador, todas informações necessárias quanto à
pesquisa e quanto ao conteúdo do instrumento (tópicos que serão abordados no
questionário), de forma a se sentir esclarecido (a), solicitou-se o seu consentimento livre
e espontâneo, expressando a sua participação na pesquisa “O estudo exploratório sobre
o uso da realidade aumentada, no período de pandemia da Covid-19, no ensino
fundamental e médio”. Caso você concorde em participar da pesquisa, basta clicar na
opção “Concordo”, e o questionário será liberado. Caso não concorde em participar, você
deverá clicar na opção “Não Concordo”, e a pesquisa será encerrada automaticamente.
O encaminhamento das respostas só será efetivado ao final da pesquisa, com seu
expresso consentimento livre e esclarecido sobre o questionário. Agradecemos,
antecipadamente, sua colaboração!
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APÊNDICE B – TERMO DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA
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APÊNDICE C – TERMO DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
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APÊNDICE D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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