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Resumo

As inúmeras transformações ocorridas no mundo ao logo dos anos impactam nas
necessidades do ser humano, bem como em sua forma de pensar, de agir, de se
relacionar. Nesse contexto, nos são cobrados cada vez mais conhecimentos e
competências, sendo imprescindível o domínio das novas tecnologias. O campo
educacional também está passando por todas essas transformações, exigindo a
inserção da chamada educação 4.0 que influencia e vem modificando as formas de
ensino-aprendizagem e exigindo uma gestão do ensino cada vez mais eficiente e
eficaz com professores mais abertos às mudanças, que sejam criativos, inovadores
e que facilitem o processo educacional no sentido de contribuir para que os alunos
tornem-se cada vez mais autônomos e que consigam estar preparados para as
demandas em sociedade e para o mercado de trabalho. Nesse sentido, esta
dissertação trata-se de um estudo de caso que teve o objetivo de analisar as
condições de implementação da Educação 4.0 no Centro Universitário Alfa, com
base nas percepções e opiniões dos seus decisores (gestores e coordenadores).
Para isso, foi utilizada uma metodologia de pesquisa descritiva com abordagem
qualitativa que possibilitou analisar e interpretar detalhadamente a percepção dos
entrevistados com relação à educação 4.0 na Instituição. A pesquisa foi aplicada a
seis participantes, os quais responderam a um roteiro de entrevista semiestruturada
e a um questionário sóciodemográfico para composição da amostra. A pesquisa foi
autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e seguiu todos os parâmetros éticos
necessários. Os resultados apontaram que a educação 4.0 ainda está em fase de
implementação na Instituição pesquisada. Foi destacado ainda pelos participantes
que tanto professores, alunos e também a instituição de uma maneira geral ainda
estão se adaptando frente ao entendimento bem como às práticas de educação 4.0.
Palavras-chave: Inovação; Educação 4.0; Transformação Digital; Ensino Superior.

Abstract

The countless transformations that have occurred in the world over the years have
an impact on the needs of human beings, as well as on their way of thinking, acting,
and relating. In this context, we are increasingly charged for knowledge and skills,
and the mastery of new technologies is essential. The educational field is also going
through all these transformations, requiring the insertion of the so-called education
4.0 that influences and has been changing the forms of teaching-learning and
demanding an increasingly efficient and effective teaching management with
teachers more open to changes, that are creative, innovative and that facilitate the
educational process in order to contribute so that students become more and more
autonomous and that they are able to be prepared for the demands in society and
for the job market. In this sense, this dissertation is a case study that aimed to
analyze the conditions for implementing Education 4.0 at Centro Universitário Alfa,
based on the perceptions and opinions of its decision makers (managers and
coordinators). For this, a descriptive research methodology with a qualitative
approach was used, which made it possible to analyze and interpret in detail the
interviewees' perception regarding education 4.0 in the Institution. The assessment
was applied to six participants, who answered a semi-structured interview script and
a socio-demographic questionnaire to compose the sample. The research was
authorized by the Research Ethics Committee and followed all necessary ethical
parameters. The results showed that education 4.0 is still being implemented in the
institution studied. It was also highlighted by the participants that both teachers,
students and the institution in general are still adapting to the knowledge as well as
to the 4.0 education practices.

Keywords: Innovation; Education 4.0; Digital transformation; University education.
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1 Introdução
Entende-se que as mudanças ao longo dos anos não só no modo de viver, mas
também na forma de pensar e agir e o contexto social como um todo são também
reflexos do uso e avanço das tecnologias e de práticas de inovação. Neste sentido,
as pessoas estão vivenciando constantes mudanças e precisaram se adaptar para
acompanharem toda essa transformação. Dessa forma, tornou-se necessário
também repensar as práticas de educação, a relação ensino-aprendizagem e
professor-aluno, bem como a maneira como a educação passou a ser uma
necessidade que vem se readaptando e se modificando com o passar do tempo
(Valente, 2014).

Ainda a esse respeito, nunca se falou tanto em inovação, novas metodologias de
ensino, ferramentas que vão além da tecnologia, para possibilitarem um
aprendizado vivencial e participativo com a colaboração de todos os envolvidos e
buscando o desenvolvimento de pessoas ativas na construção do conhecimento
(Frizon, Lazzari, Schwabenland&Tibolla, 2015; Zaluski& Oliveira, 2018). E é neste
contexto que surgem os termos Educação 4.0, inovação e transformação digital.

Na visão de Audy (2017) e Fernandes, Bruchez, D´Ávila, Castilhos e Olea (2018),
falar em inovação é relacionar diretamente outros dois aspectos de grande
relevância, os quais estão interligados a ela, que são a ciência e a tecnologia, sendo
importante ressaltar que a inovação ocorre por desconstruir criativamente o que já
existe, rompendo e desafiando o que está preestabelecido, bem como agregando
valor ao que já se tem.

Desse modo, quando se pensa em inovação e nas transformações digitais pelas
quais a educação vem passando, é importante ressaltar o valor já agregado aos
conhecimentos e estudos desenvolvidos por cientistas para compreenderem
determinadas realidades, e tal conhecimento não se perde, mesmo com o passar
do tempo, mas serve de base para que hoje se possa falar em Educação 4.0.

Para Giacomini, Chaerki, Ribeiro e Frega (2017), é ainda mais importante que exista
uma busca pela inovação na área da educação pelas instituições de ensino, pela
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necessidade que elas têm de conquistar e manter seus alunos, oferecendo-lhes
atrativos por meio do ensino inovador, garantindo um diferencial competitivo diante
das demais empresas educacionais concorrentes.

Mas não basta que se pense em novas e inovadoras formas de ensino, se não
houver participação e interesse dos envolvidos. É preciso que haja uma gestão
aberta e que contribua para que as transformações aconteçam, adaptando-se assim
às demandas existentes. Conforme apontado por Toda, Silva e Rocha (2015), além
de se ter acesso às novas formas de aprendizagem oferecidas pela Educação 4.0,
é ainda necessário aquilo que postulam Alarcon, Rosa, Silva, Muller e Souza (2018),
que se refere a capacitar eficientemente os docentes para que saibam lidar com a
inovação e com sujeitos conectados em um mundo globalizado.

Para tanto, é válido ressaltar que historicamente a realidade da educação no Brasil
foi permeada por um modelo colonizador, que se perpetuou por meio da corte
portuguesa, bem como pela religiosidade, pela política e pela sociedade que, sendo
desenvolvida com divisão nítida de classes e de interesses, permitiu que as
decisões envolvendo a educação e seus avanços se mantivessem sob a dominação
política por muitos anos, sendo possível percebê-la até os dias atuais (Oliven,
2002).

Neste sentido é percebido ao se analisar nossa história que durante muito tempo
existiu pouca preocupação e escassas iniciativas para a criação de universidades
por parte do setor público e, devido a este fato, o ensino superior no Brasil
desenvolveu-se tardiamente. Observa-se ainda que existia maior interesse e
preocupação na formação de alguns profissionais específicos como, por exemplo,
advogados, médicos e engenheiros que eram necessários ao Estado e às
necessidades das elites locais (Durham, 2005).

O Ensino privado surge, segundo o mesmo autor, como resultado destes fatores e
só foi possível no período da república, a partir de iniciativas das ideias positivistas
entre

algumas

lideranças

republicanas

e

que

não

tinham

interesses

governamentais, a partir daí foram construídas escolas destinadas à formação de
profissionais liberais; assim, foram sendo criadas aos poucos novas instituições
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não só nas instâncias públicas, mas também houve uma descentralização do ensino
e construção de estabelecimentos privados.

Através desta persistência por desenvolvimento educacional é que foram sendo
construídos os inúmeros avanços obtidos no período atual que vivenciamos, à custa
de lutas e da abertura para o ensino privado no qual fizeram com que as instituições
de ensino, objetivando maior competitividade e visibilidade, passassem a buscar
formas de ampliar o olhar para maneiras inovadoras e eficazes de ensinar (Oliven,
2002).

Neste sentido diversas são variáveis que distinguem o ensino público do privado,
não apenas aspectos sociais, econômicas, culturais e políticas, mas inúmeros são
os fatores que os tornam diferentes não apenas em nível mínimo de qualidade e
eficiência, mas também nos aspectos de desenvolvimento, crescimento e inovação
ao longo da história. A este respeito Sampaio e Guimarães discorrem que estudos
mostram existirem fatores como valorização e qualificação dos professores,
espaços físicos e condições de aprendizagem como por exemplo salas de aulas
estruturadas, disponibilização de laboratórios de estudo, entre outros. Todos esses
aspectos e muitos outros impactarão do desempenho do estudante; desta forma o
que se observa é uma diferença quando se compara o ensino público do ensino
privado e tais condições resultam que no ensino em todos os seus níveis os
estudantes de instituições públicas tendem a apresentar menor desempenho do que
os das instituições privadas.

Foi neste contexto e mesmo com muitas dificuldades que a educação foi evoluindo,
desde as formas mais primárias que existiam, até os dias atuais. Desta maneira
observa-se que houve aprimoramento significativo nos modelos educacionais e ao
se comparar a Educação 1.0 e a 4.0, percebe-se que na primeira, o professor era
uma figura inquestionável e o ensino acontecia de maneira individualista (Führ,
2018).

Já o modelo de educação 4.0 possibilita uma maior interação entre todos os
envolvidos no processo; o professor apresenta um papel de mentor e o aluno é
estimulado a ser mais ativo e tambémresponsável para que haja o aprendizado. Ele
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não apenas absorve passivamente, mas experimenta e vai praticando a
funcionalidade do que está aprendendo, vai se preparando para um mundo em
constante atualização e desenvolvimento diante das demandas rápidas do século
XXI,

que

exigem profissionais preparados,

com criatividade,

senso

de

empreendedorismo, que estejam conectados e sejam inovadores (Führ, 2018).

Diante do contexto exposto, surgiu a necessidade de se estudar a educação 4.0 na
IES em que a pesquisadora atua, por ser uma instituição de referência em ensino
superior na região e que vem tentando desenvolver-se e investindo em novos
métodos de ensino e capacitação de professores para utilizarem as metodologias
da educação 4.0 em suas práticas em sala de aula.

Nesse sentido, a questão que norteou o presente estudo ao longo de todo o
percurso foi: De que maneira a Educação 4.0 poderia ser implementada no Centro
Universitário Alfa, com base nas percepções e opiniões dos seus decisores
(gestores e coordenadores)?

Para tanto, o objetivo geral da pesquisa foi analisar como a Educação 4.0 vem
sendo implementada no Centro Universitário Alfa, com base nas percepções e
opiniões dos seus decisores (gestores e coordenadores).

Quanto aos objetivos específicos, buscou-se:

i) Identificar a percepção e o conhecimento dos gestores e coordenadores do
Centro Universitário Alfa acerca dos conceitos e tipologias de Inovação no
seu contexto de trabalho;
ii) Identificar a percepção e o conhecimento dos gestores e coordenadores do
Centro Universitário Alfa acerca do conceito da Educação 4.0, e sua relação
com o contexto atual da Instituição;
iii) Avaliar a possibilidade de implementação de metodologias e tecnologias
inovadoras da Educação 4.0 no contexto do Centro Universitário Alfa a partir
da opinião dos seus gestores e coordenadores.
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Tal dissertação consiste em estudo de caso com metodologia de pesquisa
qualitativa ecaráter descritivo, onde contou com participação de coordenadores de
cursos da IES, os quais responderam a uma entrevista semiestruturada sobre o
tema.
O presente estudo justifica-se pela busca da própria pesquisadora, sendo
professora da instituição de ensino superior, por conhecer a realidade da mesmae
de docentes na busca de maior adaptação para atender às novas demandas do
mercado, diante de um público exigente e que está em constante atualização.

Desse modo, diante das experiências vivenciadas em sala de aula, percebeu-se a
necessidade de ir além para fazer uma análise de como os profissionais do centro
universitário enfocado vêm percebendo e influenciando nas práticas eficientes de
educação 4.0 da instituição de ensino superior e qual o papel desta para implantar
de maneira eficaz e exitosa a Educação 4.0.

Ressalta-se também a importância do estudo para o Centro Universitário Alfa, por
ser uma instituição que tem como um de seus propósitos o foco no aluno e em suas
necessidades, já vem investindo em inovação e em metodologias ativas de ensino
como forma de oferecer a eles as ferramentas necessárias para se desenvolverem
diferencialmente para a profissão, através de experiências que os preparem para o
futuro.

O estudo apresenta ainda uma relevância científica, ao se tomar como base a
história da educação no Brasil, permeada de desdobramentos sociais, políticos e
econômicos que a impediram de crescer da mesma forma que em outros países
que não enfrentaram as mesmas dificuldades.

Ao longo do tempo, a realidade de educadores brasileiros passou a ser modificada
por meio da dedicação e do investimento em pesquisas e inovação para se chegar
hoje à busca pela utilização do modelo de 'Educação 4.0' em instituições de ensino
superior (IES), sendo considerado o fato de que estas, assim como as demais
empresas, precisaram repensar suas formas de trabalho para não perderem a
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competitividade no mercado e para darem conta das demandas mais atuais que a
sociedade exige.

Como uma forma de facilitar o entendimento do conteúdo abordado, a presente
Dissertação está dividida nos seguintes capítulos: neste Capítulo 1 foi feita uma
breve introdução sobre o tema e acerca do que se pretendeu trabalhar na pesquisa,
incluindo o problema que foi estudado, o objetivo geral e os específicos, bem como
a relevância de se pesquisar a temática para a pesquisadora, a instituição e a
sociedade científica, de modo geral.

No Capítulo 2, é apresentado o Referencial Teórico, com os subtópicos: Inovação:
Conceitos e Tipologias, no qual são abordados os principais conceitos e tipos de
inovação, mostrando uma evolução das etapas até se chegar ao que é visto
atualmente; Educação 4.0: Histórico e Evolução, em que é feita uma explanação da
Educação Superior no Brasil e da influência da Transformação Digital e a Educação
4.0 e o sub tópico intitulado Metodologias e Tecnologias Inovadoras da Educação
4.0, no qual são apresentadas as diferentes metodologias ativas e as inovações
tecnológicas da 'Educação 4.0', destacando as características, benefícios e
aplicabilidades de cada uma delas.

O Capítulo 3 apresenta os Procedimentos Metodológicos utilizados, como a
caracterização da pesquisa, as unidades de análise e de observação e os
procedimentos para coleta e análise dos dados.

No Capítulo 4 são apresentados os Resultados e a Discussão do estudo,
subdivididos em tópicos referentes às falas dos entrevistados, as quais tiveram
destaque, relacionando-as com a teoria estudada a respeito dos temas.

Já no Capítulo 5 constam as principais conclusões que a pesquisa permitiu
observar, assim como as limitações e sugestões de possibilidades de estudos
futuros envolvendo a temática. Por fim, são apresentadas as Referências utilizadas
na pesquisa, seguidas pelos Apêndices e o Anexo.
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2 Referencial Teórico
O capítulo ora apresentado trata sobre os conceitos, tipos e sobre a história da
inovação. Nesse sentido, foi observado ao longo das pesquisas realizadas que, em
sua grande maioria, os estudos sobre o tema estão mais direcionados para o mundo
organizacional, empresarial ou industrial. Portanto, neste trabalho o tema foi
abordado inicialmente com base nos estudos das organizações para, em seguida,
ser direcionado ao mundo educacional.
2.1 Inovação: conceitos e tipologias

A inovação não acontece em função de um evento isolado e nem por acaso, mas
sim a partir de acontecimentos diversos e por meio da troca de informações
constantes e

que correlacionam estímulos de

criatividade,

aprendizado,

conhecimento, desenvolvimento de parcerias, ações estratégicas. Ela vai depender
tanto de fatores internos como, por exemplo, a gestão organizacional, quanto de
fatores externos, como economia, ambiente favorável, ciência, tecnologia
(Mascarenhas, Bisneto,& Lins, 2016).
O Manual de Oslo é uma publicação da OECD1 (Organização para Cooperação
Econômica e Desenvolvimento) e que vem, desde 1990, orientando e padronizando
conceitos, metodologias e construção de estatísticas e indicadores de pesquisa de
P&D de países industrializados. Ainda que se baseie em padrões de países
desenvolvidos, o Manual de Oslo “tem sido uma das principais referências para as
atividades de inovação na indústria brasileira que é percebido como cada vez mais
competitiva” (OECD, 2005, p. 9).

Segundo o Manual de Oslo (2005), a inovação abrange três categorias: Inovação
em produtos, serviço e/ou mercado; Inovação em processos e Inovação em
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modelos de negócios. A Figura 1 sumariza as características de cada uma dessas
três categorias de Inovação:

Figura 1
Tipologias (categorias de Inovação)
Fonte: elaborado pela autora com base em OECD (2005). Diretrizes para a coleta e interpretação
de dados sobre inovação tecnológica. (3ª ed.). Brasília, D.F.: FINEP.

A inovação em produto, serviço e/ou mercado, segundo aOECD (2005), caracterizase pela alteração significativa em características funcionais dos produtos (bens e
serviços). Aplica-se tanto a produtos totalmente novos como aos casos de
aperfeiçoamentos significativos nos já́ existentes, como é o caso de telefones
celulares, computadores e automóveis.

Para o mesmo autor a inovação em processos caracteriza-se pelas alterações ou
melhorias significativas aplicadas em métodos de produção e distribuição dos
produtos. É o caso, por exemplo, de automação em linhas de montagem.

Reforçando o entendimento sobre inovação de processo, Ishizaka e Lizarelli (2016)
discorrem que esse tipo de inovação apresenta características iguais à da inovação
de produto, todavia sua aplicação se dá na execução de processos. Neste sentido,
entende-se que o que acontece são mudanças de produção e entrega por meio de
alterações nas técnicas, equipamentos ou tecnologias utilizadas e ou através do
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redesenho dos principais processos operacionais, com o objetivo de proporcionar
maior eficácia e eficiencia no sistema e consequentemente maior fluidez de todo o
processo.
Especificamente sobre a inovação em modelos de negócios (inovação
organizacional), Mendes e Albuquerque (2007) explicam os três componentes
fundamentais que contribuem significativamente para que haja inovação:
i) práticas de negócio: referem-se à promoção de novos aprendizados dentro de
uma organização, sendo esses frutos de métodos estratégicos e rotinas pautadas
pela troca de conhecimento, melhorias dos sistemas e gerenciamentos eficientes e
eficazes;
ii) organização do espaço de trabalho: inclui a distribuição de responsabilidades e
tomadas de decisão levando em consideração as especificidades de cada
colaborador e cargo, bem como adequação organizacional;
iii) relações externas: trata-se da criação de métodos com o objetivo de desenvolver
novas relações com outras empresas e instituições públicas.
A inovação, ao longo das últimas décadas, vem se mostrando sempre associada à
ciência e tecnologia (sendo resultante direta desta, a qual, por sua vez, é derivada
da ciência). Essa tríade vem proporcionando impactos não lineares e significativos
ao longo da história no processo de desenvolvimento econômico e social, e nesse
sentido, as pessoas se constituem na principal força propulsora desse ciclo virtuoso,
tendo a pesquisa como a base, a inovação como vetor e o desenvolvimento como
consequência (Audy, 2017).

Fernandes et al. (2018), em seus estudos sobre o Desenvolvimento Econômico,
discorrem sobre os conceitos de inovação através de seus achados bibliográficos,
defendendo que a inovação trata-se da desconstrução criativa, ocorrendo por meio
de ações geradoras de rupturas e que desafiam a ordem estabelecida, uma vez que
pode acontecer através da implementação e combinação de novas ideias com as já
existentes. Afirmam ainda que a inovação acontece por meio de cinco pressupostos:
i) inserção de algo novo ao mercado, sendo este um bem ou um serviço;
ii) introdução de um novo método de produção;

22

iii) desenvolvimento de um novo mercado em determinado país;
iv) estabelecimento de uma nova fonte de suprimento de matérias-primas ou de
produtos semimanufaturados, e, por fim;
v) implantação de uma nova estrutura em um mercado.

A Tabela 1 resume esses pressupostos em dois níveis ou dimensões de Inovação
- Inovação incremental e Inovação radical, segundo Freitas Filho (2013):
Tabela1
Níveis/dimensões da Inovação

Fonte: Freitas Filho, F. L. (2013). Gestão da Inovação: teoria e prática para implantação (p. 16). São
Paulo: Atlas.

Segundo o autor, as inovações incrementais originam-se de produtos ou processos
já existentes e caracterizam-se como melhorias contínuas desses produtos e
processos. Por serem mais restritas, envolvem menores riscos e demandam menos
tempo para serem implantadas. Já as inovações radicais alteram totalmente um
conceito, o que resulta em produtos e processos totalmente novos, acarretando
mais riscos, mais tempo para a implantação e maior abrangência da inovação
(Freitas Filho, 2013).

Empresas inovadoras buscam o equilíbrio entre esses dois tipos de inovação, visto
que, se a inovação incremental é um incentivo para a criação de uma cultura de
inovação que busque resultados dentro da empresa, a inovação radical torna-se um
diferencial que mantém a empresa na vanguarda. Segundo Freitas Filho (2013, p.
16), “ao se trabalhar em um portfólio grande de inovações incrementais, o grau de
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exigência por resultados melhores acaba resultando na busca por inovações mais
conceituais, que mudem completamente conceitos e comecem a surgir as
inovações radicais”. Dessa forma, a inovação pode ser considerada um processo e
não um evento isolado, devendo, assim, ser gerenciada.
Correlacionando o discurso anterior com ações de inovação, pode se perceber,
segundo Audy (2017), que inovação é mais do que uma ideia. Ela é uma ideia
criada, aplicada e executada, constituindo-se de processos, produtos, sociedade e
até mesmo o mundo transformado. Inovador é algo ou alguém que agrega valor,
seja econômico, social, ou pessoal, é enfrentar e vencer os desafios, é transformar
e criar o novo.

Para Vieira e Quadros (2017), a inovação é uma base imprescindível que possibilita
a qualquer empresa alcançar o crescimento e sobreviver de forma sustentável no
mercado competitivo. Para que isso ocorra, é de fundamental importância que haja
estratégias diferenciadas, que tenham como premissas de bases um gerenciamento
ativo, com práticas conscientes por meio da troca de experiências e da interação
em diferentes setores, possibilitando sinergia para o aprendizado contínuo e,
sobretudo, a adaptação, integração e reconfiguração dessas habilidades que
sempre se renovam.

No contexto educacional, a inovação é uma ferramenta que também gera
benefícios, tendo se tornado fator crucial para a sobrevivência de uma instituição de
ensino.O intuito geral de uma IES é proporcionar aprimoramento de pessoas e, por
consequência, transforma também o desenvolvimento econômico e social de um
país e, nesse sentido, é preciso que haja constante adaptação e uso da inovação
para que sejam satisfeitas todas essas necessidades. Referindo-se ainda ao
desenvolvimento de pessoas, pode ser dito que práticas eficientes na área da
educação são um catalisador que promove evolução e, dessa forma, a competência
é um ponto crucial, sendo a inovação percebida sob uma perspectiva interna que
possibilita fluidez para tal (Toda et al., 2015).

Assim, entende-se que, para reter e fidelizar alunos diante da alta competitividade
mercadológica e se utilizando de estratégias inovadoras, é preciso proporcionar
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mudanças que se tornem atraentes, que satisfaçam suas necessidades e que
estejam acima dos níveis já oferecidos pela concorrência. Tais pontos são cruciais
e vão depender de um alinhamento entre as premissas institucionais e o trabalho
desenvolvido entre todos os facilitadores de aprendizagem, de modo que sejam
permitidas equipes colaborativas e que possam resultar em inovações educacionais
(Giacomini et al., 2017).

Ainda segundo Toda et al. (2015), o espaço educacional é o local específico para a
promoção do pensar reflexivo, sendo importante que a inovação faça parte desse
processo, para que assim aconteçam as concretizações e transformações no
comportamento, tornando os indivíduos mais ativos e autônomos em suas formas
de agir e pensar.

Para que o desenvolvimento e aprimoramento educacional aconteçam aliados às
ações inovadoras, é preciso que haja participação de todos os envolvidos e que
gestores se disponham e tracem soluções práticas e adaptadas para as reais
necessidades ali vivenciadas. Desse modo, é necessário muito mais que uma
liderança solidária; necessita-se de uma boa estrutura, processos que fluam,
recompensas que motivem e pessoas que atuem ativamente. É preciso, ainda, boas
estruturas, políticas eficientes e ambientes propícios (Toda et al., 2015).

Para que a aprendizagem aconteça baseada em ações inovadoras, é necessário
que haja a capacitação, de forma eficiente, dos futuros profissionais da educação e
a requalificação dos atuais. Dessa forma, os processos de aprendizagem devem
estar mais direcionados para formação de competências relacionadas à
criatividade, inovação, empreendedorismo, raciocínio lógico e resolução de
problemas. Vivencia-se ainda, nos tempos atuais, uma cultura da virtualidade ou
cibercultura, ou seja, no mundo da tecnologia conectada pela internet, isso é uma
realidade presente e que vem se aprimorando cada vez mais e de forma mais
rápida. Tal realidade requer sujeitos que acompanhem esse processo e que ocupem
novas posições diante do mundo (Alarcon et al., 2018).
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Já Allan (2017) defende que o processo de ensino-aprendizagem deve levar em
conta as atuais e reais necessidades dos alunos, possibilitando uma participação
ativa e autônoma na escolha de melhores formas de estudar, e devem também
atender a cinco princípios elementares: i) aprendizagem significativa; ii)
competências contemporâneas; iii) utilização de metodologias ativas e inovadoras;
iv) reflexão dos tempos e espaços de aprendizagem, e v) utilização dos recursos
educacionais abertos.

Tratando ainda sobre a expansão e benefícios da internet Nobre e Mallmann (2017),
avaliam que esse recurso permite superar a distância geográfica, o tempo e o
espaço entre os atores envolvidos no ensino-aprendizagem. Completando esse
entendimento, Barros e Souza (2017) afirmam que a internet disponibiliza
acessibilidade, conhecimentos, contatos, relacionamento humano, estando o
ciberespaço em constante atualização e transformação. Logo, segundo esses
mesmos autores, observa-se ao longo dos anos a ocorrência de uma explosão do
número dos sistemas computacionais e dos dispositivos móveis com acesso ao
ciberespaço, e tal fato vem promovendo uma evolução da internet para a o conceito
da 'Internet das Coisas' (Internet ofThings– IoT), ultrapassando o número de objetos
conectados ao mundo virtual quando comparados ao número de pessoas
conectadas.

Para eles, esta nova internet surge para criar uma rede de bilhões de objetos
conectáveis, que unem o mundo digital com o mundo físico, possibilitando que tais
objetos façam parte dos sistemas de informação, e que a cada dia surjam novas
possibilidades de comunicação virtualmente mais ampliadas, em que as interações
em rede no ciberespaço ganham uma maior potencialidade, levando maiores
possibilidades de conexão que contribuem para que as pessoas continuem se
conectando com as demais através de dispositivos que promovem a troca de
informações e acessos diversos.

Nesse sentido, assim como no mundo, de uma forma geral, no meio educacional a
Internet das Coisas significa um grande salto na forma de coletar dados, analisar e
compartilhar informações, permitindo levar conhecimento e melhoria aos processos
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educacionais, indo muito além das práticas convencionalmente utilizadas (Barros &
Souza, 2017).

Os estudos de Evans (2011) apontam que há 12,5 bilhões de dispositivos
interconectados ao ciberespaço para um número de 6,8 bilhões de habitantes no
mundo, ficando comprovado que a quantidade de dispositivos conectados ao
ciberespaço supera o número de pessoas existentes no planeta. Estima-se que até
2020, 50 bilhões de dispositivos estarão conectados à Internet.

A realidade atual afeta literalmente o campo educacional, e as transformações
digitais incitam as instituições tradicionais a reverem seus conceitos e modelos de
ensino, levando em consideração que o professor necessita se posicionar como
mentor e também incorporar as tecnologias digitais, bem como criar práticas
pedagógicas balizadas por ações inovadoras (Allan, 2017).

Um exemplo das grandes contribuições da internet para a educação é o Ensino a
Distância (EaD) e a consequente revisão dos processos de ensino-aprendizagem.
Percebe-se que a modalidade de educação a distância vem revolucionando e
contribuindo cada vez mais para a existência de possibilidades diversas de
aprendizagem que ultrapassam as barreiras geográficas e temporais (Barros &
Souza, 2017).

Para Lemos (2012), as diversas possibilidades e oportunidades da Internet das
Coisas para a educação confirmam-se ainda mais devido à quantidade desses
dispositivos conectados ao mundo virtual, visto que são alunos, professores e
demais atores envolvidos nos processos educacionais e que utilizam tais
ferramentas, aumentando significativamente as possibilidades de oferta de recursos
e comunicação para o compartilhamento e construção do conhecimento. A seguir,
tem-se alguns exemplos relevantes sobre tal apontamento:
●

Auxílio da tecnologia para alunos com necessidades especiais que

podem ter dispositivos com sensores que possibilitam a comunicação em
rede, adequando-se ao ambiente educacional e possibilitando maior
eficiência no processo ensino-aprendizagem;
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●

Implantação de detectores ou mecanismos de segurança em diversas

atividades educacionais para controle do ambiente acadêmico;
●

A adoção e intensificação de ambientes virtuais de aprendizagem que

podem ser acessados através de quaisquer dispositivos ou objetos
interconectados, como, por exemplo, dispositivos móveis que facilitam e
tornam mais eficazes o processo educacional;
●

Aumento da interação social com pessoas em locais diversos e

massificação dos dispositivos conectados ao ciberespaço;
●

Desenvolvimento de softwares educacionais em práticas pedagógicas

dentro da sala de aula que simulam ambientes ou realizam testes e que
integram com dispositivos conectados ao ciberespaço e na web.

Conclui-se, portanto, que a inovação em todos os espaços ocorre por meio da troca
de informações, através da criatividade e depende não apenas da criação, mas de
forma mais direta, da implantação e aceitação de algo novo no mercado. Por sua
vez, a inovação no âmbito educacional deve ocorrer através da implementação,
aprimoramento do ensino já existente ou criação de novos métodos e que tenham
efeitos mais significativos para a aprendizagem e para arealidade dos alunos,
podendo também estar associada à ciência, à tecnologia, e necessitando de boas
práticas e aceitação de todos os envolvidos.
2.2 Educação 4.0: histórico e evolução

Diante das constantes mudanças ocorridas no cenário educacional, nas demandas
que os alunos levam até o professor e que são reflexo do momento que o mundo
enfrenta em termos de desenvolvimento social, cultural, econômico e tecnológico,
foram sendo implementadas modificações que visassem atender a cada um dos
momentos que o contexto educacional precisou vivenciar ao longo dos anos.
Assim, a evolução não ocorreu de maneira isolada ao longo do tempo, pois,
segundo Milhorato (2016), a evolução do trabalho, da sociedade e da educação
estão intrinsecamente relacionadas, como ilustra a Figura 2:
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Figura 2
Evolução da sociedade do conhecimento
Fonte: Elaborada pela autora a partir das discussões de Angeloni, M. T. (2010). Comunicação nas
organizações da era do conhecimento. São Paulo: Atlas.

Na Figura 2, pode-se perceber que as ondas da mudança na sociedade estão
diretamente relacionadas com a curva da informação: de uma sociedade
essencialmente agrícola na primeira onda, passando pela sociedade industrial, até
chegar à sociedade do conhecimento, observa-se que a curva da informação vai se
acentuando, o que significa o aumento da quantidade de informação disponível. A
separação entre as ondas do músculo e as ondas do cérebro demarca a passagem
para sociedade do conhecimento. Assim, a quarta onda pode ser caracterizada pelo
surgimento de organizações em que o conhecimento é cada vez mais valorizado, o
que implica na necessidade de formação de uma mão de obra mais especializada
(Angeloni, 2010), o que caracterizaria a Educação 4.0.

Sobre o conceito de educação 4.0, poucos são os estudos que abordam tal temática
e ainda nenhum estudo conseguiu defini-lo de maneira clara e completa. Muitos
estudos relacionam esse conceito com o uso de inovação, de criatividade,
tecnologias e outros como é o caso de Oliveira et. al. (2019), que discorre que a
educação 4.0 é resultado da quarta revolução industrial e se caracteriza como a
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revolução da internet e o seu uso para facilitar a interação entre as pessoas e
aumentar fluxo de informações. Para os autores, a educação 4.0 caracteriza-se
também pelo aumento de autonomia e busca por formas criativas de conhecer e
aprender.

Nesse sentido, a próxima seção aborda a 'Educação 4.0', numa linha do tempo e
sua evolução até o que se tem atualmente, destacando em seus subtópicos a
educação superior no Brasil, seguida da transformação digital, até chegar ao
conceito de 'Educação 4.0', com suas principais características.

2.2.1 Educação Superior no Brasil
O desencadear dos fatos que estão interligados com a educação desde o período
colonial (1500 a 1822) até os dias atuais fizeram com que em cada época as
necessidades educacionais fossem confrontadas com o contexto político que o país
estava vivenciando, de maneira que, na maioria das vezes, os interesses
econômicos e de desenvolvimento foram o vetor que norteou no que a educação
deveria se basear para evoluir. Observa-se que tal realidade ocorreu e ainda
acontece em todos os seus níveis de ensino, desde a educação básica até a pósgraduação (Bottoni, Sardano, & Costa Filho, 2013).

Segundo Bertolanza (2017), o ensino superior teve um grande crescimento em
termos quantitativos sem a devida preocupação com a qualidade da expansão e
com a formação dos profissionais, de forma que tal fato se deve às políticas de
governo que norteiam as áreas da sociedade, inclusive a educação. Nesse sentido,
Prestes et al. (2012) questionam se,ao ser expandido o ensino superior pelo Brasil,
consegue-se também uma modificação do contexto elitista pelo qual o ensino
historicamente se iniciou e atendeu principalmente às classes mais bem-sucedidas
da sociedade.Diante de tais apontamentos, será apresentada a seguir uma breve
contextualização histórica dos desdobramentos da evolução da educação no Brasil.

No período colonial, a educação foi de responsabilidade da igreja católica, a qual
mantinha seu prestígio e influência junto à corte, o que permaneceu por um longo
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espaço de tempo (Oliven, 2002; Bottoni et al., 2013; Bertolanza, 2017; Gomes,
Machado-Taylor, & Saraiva, 2018).

Diferentemente do que ocorreu nos demais países da América, os quais eram de
domínio espanhol e tiveram logo cedo instituições voltadas para a educação
superior, sendo elas de base religiosa desde o século XVI, no caso do Brasil, o
mesmo só ocorreu três séculos depois (Oliven, 2002; Bertolanza, 2017).

Como não havia instituições de graduação na colônia à altura dos filhos de
portugueses que nasciam e viviam no Brasil, eles faziam o ensino superior em
Portugal, de modo que os níveis mais básicos de ensino eram de responsabilidade
dos jesuítas da Companhia de Jesus, a qual se incumbia da formação cristã dos
índios, dos religiosos e dos filhos da elite colonial (Oliven, 2002; Boaventura, 2009;
Bottoni et al., 2013).

Conforme caracterizado por Paiva (2000), estar na escola significava aderir aos
costumes culturais portugueses e à sua disciplina. O professor era visto como
alguém onipotente, ao qual era dado poder e do qual era cobrado que ensinasse de
acordo com o padrão da Europa, sem considerar a realidade local. Desse modo,
Oliven (2002) aponta que os alunos se preparavam também para frequentarem a
universidade portuguesa quando atingissem determinado nível de ensino.

No ano de 1808, com a chegada da família real ao Brasil, foi criado na capital baiana
o curso de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia, que se tornou a Faculdade de Medicina
da Universidade Federal da Bahia. Em seguida, com a mudança para a segunda
capital do Brasil, o Rio de Janeiro, outras instituições de ensino foram criadas na
nova sede da realeza, como a Escola de Cirurgia, as academias de formação militar,
que tinham papel importante na formação de engenheiros, a academia de Belas
Artes, que se voltava para cursos na área de pinturas, esculturas e para a formação
em arquitetura, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico e o Museu Nacional
(Oliven, 2002; Boaventura, 2009; Bottoni et al., 2013).

Por volta de 1918, por conta da Primeira Guerra Mundial, tornou-se mais acentuada
a necessidade de se ter uma educação de nível superior no Brasil, diante da grande
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demanda por desenvolvimento da economia e que necessitava também de
crescimento nos campos de pesquisa, conforme apontam Bottoni et al. (2013).

Inicialmente, foram criadas faculdades na área de Medicina, Direito e de formação
politécnica, que funcionavam de maneira isolada, com uma orientação voltada para
a profissionalização elitizada, focadas principalmente no ensino e sem darem
importância para pesquisa e extensão ou para metodologias diferenciadas no
ensinar. Somente em 1920 é que a primeira universidade brasileira foi fundada com
a junção de faculdades que já existiam e conservando seus modos de atuação, no
período conhecido como a República Velha, que se estendeu de 1889 a 1930. Tal
instituição foi chamada de Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro (Oliven, 2002).

Na Nova República, que compreendeu o período de 1930 até o ano de 1964, sob a
presidência de Getúlio Vargas, foi fundado o Ministério da Educação e Saúde, e
lançado em seguida o Estatuto das Universidades Brasileiras, que vigorou até o ano
de 1961, no qual se destacava que a instituição de ensino superior poderia ser de
caráter público ou privado, obrigando-as a terem cursos como Direito, Medicina,
Engenharia, Ciências e Letras, sendo imprescindíveis, no mínimo, três deles
(Oliven, 2002).

Com o passar dos anos, as instituições de formação religiosa e elitistas foram
aderindo ao ensino profissionalizante por conta da necessidade do momento social
e econômico que coincidia com a urbanização das cidades, a necessidade de mão
de obra qualificada e a entrada das mulheres no mercado de trabalho (Oliven, 2002;
Gomes et al., 2018).

No entanto, com a criação de universidades, os ânimos foram se acirrando entre os
representantes da educação, da política e da igreja por conta de ideologias que se
confrontavam em questões como o “papel do governo federal como normatizador
do ensino superior” e quanto “à atuação da Igreja Católica como formadora do
caráter humanista da elite brasileira” (Oliven, 2002, p.28).

No ano de 1935, conforme apresentado no mesmo estudo, foi criada a Universidade
do Distrito Federal, a qual contava com poucos recursos financeiros mas, ainda
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assim, possibilitou o desenvolvimento de pesquisas em laboratórios, com a
participação de docentes da instituição. Entretanto, diante da situação política e de
autoritarismo que o país enfrentava, iniciativas de fundo liberal não eram bem vistas
e a universidade foi fechada poucos anos depois.

Durante a Era Vargas (1930-1945), o governo procurou reestabelecer o vínculo com
a com a igreja católica. Assim, seus líderes voltaram ao desenvolvimento de um
processo de “recristianização” das classes nobres do Brasil, o que posteriormente
levou à criação de uma universidade católica no país, fundada em 1946, recebendo
depois a titulação de Pontifícia Universidade Católica (PUC). Pouco antes, em 1934,
aconteceu um marco no ensino superior brasileiro, que foi a criação da Universidade
de São Paulo (USP), uma instituição estadual de caráter público, contando com
docentes locais e com a participação de estudiosos de diferentes países da Europa,
o que contribuiu para fazer dela um centro de referência em pesquisa no país
(Oliven, 2002; Boaventura, 2009).

Para Bottoni et al. (2013), para que essas instituições de ensino superior criadas à
época fossem eficientes, o papel do professor era fundamental, o qual se valia mais
de prestígio por ser uma função honrada do que pelos próprios salários que
ofereciam. As aulas tinham um perfil generalista e abordavam os temas
superficialmente.

Posteriormente, com o desenvolvimento do papel das universidades na formação
superior e pelo reconhecimento da necessidade de se documentar a pesquisa
realizada no país, foram criados o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), bem
como a Companhia Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior
(CAPES), ambas passando a funcionar em 1951 (Oliven, 2002; Bottoni et al., 2013).

Em 1961, diferentemente das outras universidades, foi fundada a Universidade de
Brasília, devido à cidade ter se tornado a nova capital do país e tendo como base
um projeto integrador, flexível e moderno, sem a junção de faculdades, como antes
era feito. Posteriormente, o momento histórico vivido no país foi de ditadura militar
(entre 1964 a 1985), de maneira que as instituições públicas de ensino superior
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foram impactadas com mudanças na carreira docente, como a dedicação exclusiva
e as primeiras pós-graduações (Oliven, 2002; Boaventura, 2009).

Quanto às instituições privadas, a necessidade por vagas para a demanda pelo
desenvolvimento de mão-de-obra, bem como pelo desenvolvimento econômico e
maiores condições financeiras da população para custearem uma graduação, fez
com que as faculdades aumentassem em quantidade e em abrangência. Conforme
afirmado por Oliven (2002), tais instituições focavam principalmente no ensino e
pouco na pesquisa, por não ser este seu objetivo principal. Por outro lado, as
universidades públicas investiram em pesquisas e nas pós-graduações, sendo
essas de caráter lato sensu e stricto sensu.

Atualmente, o ensino superior é autorizado tanto para instituições públicas quanto
privadas, nas mais diversas áreas e com diferentes modalidades, o que se alcançou
de forma mais estruturada a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), Lei nº 9. 394/96.

Ressalta-se, no entanto, que assim como aconteceu historicamente, o ensino
superior ainda é regido pelo Estado, sendo de posse dele a formação pública nos
níveis federal, estadual e municipal, e ainda com o monitoramento do ensino privado
através do acompanhamento e fiscalização realizada pelo Ministério da Educação
(Boaventura, 2009).

Nos últimos anos, com a popularização das faculdades e centros universitários
privados, a oferta de vagas nas instituições de ensino superior aumentou
consideravelmente (Cacete, 2014).No entanto, o desenvolvimento das instituições
e o acesso ao ensino superior necessitaram também de um acompanhamento das
demandas sociais, considerando a evolução tecnológica pela qual passa o mundo.
Tal demandase baseia na facilidade de acesso ao conhecimento, de agilidade na
troca de informações, uma transformação digital que não ficou isolada, mas que se
estendeu por todas as mais diversas áreas da vida das pessoas, inclusive para a
educação em termos de novas metodologias e formas de aprendizagem, as quais
não precisam mais estar associadas a modelos tradicionais.
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Assim, com base na contextualização histórica da educação superior no Brasil,
serão apresentados a seguir os aspectos que envolveram a transformação digital e
a evolução pela qual o ensino passou até chegar ao que se conhece hoje como
Educação 4.0.

2.2.2 A Transformação Digital e a Educação 4.0
Tendo em vista a busca desenfreada por gerar competitividade diante de
concorrentes inovadores, as transformações digitais foram incorporadas pelas
instituições de ensino para não ficarem defasadas em seus métodos e para que
pudessem explorar ao máximo as possibilidades de atuação. Entretanto, é
importante destacar como esse aspecto provoca influências nas rotinas das
empresas, de uma forma geral.

Como afirmado por Rogers (2017), a transformação digital nas organizações conta
com cinco domínios, sendo eles: i) os clientes, que são a razão de o negócio existir,
seja no ramo da educação ou em qualquer outra atividade; ii) a competição, que
existe entre os concorrentes e faz com que as empresas não se mantenham na
zona de conforto mas busquem se reinventar e se desenvolver para se manterem;
iii) os dados, que são importantes como parâmetros para as organizações; iv) a
inovação, a qual tem sido indispensável para o mundo competitivo, e; v) o valor, o
qual é agregado pelo que a empresa oferece e pelo que tem de diferencial.

Desse modo, o que está em discussão quando se trata de transformação digital não
é somente a inserção da tecnologia nas atividades das empresas. Trata-se mais de
uma questão de estratégia para o desenvolvimento do negócio com tudo o que a
transformação digital tem a oferecer, em um século com um ritmo incessantemente
rápido em que precisamos lidar com incertezas, por não haverem mais atividades
com alto grau de estabilidade, como se tinha no século anterior (Rogers, 2017).

No âmbito educacional essa transformação digital pode ser percebida no
aproveitamento das tecnologias para transformar as aulas em processos mais
dinâmicos, inovadores e que possam contribuir

com mais práticas criativas,
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utilizando as tecnologias como instrumentos de aprendizagem; neste sentido é
possível que haja o aumento das possibilidades pedagógicas que tornem as aulas
mais interativas, claras e eficazes ( Jesus, 2019).

Para Fava (2012), referindo-se aos resultados de um estudo no Instituto de
Tecnologia de Massachusetts, realizado por Henry Jenkins, as tecnologias
permitiram que a comunicação chegasse a um estágio denominado de Cultura da
Convergência, que atende às demandas atuais em que as pessoas buscam o
compartilhamento de informações, influenciam outras pessoas e mantêm-se
atualizadas.

O autor cita que, no meio educacional, a circulação de informações e conteúdos
ocorre por sistemas de informação diversos, apontando o caso do Google nos anos
1990, facilitando o acesso a materiais de todas as partes, e do Facebook, que
inovou através das conexões e relacionamentos entre os sujeitos conectados à
rede. Mas os estudantes entram neste segmento sendo incentivados a uma cultura
onde participem e não só interajam, de forma que eles mesmos alimentem, com
informações, tais sistemas e busquem o aprendizado.

Tal fato só é possível porque os estudantes deixaram a postura passiva que antes
eles assumiam no meio de aprendizagem, “recebendo” os conteúdos de alguém
que tinha domínio e autoridade, ao qual não se devia questionar, características da
chamada 'Educação 1.0' e que é vista como o modelo de educação tradicional
(Fava, 2014).

Nesse modelo, os alunos eram submissos à figura do professor e o admiravam. O
ensino era com base nos ensinamentos e princípios cristãos (Fürr, 2018). Na visão
de Fava (2014), tal período contempla também a época em que as universidades
surgiram, ainda por volta do século XII.

Já a 'Educação 2.0' se baseou nas necessidades da Revolução Industrial e foi por
ela influenciada em muitos aspectos (Fava, 2014). As pessoas eram instruídas
desde cedo para estarem prontas para o trabalho fabril e a “sala de aula era vista
como homogênea. A metodologia de ensino e aprendizagem se caracterizava pela
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padronização, concentração, centralização e sincronização”, (Fürr, 2018, p.2). As
escolas objetivavam treinar pessoas para se adequarem ao meio social e ao
mercado de trabalho.

Os modelos e conceitos foram evoluindo com o passar do tempo e chegou-se à
'Educação 3.0', em um momento em que, conforme destacado por Fava (2014), os
“nativos digitais” já chegavam ao mundo imersos na tecnologia, nas diversas opções
de conhecimento. Nesse método, a partilha entre alunos e professores ocorre por
meio de parceria entre eles. Para Fürr (2018), os alunos passam pelo
desenvolvimento de habilidades, buscando tornarem-se criativos, flexíveis,
autônomos, participantes e pesquisadores em estudos/projetos.

Mas somente isso não foi o suficiente diante da complexidade das relações e das
necessidades que o mundo globalizado e inovador vêm exigindo, de modo que por
meio da Quarta Revolução Industrial e da era digital na qual nos encontramos, a
informação agora pode ser acessada por todos livremente, sem limitações
temporais ou geográficas. Nesse Modelo de 'Educação 4.0', o discente é o autor e
atua em seu processo de aprendizagem em ações interdisciplinares para atender
às demandas da sociedade que também evoluiu para o 'conceito 4.0'. Tais aspectos
estão sendo conseguidos por meio de tecnologia inovadora, mas principalmente,
pela aplicação e compartilhamento de novas metodologias ativas de ensino.

Para Fürr (2018), a 'Educação 4.0' permite que docentes e discentes sejam ativos
em ambientes diferenciados, com dinamicidade, que valorizem a heterogeneidade
e as possibilidades que as diferentes metodologias podem vir a oferecer, por meio
das quais eles aprendam criando, participando de projetos e de pesquisas em suas
áreas do conhecimento.

A seguir, serão apresentadas as metodologias e tecnologias inovadoras da
'Educação 4.0', discutindo-se algumas formas de ensino e aprendizagem.
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2.3 Metodologias e tecnologias inovadoras da Educação 4.0

A 'Educação 4.0' é moldada e pretende trabalhar a partir deum novo perfil das
necessidades do homem, que vive na era da globalização marcada pelas
incertezas, envolto por uma gama infinita de informações que chegam a todo tempo,
sendo sua vida construída pela complexidade, tanto pessoal, quanto social e
profissional. As demandas da atualidade exigem do ser humano uma capacidade
para ser competente e ser capaz de utilizar todos os seus recursos. Ele necessita
saber pensar, dizer e fazer, ter interesse, ter projetos de vida, ter capacidade de
realizar análise diagnóstica, compreender diversas situações e seus problemas, ter
capacidade de elaboração e planejamento, ser atuante e flexível, e ao mesmo
tempo, ser sensível, criativo, reflexivo e adaptativo (Führ, 2018). A este respeito é
válido destacar a importância do ensino personalizado e de se investir na gestão de
uma educação que se molde à realidade do aluno para que haja maior satisfação
de suas necessidades de aprendizagem e tal fato é algo que ainda precisa melhorar
siginificativamente no meio educacional.

Para Garofalo(2018), o termo 'Educação 4.0' está ligado às contribuições e
desenvolvimento da tecnologia da informação, da inteligência artificial, da Internet
das Coisas (Internet of Things - IoT), cultura maker ('faça você mesmo'),
contemplando também técnicas de learning by doing ('aprendendo a fazer') para o
desenvolvimento de atividades educativas. Nessa nova modalidade ainda não se
tem modelos prontos, mas o que devem fazer os educadores é quebrar paradigmas
de anos impostos de uma educação pautada em apenas transmissão de
conhecimentos com ambientes que contribuem muito pouco para uma
aprendizagem e que se realmente invistam em implantar um ensino que faça
sentido para a realidade e condições do aluno, ou seja que se adapte às suas
necessidades e seja significativa ele.

Nesse sentido, a 'Educação 4.0' vem trazer uma proposta que tenta satisfazer tais
necessidades, proporcionado ao educando condições para que desenvolva suas
principais competências. A proposta de ensino-aprendizagem é realizada entre
professor-aluno numa inter-relação de troca de conhecimentos, em que é
disponibilizado ao estudante um currículo flexível e maker, tornando-o autor de sua
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própria história, autodirigindo sua vida, para que se torne mais independente e mais
eficiente, comprometido, com habilidades mais humanas e solidárias (Führ, 2018).

O processo da 'Educação 4.0' envolve metodologias ativas, trabalhos com projetos,
investigação, resoluções de problemas, desenvolvimento de atividades maker,
transformação de ferramentas digitais em linguagens, sendo possível, através desta
nova forma de ver a educação, utilizar-se de estratégias mais criativas e inventivas,
possibilitando ao aluno uma educação baseada na experimentação, onde as
práticas pedagógicas possibilitem vivências que realmente façam sentido para o
aluno e satisfaçam suas necessidades (Garofalo, 2018).

Sobre metodologias ativas, segundo Lima (2017), percebe-se que essas podem ser
consideradas métodos ou técnicas com a aplicação de atividades que proporcionam
uma educação baseada pelo engajamento e que favorecem o desenvolvimento da
capacidade crítica e reflexiva do aluno, tendo como propósitos: i) promover próatividade e comprometimento;ii) proporcionar aprendizagem significativa que visa
correlacionar a realidade e necessidade do aluno;iii) desenvolver raciocínio prático
e direcionado à realidade vivenciada;iv) estimular comportamentos de colaboração
e cooperação, e v) propor desafios no formato de problemas que interliguem as
experiências do aprendiz. Nesse sentido, diversas metodologias ativas vêm sendo
desenvolvidas e praticadas, tais como aprendizagem baseada em problemas, em
projetos, em equipes, por meio de jogos ou por meio do uso de simulações. A Figura
3, elaborada por Diesel, Baldez e Martins (2016) esquematiza os princípios que
envolvem as metodologias ativas de aprendizagem.
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Figura 3
Princípios que constituem as metodologias ativas de aprendizagem
Fonte: Diesel, A., Baldez, A, L, S., & Martins, S. N. (2016). Os princípios das metodologias ativas de
ensino: uma abordagem teórica (p. 274). Revista Thema, 14(1), 268-288.

Como esquematizado na Figura 3, as metodologias ativas abrangem todo o
processo ensino-aprendizagem, envolvendo o relacionamento professor-aluno,
aluno-aluno e aluno-conteúdo a ser explorado. Ao mesmo tempo, investem na
contextualização das discussões teóricas, promovem a reflexão e a autonomia do
estudante, tornando-o o centro de todo o processo ensino-aprendizagem.

Leite (2018) considera as metodologias ativas como um conhecimento que não é
novo, mas que, entretanto, vem se aperfeiçoando cada vez mais e ganhando
espaço no mundo da educação. Ele conceitua essas metodologias separando as
duas palavras, discorrendo que a metodologia refere-se a um ordenamento onde
se pretende ou se busca um objetivo específico; já a aprendizagem ativa refere-se
a um tipo de aprendizagem em que o aluno assume uma postura de resolver
problemas, desenvolver projetos e, com isto, criar novas oportunidades em busca
da construção do conhecimento. Tal busca se dá por meio da comunicação, do falar,
do ouvir, de discussões, de perguntas, por meio das quais os pares e o professor
constroem juntos os conhecimentos. Dessa forma, o professor é visto como
orientador, supervisor, facilitador do processo de aprendizagem ativa, sendo esse
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baseado em quatro pilares essenciais: i) aprender a aprender; ii) aprender a fazer;
iii) aprender a viver e; iv) aprender a ser.

Leite (2018) relata que ao longo dos anos foram surgindo várias metodologias que
atuam de forma significativa no processo ensino-aprendizagem e que possibilitam
ao aluno uma posição de maior responsabilidade no desenvolvimento e no processo
do aprender. A autora aponta a existência de 22 tipos de metodologias as quais,
segundo muitos outros autores, são identificadas como ativas. Porém, o autor
destaca oito principais:
i)

Sala de Aula Invertida (SAI);

ii)

Instrução por Pares (PeerInstruction);

iii)

Just-in-time Teaching(JiTT);

iv)

Design Thinking(DT);

v)

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP);

vi)

Aprendizagem Baseada em Projetos;

vii)

Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE);

viii)

Aprendizagem Baseada em Games (ABG, ou Gamificação).

Uma das primeiras publicações a apontar possibilidades de novas metodologias de
ensino foi o trabalho de Eric Mazur em 1991, professor de física na Universidade de
Harvard. Segundo Valente (2014), Mazur não utilizou o termo Sala de aula invertida,
mas este foi o primeiro momento em que a proposta foi estabelecida.

Para Silva et al. (2018), a Sala de Aula Invertidase trata de uma metodologia que
instrui seus conteúdos de forma invertida, e os aprendizados se concretizam fora
da sala de aula através de vídeoaulas, leituras e mídias diversas, sendo que no
ambiente de sala de aula são realizadas as atividades, discussões ou práticas.
Assim, os estudantes desenvolvem o que aprenderam e o professor é o mediador
que direciona e estimula o aluno para que obtenha maior conhecimento.

De acordo com Heringer, Guimarães, Mafra Pereira, Neves e Fagundes (2018), no
modelo tradicional, as aulas tendem a ser mais teóricas do que práticas, relegando
o aluno a uma posição mais passiva, cabendo ao professor a exposição teórica dos
assuntos. Nesse modelo, a tendência é que haja pouca interatividade e um menor
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aproveitamento das discussões e, mesmo o professor se esforçando para que as
aulas expositivas sejam frutíferas e alcancem o melhor resultado possível, isso não
é suficiente, demonstrando que talvez o antigo modelo não seja o melhor formato,
ou pelo menos não o mais eficiente para os dias de hoje.

Já a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), segundo Silva et al. (2018), é
uma metodologia cujo objetivo também é focado no aluno; os estudos ou
aprendizagens acontecem através de problemas propostos a serem resolvidos em
grupo, normalmente formado por oito alunos, e que são tutoreados pelo professor.
As discussões se dão mais especificamente seguindo as etapas a seguir: 1)leitura
do

problema,

identificação

e

esclarecimento

de

termos

desconhecidos;

2)identificação dos problemas propostos; 3)formulação de hipóteses explicativas
sobre os problemas identificados; 4)resumo das hipóteses; 5)elaboração dos
objetivos de aprendizado ou aprofundamento de conhecimentos para auxílio na
resolução dos problemas; 6)estudo individual dos assuntos levantados nos
objetivos de aprendizado; 7)retorno ao grupo tutorial para rediscussão do problema,
comparando-o aos novos conhecimentos.

Quanto à Gamificação, Guimarães, Santos e Carvalho (2018) apontam que o game
em sala de aula é um método que surgiu a partir do modelo Octalysis, proposto por
Chou em 2015, composto por 8 componentes (‘core drives’), que funcionam como
mecânicas associadas de jogos em contextos que não são jogos, mas que são
aplicados com o objetivo de possibilitar maior motivação e participação. Descrevemse, a seguir, os oito componentes da Gamificação:
I.

Sentido épico e vocação: o jogador é estimulado a acreditar que foi escolhido
para algo muito exclusivo ou grandioso;

II.

desenvolvimento e realização: processo realizado através de progressão e
superação

de

desafios

desenhados

através

de

pontos,

crachás,

leaderboards;
III.

capacidade criativa e feedback: aplicação de tarefas criativas, de forma a
serem elaboradas diferentes combinações possíveis e a receber-se feedback
imediato;

IV.

propriedade e posse: sensação de autoria ou posse de algo;
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V.

influência social e relacionamentos: desenvolvimento de habilidade focadas
na competência social, companheirismo, competição e admiração, no
sentido de se sentir inspirado e querer conquistar algo que alguém possui;

VI.

escassez e impaciência: impaciência e vontade de conseguir algo que não
se possui. Tais características normalmente são usadas nos jogos em termos
de bloqueios momentâneos que impedem que se conquiste determinado
patamar;

VII.

imprevisibilidade e curiosidade: constantemente gera envolvimento e
dedicação, uma vez que tudo pode acontecer de forma surpreendente e
porque não se sabe o que pode acontecer em seguida;

VIII.

perda e prevenção: vontade de evitar que algo negativo ocorra, como perder
o estatuto ou posição alcançada.

Quanto ao método de Peer Instruction (PI), ou Instrução por Colegas (IpC)/
‘Instrução por Pares’, o intuito maior é possibilitar a aprendizagem dos conceitos
fundamentais necessários para os conteúdos em estudo e também possibilitar
maior troca e participação dos alunos. Nesse método, o professor utiliza o espaço
de sala de aula para aplicar de forma mais focal os conteúdos apresentados, a partir
de estudos prévios de materiais inicialmente disponibilizados. Em sala de aula, o
professor divide em pequenas séries seus estudos, e apresenta apenas os
principais conceitos e pontos mais importantes em cada um, reforçando o que já foi
estudado previamente pelos alunos e, em seguida, são apresentadas questões
baseadas nos temas propostos, as quais são lançadas para que os alunos as
respondam de forma individual e, em seguida, discutam entre pares (Silva et al.,
2018).

Sobre a Peer Instruction (PI), Kielt (2017) afirma que tal método potencializa as
inter-relações entre os alunos e dos alunos com professor, buscando gerar a
aprendizagem com foco em questões para que os alunos aproveitem mais tempo
em classe para pensar e discutir ideias sobre o conteúdo, e não apenas absorver
passivamente as exposições orais por parte do professor.

Com o objetivo de reforçar os estudos em casa propostos pelo PI, o autor defende
ainda a existência de uma estratégia significativa denominada ‘Just-in-time
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Teaching’ (JiTT), ou(Ensino sob Medida - EsM), fundamentada para promover maior
interação entre conhecimentos anteriormente obtidos pelos alunos, possibilitando
que os mesmos estudem em casa os conteúdos previamente combinados; em
seguida, o professor disponibiliza perguntas denominadas ‘WarmUp’ sobre os
conteúdos. Após respondidas e entregues ao professor, ele planeja a próxima aula
de forma personalizada, esclarecendo os principais pontos não compreendidos
pelos aprendizes ou que precisem de maior reforço.

A Aprendizagem Baseada por Equipes (ABE) é vista como uma estratégia
educacional composta por práticas aplicadas sequencialmente que visam
possibilitar a aprendizagem através da formação de grupos para que esses se
envolvam e resolvam tarefas de aprendizagem significativa. Tal abordagem é
dividida nas etapas descritas a seguir e as mesmas são o tempo todo avaliadas pelo
professor:
I.

a primeira etapa trata-se da ‘Preparação’, que consiste na execução
antecipada pelo estudante de uma tarefa sugerida pelo professor fora da sala
de aula;

II.

na segunda etapa é realizada a ‘Garantia do Preparo’, que são atividades
realizadas em sala de aula; são aplicados tanto teste individuais, quanto
também podem ser feitos em equipe; são aplicados feedback, possibilidade
de apelação e uma breve apresentação do professor;

III.

a terceira etapa é a ‘Aplicação dos Conceitos’, que se relaciona com a
execução de várias tarefas em equipes propostas pelo professor,
normalmente voltadas para a resolução de problemas e tomadas de decisão,
e que posteriormente são realizadas apresentação e feedback (Krug, Viera,
Maciel, Erdmann, Vieira, Koch &Grosseman, 2016).

A Aprendizagem Baseada por Projetos pode ser definida pela utilização de projetos,
autênticos e realistas, que permitem aos alunos terem maior contato com problemas
do mundo real, sendo utilizadas questões ou tarefas que levam tais fatores como
ponto primordial, com o intuito de possibilitar maior motivação e envolvimento dos
alunos no contexto do trabalho, tornando-os mais cooperativos para a realização de
tais atividades. A investigação dos alunos é baseada em aprendizagem em projetos,
possibilitando que os alunos escolham livremente o projeto do seu grupo e as
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estratégias utilizadas para desenvolvê-lo, permitindo que os estudantes se tornem
mais ativos e envolvidos (Bender, 2014).

O Design Thinking se refere a uma abordagem utilizada para inovar e que visa focar
as atenções nos aspectos humanos e sociais. Desse modo, é pautada por uma
forma descentralizada de trabalhar e visualizar as necessidades das pessoas de
forma enxuta, tentando resolver tais necessidades, problemas complexos e criar
soluções de forma prática, objetiva, impactante e usando a criatividade. O ‘Design
Thinking’ como estratégia de ensino-aprendizagem tem como objetivo proporcionar
aprendizagem baseada em problemas e projetos educacionais, desenvolvidas via
três principais aplicações:
I.

estratégia de ensino-aprendizagem: incluem as diversas estratégias
existentes com o intuito de promover o processo ensino-aprendizagem
incluindo principalmente o uso das metodologias ativas;

II.

metodologia para solução de problemas: no contexto da educação, as formas
de solucionar problemas apresentam uma abordagem empática, colocando
as pessoas envolvidas no centro do processo e dentro do contexto para que
ocorram situações desafiadoras, via estratégias como refinação de
problemas, escolha das melhores ideias, mapa da empatia, brainstorming,
matriz de feedbacks e prototipagens;

III.

abordagem de inovação: é a capacidade de criar, inventar, encontrar um
novo processo e introduzir novidades deforma disruptiva (Cavalcant&Filatro,
2017).

Além das metodologias abordadas anteriormente, é importante destacar as
contribuições da tecnologia para as metodologias ativas. Através da união destas
duas áreas, surge a Aprendizagem Tecnológica Ativa (ATA), um modelo de ensino
híbrido, com muitas possíveis combinações, o qual propõe que o aluno obtenha
maior controle de sua aprendizagem, acessando conteúdos digitais no momento
que desejar, em qualquer lugar, sem necessariamente necessitar do professor para
seguir instruções. Os alunos podem ainda se encontrar em um espaço online com
o intuito de falar, aprender, compartilhar informações ou colaborar em projetos. Eles
mutuamente

promovem

uma

participação

proativa

visando

atender

às
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necessidades uns dos outros. Por fim, o processo ensino-aprendizagem por meio
da ATA compõe-se de cinco pilares fundamentais:
i)

o papel do docente;

ii)

o protagonismo do aluno;

iii)

o suporte das tecnologias;

iv)

a aprendizagem e

v)

a avaliação.

Entende-se que cada pilar apresenta um grau de importância para a constituição de
uma ATA e são denominados de DATAV (Führ, 2018).

As metodologias ativas apoiadas pelas tecnologias possibilitam a abrangência de
ambientes que estimulam e possibilitam a autonomia, a criatividade, a
solidariedade, a colaboração, a autorregulação, a investigação, bem como a
pesquisa, a inovação, a interação e a cultura maker e coworking, disponibilizando
ainda espaços arquitetônicos que favorecem a aprendizagem e o compartilhamento
de informações (Führ, 2018).

O autor destaca que tais características se enquadram em uma 'Educação 4.0', a
qual se utiliza de estratégias que proporcionam e buscam o aumento do rendimento
acadêmico, a melhora nas relações pessoais, favorece o desenvolvimento de
habilidades socioemocionais, estimula o desenvolvimento do modo de pensar,
questionar, argumentar, avaliar e sintetizar e favorece a transparência do
conhecimento e sua utilização em contextos heterogêneos. A pluralidade e a
flexibilidade se configuram como inovação no contexto da Educação 4.0, em que
proporcionar espaços de múltiplas dimensões a serem exploradas e com tempos
flexíveis é um dever das escolas e/ou instituições de ensino superior. Tais espaços
podem favorecer tanto o trabalho ou estudo individual, como também espaços de
trabalho em grupo, espaços de comunicação, exposição, discussão e debate.
Ambientes diversificados, polivalentes, flexíveis em suas formas de estruturação,
tanto na aplicação das atividades como nos ritmos, nos recursos didáticos e
humanos.
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2.4 Contribuição do Referencial Teórico para a pesquisa de campo

É possível perceber, ao longo das discussões apresentadas neste tópico, que vários
são os métodos ou possibilidades para a educação 4.0, temática central desta
pesquisa, que se desenvolve no mix, tanto de metodologias ativas, como com o uso
da tecnologia, ou demais estratégias embasadas em criatividade e protagonismo,
tornando o aluno mais preparado para as demandas, não apenas do seu futuro
mercado de trabalho, como também para a vida.
Nesse sentido, o objetivo principal das metodologias em educação 4.0 é tornar o
aluno um agente ativo e que construa seu conhecimento de forma exploratória.
Nesse contexto, o professor é um mentor que vai direcionando o aluno no processo
de aprendizado. No entanto, para que a aprendizagem seja produtiva, é necessário
disponibilidade e engajamento de todos os envolvidos no processo, é fundamental
que se tenha investimentos não apenas no ensino privado, mas também na
educação pública e que sejam oferecidas condições para que a aprendizagem
aconteça de forma inovadora e criativa, através de exploração e desenvolvimento
científico não só teórico, mas também experiências práticas com ambientes físicos
satisfatórios, bem como ambientes virtuais, ou seja por meio do uso da internet e
da tecnologia.
Pôde-se constatar ao longo das discussões deste capítulo que existe uma vasta
obra sobre a educação tradicional, mas as discussões sobre a Educação 4.0 são
relativamente recentes. Entre os trabalhos de expressão sobre o tema estão os de
autores como Toda et al.(2015); Allan (2017); Audy (2017); Barros e Souza (2017);
Giacomini et al. (2017); Nobre e Mallmann (2017); Alarcon et al.(2018); Führ (2018);
Garofalo (2018) e Leite (2018). Tais estudos contribuíram para a compreensão do
conceito, bem como para a descrição das metodologias que caracterizam a
Educação 4.0. Dessa forma, esses estudos e autores constituem-se no marco
teórico desta pesquisa e suas discussões são os norteadores para as etapas de
coleta e análise dos dados que buscam responder os objetivos específicos
propostos para esta pesquisa, conforme descrito no próximo capítulo.
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3 Procedimentos Metodológicos

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados no
desenvolvimento da presente pesquisa. Conforme destaca Gil (2008), a
metodologia de pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem como
objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos.
3.1 Caracterização da pesquisa

Quanto aos fins, este estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva (Gil,
2008). Segundo esse autor, tal tipo de pesquisa vai além da simples identificação
da existência de relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa
relação. Nesse caso, tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima da
explicativa.

Por outro lado, outras pesquisas se prestam a proporcionar uma nova visão do
problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias. Vergara (2000)
argumenta que a pesquisa descritiva expõe as características de determinada
população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua
natureza, não tendo o compromisso de explicar os fenômenos que descreve.

Quanto à abordagem, o presente trabalho se caracterizou como um estudo
qualitativo. Marconi eLakatos (1999) explicam que essa abordagem tem como
premissa analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a
complexidade do comportamento humano, fornecendo análises mais detalhadas
sobre as investigações, atitudes e tendências de comportamento, tendo ênfase,
portanto, nos processos e nos significados.

Quanto aos meios, a pesquisa caracterizou-se como estudo de caso único, o qual,
segundo Gil (2008),é um estudo intenso e exaustivo de um ou poucos objetos, de
modo que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Para Yin (2005), o
estudo de caso investiga um fenômeno dentro de seu contexto da vida real, sendo
o mais adequado para conhecer em profundidade todas as particularidades de um
determinado fenômeno organizacional.
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3.2 Unidades de análise e observação

A unidade de análise constituiu-se do Centro Universitário Alfa. A unidade de
observação foi formada pelos gestores da IES, que inclui diretores e coordenadores
de curso. No caso desta pesquisa, foi necessário submetê-la ao Comitê de Ética em
Pesquisa da Instituição, cuja autorização encontra-se no Anexo A.
Como técnica de amostragem, foi utilizada a do tipo não probabilística
intencional/por conveniência. De acordo com Martins (2008), uma amostragem
intencional deve ser utilizada quando os elementos que irão compor a amostra são
escolhidos intencionalmente.

A característica principal desta técnica de amostragem é que, não fazendo uso de
formas aleatórias para seleção, não podem ser objetos de certos tipos de
tratamentos estatísticos (Marconi &Lakatos, 1999). Para Morotti, Galhardo,
Furuyama, Pigozzo, Campos e Laganá (2008), a amostra por conveniência
acontece quando o pesquisador seleciona os elementos participantes da pesquisa,
entendendo que possam representar o universo da unidade pesquisada.

Inicialmente, foi prevista a realização de 20 (vinte) entrevistas, sendo direcionadas
a: 1 reitor, 1 coordenador da pós-graduação, 1 coordenadora do núcleo de carreiras,
2 coordenadoras gerais de ensino, 1 coordenadora de EaD, e 14 coordenadores de
cursos. No entanto, somente seis dos convidados aceitaram fazer parte do estudo;
tal dificuldade em aceitar participar da pesquisa talvez tenha ocorrido devido ao fato
de o tema estudado ser algo novo e que está em fase de construção na Instituição,
o que pode ter causado certo receio dos envolvidos em manifestar sua opinião.

3.3 Procedimentos de Coleta de dados

Quanto aos meios e procedimentos, a pesquisa foi de campo, com utilização de
entrevista individual em profundidade, realizada tendo como base um roteiro
previamente elaborado, considerando os objetivos específicos da pesquisa
(Apêndice B). Foi também utilizada a técnica de observação participante.
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O roteiro de entrevistas foi elaborado tendo como base as discussões apresentadas
no Referencial Teórico, especialmente as referentes aos temas Inovação e
Educação 4.0. Os autores que embasaram a construção do roteiro foram Toda et
al.(2015); Allan (2017); Audy (2017); Barros e Souza (2017); Giacomini et al. (2017);
Nobre e Mallmann (2017); Alarcon et al.(2018); Führ (2018); Garofalo (2018) e Leite
(2018). As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas de acordo com a
técnica de análise do conteúdo.

Por último, a observação participante garante ao observador usar sua própria
pessoa como o principal e mais confiável instrumento de observação, seleção,
coordenação e interpretação (Sanday, 1984). Ainda, segundo Oliveira (2010), o
pesquisador faz parte da pesquisa qualitativa a todo momento, pois carrega consigo
a bagagem intelectual para realizá-la. No caso desta pesquisa, a pesquisadora
também faz parte do corpo de colaboradores da IES pesquisada, se tornando parte
da situação observada (Sanday, 1984), interagindo com os sujeitos da pesquisa.

3.4 Procedimentos de Análise dos dados

Quanto ao procedimento de análise dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo
para descrever e interpretar os dados obtidos (Bardin, 2011). Essa autora aponta
que a utilização da análise de conteúdo prevê três fases fundamentais: i) préanálise; ii) exploração do material; e iii) tratamento dos resultados. A pré-análise
envolve a leitura “flutuante”, um primeiro contato com os dados que serão
submetidos à análise.

Na fase de exploração do material, adotam-se os procedimentos de codificação,
classificação e categorização. A terceira fase de tratamento dos resultados
pressupõe a inferência e a interpretação, sendo importante atentar aos marcos
teóricos pertinentes à investigação, pois eles dão o embasamento e as perspectivas
significativas para o estudo.

Na Tabela 2 são indicadas as estratégias de análise de dados de acordo com os
objetivos da pesquisa.
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Tabela 2
Síntese da Metodologia de pesquisa
Objetivos específicos
Identificar a percepção e o
conhecimento dos gestores e
coordenadores do Centro
Universitário Alfa acerca dos
conceitos e tipologias de Inovação
no seu contexto de trabalho.
Identificar a percepção e o
conhecimento dos gestores e
coordenadores do Centro
Universitário Alfa acerca do
conceito da Educação 4.0 e sua
relação com o contexto atual da
instituição.

Autores
Toda et al. (2015);
Allan (2017); Audy
(2017); Barros e
Souza (2017);
Giacomini et
al.(2017);
Giacomini et al.
(2017);Nobre e
Mallmann (2017);
Alarcon et
al.(2018); Führ
(2018); Garofalo
(2018) e Leite
(2018).

Levantar a possibilidade de
implementação de metodologias e
Alarcon et al.
tecnologias inovadoras da
(2018); Führ (2018);
Educação 4.0 no contexto do
Garofalo (2018) e
Centro Universitário Alfa, a partir da
Leite (2018).
opinião dos seus gestores e
coordenadores.
Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Instrumento de
coleta de dados

Técnica de análise
de dados

Roteiro
semiestruturado
(questões 1 a 3)

Análise de
conteúdo

Roteiro
semiestruturado
(questões 4 a 9)

Análise de
conteúdo

Observação
participante
Roteiro
semiestruturado
(questões 10 a 13)

Análise de
conteúdo
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4 Apresentação e Análise dos Resultados
Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa, que teve como objetivo
geral analisar as condições de implementação da Educação 4.0 no Centro
Universitário Alfa, com base nas percepções e opiniões dos seus decisores
(gestores e coordenadores). Inicialmente, apresenta-se a caracterização do Centro
Universitário Alfa e dos participantes da pesquisa. Em seguida, os resultados são
apresentados e discutidos à luz dos objetivos específicos delineados para o estudo.
4.1 Caracterização do Centro Universitário Alfa

O Centro Universitário ALFA é uma instituição que está no mercado de educação
superior há quase duas décadas, em um dos nove estados do nordeste brasileiro.
Faz parte de um grupo maior de instituições de ensino superior e conta com cursos
nas áreas de saúde (Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia,
Fonoaudiologia,

Medicina,

Nutrição,

Odontologia

e

Radiologia),

humanas

(Administração de Empresas, Design de Moda e Direito) e exatas (Arquitetura e
Urbanismo, Design de Interiores, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e
Engenharia de Produção), englobando um total de aproximadamente seis mil
alunos e contando com 700 colaboradores, em média, entre funcionários do corpo
administrativo, docentes e terceirizados.

Além dos cursos de graduação presencial, a instituição conta com cursos na
modalidade de Educação à Distância (EaD), sendo eles: Administração e Recursos
Humanos, bem como pós-graduação a nível de especialização e mestrado
profissional.

A instituição possui uma clínica que presta atendimentos à população nas áreas dos
cursos de graduação, onde os alunos podem aprender sob a supervisão de
professores como funciona a prática, ao passo que os pacientes se beneficiam pelo
serviço prestado a eles.

São realizadas atividades de ensino, pesquisa e extensão para uma ampliação das
possibilidades de desenvolvimento dos alunos, de modo que mais recentemente
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tem sido amplo o investimento em implementação de mudanças para adaptar os
espaços para a prática de metodologias ativas de ensino e novas tecnologias para
os cursos.

A instituição funciona nos turnos manhã, tarde e noite, com atividades que se
estendem pelos finais de semana por ter as partes de extensão e pós-graduação
que não são oferecidas durante a semana por conta das demais atividades.

Os professores são formados geralmente na própria área de atuação e quase a
totalidade deles são mestres ou doutores, desenvolvendo ainda outras atividades
em sua prática profissional, de modo a levarem para os alunos a realidade do
mercado para a sala de aula.

4.2 Caracterização dos Participantes

A coleta de dados foi efetuada com coordenadores de cursos das áreas de saúde,
humanas e exatas da instituição. As idades dos entrevistados variam entre 30 e 50
anos, sendo quatro do sexo feminino e dois do sexo masculino. Na Tabela 3 são
apresentadas as formações dos respondentes do estudo.
Tabela 3
Caracterização dos respondentes
Participante

Área de Formação

Titulação

E1

Biomedicina

Doutorado

Tempo de
formação
8 anos

E2

Educação Física

Mestrado

35 anos

E3

Direito

Doutorado

22 anos

E4

Odontologia

Doutorado

10 anos

E5

Design de Interiores

Mestrado

7 anos

E6

Tecnologia em Gestão Ambiental

Doutorado

12 anos

Fonte: dados da pesquisa (2019).

Diante do apresentado, percebeu-se que o tempo de formação dos participantes
variou de 7 a 35 anos, o que permite compreender que a instituição conta com
profissionais de diferentes períodos de graduação, tomando por base o ano de
formação na área em que atuam.
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Quanto ao grau de instrução, todos os coordenadores de cursos da instituição que
aceitaram participar da pesquisa apresentam a titulação de mestrado ou doutorado.
Para proteger a identidade dos participantes e garantir o sigilo dos dados da
pesquisa, ao apresentar as respostas dos entrevistados, optou-se por identificá-los
pela letra E seguida do número do sujeito (E1, E2, E3...) de acordo com uma lista
de controle criada pela pesquisadora.

As respostas a cada uma das questões estão organizadas em tabelas, a fim de
facilitar a leitura e garantir uma melhor compreensão do tema abordado.
4.3 Inovação no contexto da Educação

O primeiro objetivo específico buscou identificar a percepção e o conhecimento dos
gestores e coordenadores do Centro Universitário ALFA acerca dos conceitos e
tipologias de Inovação no seu contexto de trabalho. As questões de 1 a 3 do roteiro
de entrevista se referem a esse objetivo. Os trechos de respostas dos entrevistados
a essas questões estão organizados em tabelas. A Tabela 4 apresenta a síntese
das respostas dos entrevistados às três primeiras questões do roteiro de entrevista.
Tabela 4
Percepções dos profissionais da IES sobre Inovação no contexto da Educação
1

E1
E2
E3
E4
E5

E6

- Como você define Inovação, no contexto da Educação e das IES brasileiras, de forma
geral?
Inovação é a implementação de ferramentas atuais e uso das tecnologias.
Inovação é vista como sinônimo de tecnologia.
A inovação está muito ligada à ideia de criatividade.
Inovar é trazer de forma nova instrumentos novos e novas tecnologias.
Eu acho que para uma inovação acontecer, temos que usar essas tecnologias que eles já usam
que são celulares, notebooks, e você fazer aulas que sejam dentro desse formato, tem muitas
ferramentas que podem ser usadas no celular, no notebook para fazer a sua aula, diversificar
as aulas usando esse instrumento, que para eles já é uma coisa natural.
A inovação é uma metodologia de ensino superior, que dia após dia vem se discutindo ciência
e se fazendo ciência nessa busca pelo melhor resultado, com tecnologia ou de outras formas
inovadoras.
(continua)
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(conclusão)
2 – E quais os níveis de inovação são mais comuns de ocorrer em uma IES (incremental ou
radical)?
E1

E2
E3

E4
E5

Eu acredito que a incremental se torna mais fácil, primeiro de aceitação porque a gente está
nessa fase de transição. Antes não trabalhávamos tanto essa inovação, hoje a gente está
trazendo para dentro da instituição, se colocar alguma coisa muito radical os alunos estranharão
e a chance de eles de aderirem àquilo se torna mais difícil. Eu acredito que a gente tenha que
vivenciar inovações incrementais e futuramente pode trazer inovações mais radicais para dentro
da IES.
Nós estamos engatinhando, estamos tentando e vamos chegar lá, mas isso é um processo, nós
estamos dentro do processo de inovação incremental.
A radical, eu não gosto muito dessa palavra, porque tudo que é implementado de forma radical,
não acho bacana, eu acho que tem que mesclar, para introduzir uma metodologia através da
inovação se deve primeiro conscientizar tanto os professores como os alunos; se não houver
uma conscientização prévia, essa implementação não vai ter êxito.
Eu acho que a incremental...
Mais incremental, você mostrando para ao aluno que aquilo é bom, que funciona, que é
agradável, que ele possa usar aquilo de uma forma super legal, aí se vier de uma forma radical,
já é ruim. É preciso ser uma coisa light, uma coisa que ele perceba de forma natural.

E6

Eu vejo mais a incremental, em sala de aula, começa lá do ponto focal mesmo, o professor que
decide adotar uma postura diferente em sala de aula e faz busca de uma metodologia de
aprendizado diferente e faz uma aula inovadora.
3 – Pensando no contexto do Centro Universitário ALFA, a Inovação acontece ou não na IES?
Se sim, como/onde? Se não, como/onde a Inovação poderia ser aplicada na IES?
E1

Sim, através de metodologias ativas, uso da tecnologia, disciplinas híbridas.

E2

Se nós estamos em processo, a gente tem essa atitude, a gente tem essa ideia, atitudes já de
inovação.
Acho que já vem acontecendo, trabalham com criatividade, com metodologias ativas com
tecnologia de informação.
Eu acho que acontece, mas menos do que deveria. Por exemplo aos poucos temos inseridos
novas metodologias em sala

E3
E4
E5
E6

Está acontecendo, de forma gradativa, acesso a questões de metodologias ativas, formas
diferentes de dar aula.
Acontece, exemplo a criação do Centro de Carreira no âmbito da instituição.

Fonte: dados da pesquisa (2019).

A partir da análise de dados e informações, foi possível perceber que todos os
profissionais entrevistados têm conhecimento ou pelo menos uma noção sobre o
uso da inovação para desenvolvimento da aprendizagem no contexto da Educação
Superior no Brasil. Nas respostas à questão 1, por exemplo, foi possível observar
que os entrevistados apresentam um padrão de conceitos com relação a tais
práticas de ensino associando-as ao uso de tecnologias.

Ao se comparar as respostas dos entrevistados com a literatura utilizada, observase que existe um consenso sobre a associação do uso de inovação com a utilização
da tecnologia. Tal fato pode ser percebido no discurso de Audy (2017), quando
defende que ao longo das últimas décadas a inovação vem sempre em paralelo
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com a ciência e a tecnologia. Entretanto, o autor defende que as pessoas são o
fator principal para o uso de tais ferramentas.

Entende-se ainda, ao se comparar a bibliografia com as respostas dos entrevistados
que, para se inovar, apenas o uso da internet não é suficiente: ela é uma ferramenta
que possibilita e facilita tal processo, porém, segundo Audy (2017), para se ter
inovação é preciso ir muito além, uma vez que ela é mais do que uma ideia. Para o
autor, é uma ideia criada, aplicada e executada, constituindo-se de processos,
produtos, sociedade e é também a transformação do mundo.

Analisando-se ainda a importância da criatividade para o uso da inovação, segundo
as respostas da Questão 03 e mais especificamente as respostas do E3, “a
inovação está muito ligada à ideia de criatividade”, é possível correlacionar com os
estudos de Alarcon et. al. (2018) utilizados nesta dissertação nos quais defende-se
que a criatividade é vista como crucial para o processo de aprendizagem, o
desenvolvimento de competências, para o empreendedorismo, o raciocínio lógico e
também no uso de técnicas para resolução de problemas.

Foi percebido também, analisando as respostas às questões 2 e 3, que existe uma
concordância entre os entrevistados na maneira de enxergar o processo de
inovação dentro da IES, bem como suas características. Todos os entrevistados
avaliaram que a inovação está acontecendo de forma incremental, passo a passo.
Os entrevistados percebem ainda que essa forma de mudança facilita a adaptação
de alunos e professores, mais do que se ocorresse de maneira radical. Segundo a
percepção deles, as práticas de ensino mais realizadas na instituição atualmente
são uso de tecnologias dentro da sala de aula, metodologias ativas e uso de outras
aulas criativas.

Observa-se, tanto no discurso dos entrevistados, como nos achados bibliográficos,
que não apenas o uso de estratégias para inovar, mas a educação 4.0 em si são
termos novos e que fazem parte da atual realidade e transformação que estamos
ainda vivenciando, muito embora o uso de diversas ferramentas de metodologias
ativas não seja algo tão recente assim, mas a educação 4.0 vai além de sala de
aula invertida e de metodologias ativas. Desta forma, a educação 4.0 consiste,
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segundo os estudos apresentados nesta Dissertação, na mistura de todos esses
recursos, somando-se a utilização da Internet das Coisas e da transformação do
professor em um tutor ou mentor que atua de forma a permitir e facilitar o processo
educacional, no sentido de deixar o seu aluno cada vez mais ativo e responsável
pelo seu aprendizado.

As várias formas de inovar em sala de aula, bem como a educação 4.0 são ainda
vistas como algo novo e fruto de uma era ainda em fase de construção à qual ainda
estamos nos adaptando e que realmente precisa ser implantada aos poucos.
Todavia, o que ainda é incremental pode se transformar em um ensino de maior
qualidade, desde que todos se comprometam para que realmente aconteça. Nesse
sentido, Führ (2018) defende que estamos vivenciando a era digital, que é resultado
da quarta revolução industrial, a qual permite que as informações possam ser
acessadas a todo momento, sem limites de tempo e de espaço geográfico; todos
esses fatores resultam na educação 4.0.

Devido à atualidade do conceito de Educação 4.0 e à necessidade de que os
envolvidos no processo ensino-aprendizagem o compreendam adequadamente, a
próxima seção discutirá as percepções dos entrevistados sobre esse conceito e
sobre como eles avaliam suas próprias posturas e as dos alunos da instituiçãoAlfa
diante dessa nova realidade.

4.4 Conceito de Educação 4.0 no contexto do Centro Universitário Alfa e as
posturas professor e aluno diante de tal realidade

O segundo objetivo específico buscou identificar a percepção e o conhecimento dos
gestores e coordenadores do Centro Universitário ALFA acerca do conceito da
Educação 4.0 e sua relação com o contexto atual da instituição. As questões de 4
a 9 do roteiro de entrevista tiveram o intuito de responder a esse objetivo. A
organização dessas informações pode ser observada na Tabela 5.
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Tabela 5
Percepção sobre a Educação 4.0 no contexto do Centro Universitário ALFA
4 - Você já ouviu falar do conceito da Educação 4.0? Como definiria esse conceito com suas
palavras? Qual a diferença desse conceito para os outros: Educação 1.0, Educação 2.0 e
Educação 3.0?
E1
Já ouvi falar, mas ainda é muito superficial, não me aprofundei.Creio que sejadesde a
educação mais tradicional com a parte já das tecnologias que foram implementadas
nesses últimos vinte ou trinta anos.
E2
Sim, a 4.0 é exatamente uma educação voltada mais para o avanço nessa área de
inovação.
E3
Já ouvi falar. A educação 4.0 ela passa por diversas questões como a inovação, inclusão
das metodologias ativas nas instituições de ensino superior.
E4

Eu defino a educação 4.0 nessa educação para o século XXI em que a gente precisa
tentar falar a mesma língua do nosso educando, seja por meio da inovação tecnológica.

E5

É usar a tecnologia e tudo que é tecnológico, você usa de forma otimizada para a educação.

E6

A 4.0 busca metodologias mais ativas, em que o aluno tem que ser o protagonista na sua
formação, e o ensino tradicional teoricamente vai ser substituído por esse tipo de ensino.
5 - Com base no conceito de Educação 4.0 apresentado, qual deve ser, na sua opinião, o
papel do professor, de forma geral, neste novo cenário?

E1

O professor ele está mais para facilitador, é o guia de aprendizagem desses alunos.

E2
E3

Sempre facilitador, sempre aproximar o aluno a entender que ele pode usar dessa
ferramenta para crescer profissionalmente.
O papel do professor é desafiador.

E4

Nós somos mais do que nunca uma ponte, um supervisor.

E5

É fundamental que o professor vista essa camisa, abraçar a questão das metodologias
ativas.
O professor na verdade ele tem que permitir que o aluno seja o protagonista.

E6

6 - E quanto ao aluno, com base no conceito de Educação 4.0 apresentado, qual deve ser,
em sua opinião, o seu papel, de forma geral, neste novo cenário?
E1

E4

O aluno tem que se dedicar mais e ter que fazer esse estudo prévio, quando a gente fala,
por exemplo, de TBL.
O papel do aluno está atrelado significativamente ao papel do professor; o professor que
está mais aberto para inovação consegue fazer com que o aluno cresça mais rápido.
Embora o papel do aluno tenha esse perfil tradicional, eu percebo que ele está aberto a
mudanças.
Construtor, ele é o ator principal, é ele quem constrói.

E5

O aluno só se envolve nisso se o professor se envolver também.

E6

O meu aluno já vem preparado; os próximos virão bem mais maduros que os de hoje para
essa nova realidade.
(continua)

E2
E3
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(conclusão)
7 - Considerando agora a realidade doALFA: você percebe alguma relação entre o conceito
da Educação 4.0 e o ensino praticado no Centro Universitário ALFA?
E1
E2

Sim, alguns cursos que estão mais avançados que outros, como a Medicina, que já é 100%
em metodologias ativas.
Percebo sim, percebo com certeza, mas volto a falar, ainda estamos no início do processo.

E3

Eu acho que a ALFA nos últimos anos tem se preocupado demais com metodologias ativas.

E4

Nós temos sido cobrados para isso, temos sido inseridos nisso, é um processo que se
iniciou.
Tem, agora eu acho que tem cursos por exemplo, de medicina, já está usando 100% disso,
90%, que eu já ouvi falar nas reuniões, mas também não tenho nenhuma evidencia
concreta, os outros cursos estão devagarzinho conquistando isso.
Percebo, eu posso falar do meu curso, que é Engenharia.

E5

E6

8 - Como avalia o conhecimento dos professores da instituição sobre a Educação 4.0, suas
características e desafios?
E1

Não tem como fazer isso de uma hora para outra. A gente está trabalhando com os alunos
que entram hoje e já está sendo trabalhado com mais facilidade do que com os que já
estavam ‘na casa’ quando a gente começou a implementar; é um processo gradativo.

E2

Ainda estamos em processo de transição, iniciando dentro de um novo mundo da educação
4.0. Alguns professores são bem receptivos na questão dessa metodologia, já outros nem
tanto.

E3

Ainda estamos no início do processo, mas já percebo sim. Nós temos as salas de
metodologias ativas que estão funcionando aqui no Alfa.

E4

O Alfa nos últimos anos tem se preocupado demais com metodologias ativas, com inovação,
com mercado de trabalho.

E5

Eu vejo assim, que a gente está andando e começando agora, mas vejo os professores
muito empolgados em se capacitarem.

E6

É uma progressão na educação, é uma evolução.
9 - Como avalia o conhecimento dos alunos da instituição sobre a Educação 4.0, suas
características e desafios?

E1

O papel do aluno está atrelado significativamente ao papel do professor; o professor que
está mais aberto para inovação consegue fazer com que o aluno cresça mais rápido, mais
fácil e entenda mais fácil o seu novo papel na educação.

E2

Os alunos, da mesma forma que os professores, vêm de um ensino tradicional que é lá do
ensino médio e ensino fundamental e eles também vem com esse perfil, querendo ou não
o perfil do aluno ainda é muito parecido com o do professor. No entanto, como a maioria
desses alunos é jovem e estão absolutamente antenados com as tecnologias, têm a cabeça
até um pouco mais aberta para se inserir nesse novo contexto.
O aluno só se envolve nisso se o professor se envolver também, ele pode dizer que se nem
o professor sabe fazer por que, ele o aluno tem que fazer? É a capacitação contínua do
professor de se igualar na questão tecnológica.

E3

E4

Eles vêm tão fechados e tão formatados do ensino médio que é muito difícil de quebrar.
Quando a gente vai implementar alguma aula durante o semestre com metodologias ativas,
alguns alunos ainda tem um certo bloqueio, por exemplo não fazem atividades anteriores
que tem que ser feitas.

E6

Penso que a maioria sim, nem todos, infelizmente não dá para generalizar, mas aí é uma
seleção natural, até dos próprios alunos, eu penso que como é algo incremental.
Fonte: dados da pesquisa (2019).
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Nas respostas dos entrevistados à Questão 04, percebe-se que todos possuem
entendimento sobre várias características da educação 4.0, porém não conseguem
construir uma definição, apresentando dificuldades em distinguir entre as
Educações do tipo 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. Talvez essa dificuldade se deva ao fato de a
instituição Alfa ainda estar em sua fase de iniciação em educação 4.0, como visto
nas respostas à questão 7, com ações bem tímidas de um processo que vem se
desenvolvendo gradualmente.

Outro aspecto que responde à questão 07 e consequentemente, à 08 e à 09, as
quais se correlacionam, é que por ainda estar nessa fase de construção, existe certa
resistência e dificuldade de entendimento, tanto dos professores como dos alunos,
muito embora os alunos estejam bem abertos para mudanças e ainda tenham
bastante facilidade e intimidade sobre o uso de tecnologias; falta a eles ter mais
abertura para aderirem a questões como maior responsabilização e autonomia para
conseguir direcionar tais facilidades ao seu aprendizado acadêmico. Por outro lado,
o professor ainda apresenta resistências no uso de tecnologias e em práticas
criativas que fujam ao ensino tradicional; ressalta-se que essas características do
professor respondem à Questão 06.

Ao se comparar as respostas à Questão 08, ou seja, o perfil do professor Alfa com
as respostas da Questão 05, que discorre sobre o papel do professor no contexto
da educação 4.0, percebe-se que os docentes ainda não estão conseguindo
desempenhar o papel desejado, ou o que corresponde ao que foi descrito na
Questão 05, uma vez que, embora os entrevistados tenham noção sobre o papel de
facilitador, que o professor deve proporcionar todas as condições e através da
criatividade conseguir provocar e estimular o aluno a ser mais ativo e independente,
tais características são observadas em alguns professores, porém não é um padrão
de todos e também aparece mais em alguns cursos do que em outros.

Ainda sobre o comportamento do aluno na educação 4.0, para deixar mais claras
as discussões em resposta à Questão 06, as assertivas mostram que o papel do
estudante é cada vez mais ativo, pois ele é oprotagonista de todo o
processo.Entretanto, ao responder à Questão 09 sobre o contexto da instituição
pesquisada, os entrevistados entendem que os alunos estão ainda se adaptando a
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esta nova realidade de maior autonomia e relação mais aberta com o professor.
Eles também ainda estão se acostumando aos poucos em tornarem-se mais
responsáveis e ativos.

Observa-se que para que haja práticas eficientes no uso da educação 4.0, é
primordial a participação de todos os envolvidos e por sua vez, o papel e a postura
do professor devem se mostrar mais abertospara buscar a inovação e o docente
deve ainda se adaptar para as mudanças na sua realidade de trabalho, precisa
oferecer as condições necessárias para que seu aluno também se desenvolva.
Nessa nova forma de ensinar, ele precisa assumir o papel de facilitador e permitir
que o aluno se torne o protagonista. No discurso dos pesquisados em resposta à
Questão 08 nota-se que existem professores que, apesar das dificuldades com todo
o processo de adaptação, vêm buscando capacitação; entretanto, ainda existem
aqueles que se mostram resistentes ao processo.

Ao se analisarem as respostas à Questão 8, observa-se na maioria das respostas
que existe uma certa resistência por parte dos professores na implementação de
práticas voltadas para uma educação 4.0. Neste sentido,Todaet al. (2015) vai
defender que para que haja práticas eficientes de educação é necessária a
colaboração de todos os envolvidos, tanto gestores quanto professores, é
fundamental também uma boa estrutura e processos eficazes e que fluam.

A bibliografia utilizada neste trabalho atesta que a inserção de uma nova
metodologia é, em todas as suas formas e períodos históricos, vista como algo que
acontece aos poucos, ela vai surgindo de acordo com as necessidades de cada
época, mas leva em consideração vários aspectos e particularidades dos usuários
que, mesmo tendo suas necessidades, precisam de tempo para adaptação. Nesse
sentido, Leite (2018) contribui com essa visão de inserção gradativa nos processos
e mudanças da educação, quando discorre que ao longo dos anos foram surgindo
várias metodologias que atuam de forma significativa no processo ensinoaprendizagem,

as quais possibilitam ao

aluno

uma

posição

responsabilidade no desenvolvimento e processo do aprender.

de

maior
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Levando em consideração as discussões do autor, quando discorre que ao longo
dos anos foram surgindo várias metodologias, confirma-se que são necessários
anos para o surgimento das várias metodologias de ensino aplicadas, bem como as
que estão acontecendo ou que ainda estão por vir.

Analisando os períodos históricos e esta evolução apresentada ao longo da
literatura, encontra-se uma Educação 1.0, que surgiu em meados do século XII e
tinham, segundo Fava (2014), características de alunos submissos frente ao
professor, esse era visto como um ser admirável, sendo também o ensino baseado
nos conhecimentos cristãos.

Com a I Revolução Industrial, surgiram novas necessidades, pois as pessoas
precisavam trabalhar desde cedo e as formas de trabalho, ainda segundo o mesmo
autor, eram em sua maioria, trabalhos fabris. Nessa realidade as salas de aula
tinham

características

de

padronização,

concentração,

centralização

e

sincronização (Fürr, 2018).

Atualmente vivemos a finalização da educação 3.0 na qual, segundo Fava (2014),
existe uma parceria entre aluno e professor, sendo que o docente ainda é na maior
parte do tempo mais ativo, mas conduz o aluno para o desenvolvimento de
habilidades, proporcionando o desenvolvimento da criatividade, da autonomia e
incentivando a pesquisa, já utilizando timidamente práticas com a facilitação da
tecnologia.

Porém, estamos iniciando um novo processo não apenas pelo desenvolvimento de
práticas cada vez mais aprimoradas com uso da tecnologia, mas tornando o aluno
ainda mais autônomo, essa é a educação 4.0, que transforma o aprendizado em
algo cada vez mais interdisciplinar, não apenas com o uso das tecnologias, mas
também com a aplicação de metodologias ativas e outras estratégias inovadoras
(Fürr, 2018).

Levando em consideração o discurso dos entrevistados de forma geral, desde a
Questão 01 até a Questão 09, nota-se que tanto professores como os alunos ainda
estão em fase de adaptação; na verdade é comum em toda mudança existirem
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algumas resistências ou dificuldades, é assim que se caracteriza tal momento
vivenciado pela instituição pesquisada. Nesse sentido, Allan (2017) defende que o
processo de ensino aprendizagem deve levar em conta as atuais e reais
necessidades dos alunos, possibilitando uma participação ativa e autônoma na
escolha de melhores formas de estudar, e devem também atender a cinco princípios
elementares: i) aprendizagem significativa; ii) competências contemporâneas; iii)
utilização de metodologias ativas e inovadoras; iv) reflexão dos tempos e espaços
de aprendizagem, e v) utilização dos recursos educacionais abertos.

Entende-se ainda, apesar de todas as dificuldades vivenciadas, que existe um fator
de grande impacto para que se fluam os processos: trata-se de levar em
consideração as necessidades dos alunos e seu ritmo de adaptação; é preciso
inovar, usar metodologias ativas sim, porém é fundamental também respeitar o
tempo e a individualidade dos alunos.

Para complementar todo o discurso acima, Fürr (2018) vai defender que a Educação
4.0 possibilita que docentes e discentes possam juntos ser ativos, contribuir para
que isso ocorra de diferentes formas e em ambientes diferenciados, de maneira
dinâmica, valorizando a heterogeneidade e as possibilidades de utilização das
metodologias diversas de ensino, por meio das quais eles aprendam de forma
criativa, participando de estudos em suas áreas de conhecimento. Ou seja, o
trabalho é realizado em parceria e a criatividade direciona os processos, porém tudo
isso ocorre através de um trabalho em equipe, não apenas entre professor-aluno,
mas entre pares.

Diante desse cenário e da percepção dos entrevistados da necessidade de novas
posturas de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, na próxima
seção discutem-se as possibilidades de implementação da Educação 4.0 no
contexto da instituição Alfa.
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4.5 Possibilidades de implementação das metodologias e tecnologias
inovadoras

da

Educação

4.0

no

Centro

Universitário

Alfa

O terceiro objetivo específico definido para a pesquisa consistiu em avaliar a
possibilidade de implementação de metodologias e tecnologias inovadoras da
Educação 4.0 no contexto do Centro Universitário ALFA a partir da opinião dos seus
gestores e coordenadores. As questões 10, 11, 12 e 13 do roteiro de entrevista
trataram de responder a esse objetivo. As respostas a essas questões estão
organizadas na Tabela 6, seguidas da discussão e da comparação com a literatura.
Tabela 6
Implementação de metodologias e tecnologias inovadoras da Educação 4.0 no
contexto do Centro Universitário ALFA
10 - Como gestor, quais os principais desafios que você percebe para uma melhor
implementação/utilização da Educação 4.0 no contexto do ALFA?
E1
E2
E3
E4
E5

É justamente ter mais treinamento em relação a isso, salas de aula em modelos para as
metodologias ativas, espaços comuns da instituição de uma forma mais “tcham”.
Nós precisamos muito da atualização de tecnologia, isso a gente percebe. Está chegando? Está,
mas precisamos realmente mergulhar mais nesse universo.
Eu acho que o desafio maior é muito mais até o professor do que o aluno, eu acredito que os
alunos estão até abertos, mas eles precisam ser conscientizados.
Como desafio, acho que a gente precisa de verdade uniformizar a língua para todo mundo, o
principal desafio é esse, para todos alunos e professores.
Eu acho que o principal desafio é conseguir evolver professores e alunos nesse contexto.

E6

Eu penso que nós precisamos mudar nossa cultura organizacional, o Alfa já deu um passo muito
importante, já inovou e vem apresentando para nós o Centro de Carreira e Inovação, mas
precisamos ir um pouco mais além.
11 - Na mesma linha, quais as principais facilidades/possibilidades você identifica para que o
ensino do Alfa esteja nos moldes do conceito da Educação 4.0?

E1

E2

E3
E4
E5

Hoje, por nós estarmos inseridos no grande grupo que é o Beta, e um dos focos principais do
grupo é trazer inovação tecnológica para o ensino, eu acho que a gente ganha e sai na frente de
muitas instituições.
Eu acho que estamos caminhando bem, e aí a gente precisa amadurecer algumas ideias. Quando
se fala em inovação, nós temos que pensar em amadurecimento de ideias novas porque nós as
temos, mas ainda não estão maduras e a gente precisa trabalhar melhor o nosso professor, nós,
enquanto coordenação mesmo, precisamos entender direitinho o 4.0 e fazer com que o 4.0 passe
a ser a nossa ferramenta.
Eu acho que a instituiçãoAlfa sempre está muito aberta, todos os projetos que a gente cria temos
muita facilidade de executar.
Facilidade é a gente ser bem conceituado, é uma progressão na educação, é uma evolução na
educação que a gente é bem conceituado.
Eu acho que as facilidades vão ser até muitas, com a compra da Alfa e ela já está inclusa nesse
contexto a um certo tempo e eles se preocupam muito com infraestrutura, com questões de
computador, de capacitação.
(continua)
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(conclusão)
A infraestrutura, nosso ambiente, ele é propício para isso, é diferente, aqui você tem aquele ar de
universidade, comparado a outras faculdades que parecem escolas de ensino médio, a gente
pensa que isso é bobagem, mas a arquitetura influencia muito no ambiente inovador.
12 - Considerando ser possível a implementação/utilização da Educação 4.0 no ALFA, quais
deveriam ser as práticas, metodologias e tecnologias a serem priorizadas na instituição?
E1
Eu acredito que nós temos que ter mais salas de aula para metodologias ativas, ferramentas
tecnológicas para a gente aplicar as metodologias ativas, como por exemplo, aqueles óculos com
visão 3D.
E6

E2

E3

E4

E5

Nós precisamos preparar o aluno para o que está lá fora, nós não somos uma bolha e nós
precisamos pensar no que o aluno vai encontrar lá fora, e ele vai encontrar um mercado que vai
exigir dele uma participação maior nessa fatia em que a educação 4.0 é fundamental.
Já se fez alguns cursos na instituição Alfa a respeito. Por exemplo, nós, coordenadores, fizemos
curso de metodologias ativas, mas eu acho que os nossos professores precisam ser mais bem
capacitados, porque assim eu, no encontro pedagógico, tento trazer algo nesse sentido,
conversando e discutindo sobre esse assunto; então precisa-se de uma verdadeira capacitação.
Bem, eu acho que tem muita coisa, até porque nem todo mundo fala a mesma língua, ainda não
veio isso de cima para baixo, de forma radical, está muito ainda incremental, e estamos no mesmo
curso. Eu acho que poderia ser priorizado por todos os professores, ouvirem detalhes sobre o que
é a educação 4.0, a caracterização.
Metodologias ativas, que é o que se fala em todas as reuniões, a inclusão do faça você mesmo,
que é o que eu falo da autonomia da aprendizagem deles.

E6

Eu vejo um movimento institucional muito forte, investimento alto, salas de metodologias ativas,
criação do Centro de Carreira, eventos como o Meetup, mas acho que a gente está esquecendo
de algo super importante, os cursos; eu acho que o próximo passo é fazer um investimento de
capacitação, curso por curso.
13 - Você teria mais algum comentário a fazer sobre os assuntos abordados nesta entrevista?

E1

E2

O ensino não está mais na mão do professor, ele está na mão do aluno e o aluno, para estar em
busca disso, tem que ter um professor para acompanhar ele, e o professor tem que ser não só um
ser que está lá para ensinar, mas tem que ser um ser motivador, que isso eu acho que é mais
importante, ser motivador e que consiga desafiar os alunos, e que com isso eles se engajem mais
para ter uma aprendizagem mais atrativa.
Eu acho que, quando a gente fala em educação 4.0, como em 2019, século XXI, nós ainda estamos
discutindo coisas que já deveríamos ter vencido, então nós vemos coisas como: próximo ano eu
faço, depois eu resolvo; e já estamos com 19 anos do século XXI e 19 anos que a gente acredita
nessa inovação.

E3

O entrevistado não apresentou comentário adicional.

E4

Eu nunca tinha ouvido essa expressão “Educação 4.0”, não vou mentir, mas sobre inovação, eu
fui ler um pouco, foi quando eu vi que necessariamente é tipo a invenção do século, e a gente
escuta inovação e pensa que é isso; e o conceito também, a gente precisa distribuir, na hora que
fala: professora mande um projeto de inovação, aí eu fico... meu Deus, como eu fico? O que eu
vou criar? Então não é necessariamente isso.
Entrevistada não apresentou comentário adicional.

E5
E6

Eu acho que a gente está no caminho certo. A Alfa está dando certo, mas eu percebo que essa
onda que a gente está vivendo, eu acredito que a Alfa está com um passinho um pouco mais além,
está funcionando mais, mas é algo que até mesmo aqueles que estão atrasados vão ter que ter
um pouco mais de pressa, todos têm que acompanhar para que fiquem todos no mesmo ritmo.
Fonte: dados da pesquisa (2019).

A questão de número 10 busca avaliar a percepção dos entrevistados sobre os
desafios de implementação da Educação 4.0 no contexto estudado. Pôde-se
constatar, através das respostas, que o maior desafio é justamente enfrentar tanto
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as resistências dos professores como as dos alunos na adesão ao ensino pautado
pela Educação 4.0. Na visão dos entrevistados, o professor precisa acompanhar o
processo e evoluir para que consiga conquistar e proporcionar maior autonomia ao
seu aluno. A este respeito e complementando tal ideia, Führ (2018) aponta que o
novo modelo de educação propõe a satisfação das necessidades dos alunos, de
modo a proporcionar as condições necessárias para o desenvolvimento de suas
competências,

com

professores

e

alunos

inter-relacionados,

trocando

conhecimentos, sendo o próprio aluno o autor de sua história, conduzindo sua vida,
melhorando em independência, eficiência, compromisso, com habilidades de
humanidade e solidariedade.

A inserção da educação 4.0 de forma efetiva no contexto de ALFA é em si algo
muito desafiador. Observa-se nos discursos dos pesquisados, na Questão 10, que
vários são os pontos de vista, abarcando desde mudanças estruturais dentro da
instituição como, por exemplo, construção de salas de aula adaptadas para uso de
metodologias, como também aspectos comportamentais com maior envolvimento e
adaptação de todos. É válido destacar que é fundamental a superação ou
enfrentamento das resistências, tanto por parte dos gestores, professores como
também dos alunos, ambos precisam estar preparados para as necessidades
surgidas não apenas na era da globalização, mas também pela gama de
atualizações, inovação e novas tecnológicas que surgem a todo o momento.

É necessário ainda, por parte da IES, que haja maiores investimentos e capacitação
para que se tenhanão só a conscientização dos professores, mas também para que
aprendam formas de inovar em sala de aula e de utilizarem as metodologias 4.0.
Nesse contexto, é necessário, de acordo com Führ (2018), que os docentes estejam
preparados e que sejam capazes de utilizar todos os seus recursos; saber pensar,
dizer e fazer, ter interesse, ter projetos de vida, ter capacidade de realizar análise
diagnóstica, compreender diversas situações e seus problemas, ter capacidade de
elaboração e planejamento, pois tais habilidades influenciarão suas vidas como um
todo.

Sobre as facilidades apresentadas por Alfa, discutidas na Questão 11, ressalta-se
que as respostas fugiram de certa forma ao contexto de educação 4.0, a maioria
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das respostas focou na importância da marca institucional e no crescimento do
grupo empresarial do qual Alfa faz parte. Tal fato pode ter ocorrido propositalmente
para não responder a pergunta, como forma de resistência ou mesmo por falta de
conhecimento da temática.

Sobre a implementação de práticas de Educação 4.0 no Centro Universitário Alfa,
(Questão 12), percebeu-se que alguns entrevistados apresentaram insatisfações
com relação às técnicas atuais de ensino utilizadas pelos professores da instituição.
A partir dos relatos, notou-se que a aplicação de estratégias inovadoras pelos
professores na IES ainda necessita de grandes melhorias, tendo em vista que o
ponto que mais dificulta tal processo se refere à resistência desses profissionais e
à adesão às mudanças.

Ainda a esse respeito, as respostas mostraram que, para melhorar, é importante
que haja maior investimento em metodologias ativas e uso frequente das
tecnologias e internet das coisas, sala de aula invertida, entre outros. Essas
respostas vãoao encontro das ideias de Garofalo (2018), quando afirma que a
Educação 4.0 se relaciona às contribuições e à evolução tecnológica, bem como
àinteligência artificial, Internet das Coisas, cultura maker e learningbydoing para
desenvolver atividades ligadas à educação. E apesar de ainda não existirem
modelos prontos diante das mudanças recentes, os educadores são convidados a
quebrarem paradigmas da educação tradicional que transmitia conhecimentos do
professor para o aluno em ambientes que não contribuíam para a aprendizagemde
forma significativa.

Embasando o contexto discutido acima com a bibliografia apresentada neste
estudo, entende-se que a Educação 4.0 busca atender às necessidades das
pessoas e do contexto em que vivemos. Como a sociedade vivencia os impactos
da era da globalização, marcada pelas incertezas e também por uma gama infinita
de informações que chegam o tempo todo, as IES precisam acompanhar tal
processo, uma vez que há, por parte do mercado, exigências com relação à maior
capacitação, tanto pessoal, social como profissional dos indivíduos, que devem ser
preparados para utilizar os recursos oferecidos pela constante inovação de produtos
e, processos (Führ, 2018).
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Seguindo esta linha de raciocínio é que se relacionam todos os discursos relatados
pelos entrevistados neste tópico, inclusive os da Questão de número 13, visto estas
respostas apenas complementarem as demais. Dessa forma é possível se chegar
à conclusão de que os entrevistados estão certos quando mencionam sobre a
importância de se investir e que é preciso maior capacitação, conscientização e
qualificação dos professores, e não apenas desses, mas de todos os que estão
envolvidos com a educação.

É importante observar que, segundo a bibliografia apresentada, o desenvolvimento
e aprimoramento educacional só são possíveis a partir da participação de todos os
envolvidos (Rocha, 2014). Foi possível perceber que ainda existem muitos desafios
para que realmente se alcance um bom desenvolvimento do ensino inovador, não
só em âmbito público mas também no privado. Tal fato é percebido não apenas na
realidade da IES estudada bem com no contexto geral da realidade brasileira. Por
vezes, percebe-se que no ensino público tal necessidade é vista de maneira mais
precária e necessita de maior investimento e conscientização. Segundo Sampaio e
Guimarães (já mencionados anteriormente discorrem quehá grande diferença entre
o ensino público e privado onde estaultima ao longo dos anos vem sempre obtendo
menores desempenhosde ensino do que as privadas.

É válido destacar ainda, segundo Alarconetal (2018), que a participação e a
requalificação dos professores é algo fundamental para que haja eficiência e para
que a aprendizagem aconteça de forma mais direcionada na formação de alunos
mais competentes, criativos, inovadores e empreendedores.

É certo que em todo processo de mudança existem resistências, mesmo quando as
mudanças direcionam para algo melhor. Sobre este aspecto, a literatura defende
ainda que só é possível se ter práticas baseadas em ações inovadoras no âmbito
educacional, quando primeiramente se investe em capacitação dos profissionais
envolvidos (Alarcon, 2018).

Analisando estes argumentos, percebe-se que além da importância de maior
interesse e empenho dos professores, é necessário também que haja investimentos
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por parte da IES em capacitação, conscientização, favorecimento de ambientes e
estruturas que facilitem a Educação 4.0, não só na realidade da instituição
pesquisada, mas em qualquer contexto educacional.
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5 Considerações Finais
O presente estudo buscou analisar as condições de implementação da educação
4.0no Centro Universitário Alfa com base nas percepções e opiniões dos seus
decisores (gestores e coordenadores), que foram os participantes da pesquisa.

Neste sentido através das bibliografias investigadas percebeu-se que o tema
proposto trata-se de algo ainda em fase de construção e que apresenta escassez
de estudos e publicações, muito embora alguns de seus métodos de ensino não
sejam tão recentes, como é ocaso das metodologias ativas, incluindo asala de aula
invertida.

Mas pela gama de opções e abordagens disponíveis na educação 4.0, que abre
espaço para estas e muitas outras formas de ensino-aprendizagem, como por
exemplo, o uso de ferramentas inovadoras, Internet das Coisas, gamificação e
outras estratégias e/ou ferramentas criativas que um professor pode utilizar, tal
modelo de educação ainda é pouco estudado e são escassos os estudos científicos
na área, o que foi percebido pela dificuldade em encontrar referencial teórico para
embasar o presente estudo, principalmente relacionando ao ensino superior.

Com relação à prática, ou seja, analisando o discurso dos entrevistados deste
estudo também se pôde chegar à conclusão de que no dia-a-dia os professores
pouco usam ou até mesmo desconhecem a educação 4.0 e que muitos, mesmo
conhecendo, ainda encontram-se em fase de resistência para adaptarem suas
aulas para algo novo e que possa tornar o aluno mais ativo e participativo, de modo
que a maioria deles continua insistindo em utilizar modelos ultrapassados de ensino,
sem se permitirem utilizar a criatividade para inventar novas formas mais interativas
de ensino-aprendizagem.

Observou-se ainda através das respostas dos entrevistados que não é apenas em
estudos científicos que tal modelo está em fase inicial, mas tais práticas mesmo
quando existentes ainda manifestam-se timidamente e em fase incremental no
contexto pesquisado, sendo que também ainda há, de acordo com as respostas
obtidas, pouco investimento por parte da IES em estratégias de motivação,
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informação e qualificação dos professores para que possam aderir de forma mais
eficiente ao ensino da educação 4.0.

Deste modo, ressalta-se que o objetivo geral de analisar as condições de
implementação da Educação 4.0 no Centro Universitário Alfa, com base nas
percepções e opiniões dos seus decisores (gestores e coordenadores) foi atendido,
embora tenha sido pequena a quantidade de participantes que aceitaram fazer parte
do estudo.
Os objetivos específicos – Identificar a percepção e o conhecimento dos gestores e
coordenadores do Centro Universitário ALFA acerca dos conceitos e tipologias de
Inovação no seu contexto de trabalho; Identificar a percepção e o conhecimento dos
gestores e coordenadores do Centro Universitário ALFA acerca do conceito da
Educação 4.0, e sua relação com o contexto atual da instituição; Avaliar a
possibilidade de implementação de metodologias e tecnologias inovadoras da
Educação 4.0 no contexto do Centro Universitário ALFA, a partir da opinião dos
seus gestores e coordenadores – também foram alcançados, de forma que com as
respostas dos participantes percebeu-se que os mesmos têm um conhecimento em
parte sobre os conceitos e tipologias de inovação, bem como com relação ao
conceito de Educação 4.0 e da forma como ela se relaciona com o trabalho
desenvolvido por eles na IES no contexto atual. Por fim, no que se refere à
possibilidade de implementar a inovação e a educação 4.0 na instituição, o que foi
percebido pela fala deles é que o processo apresenta mais desafios e resistências
do que facilidades e disponibilidade para que aconteça.
Desta forma, foi respondida também a pergunta que norteou a pesquisa: De que
maneira a Educação 4.0 poderia ser implementada no Centro Universitário Alfa,
com base nas percepções e opiniões dos seus decisores (gestores e
coordenadores)? Como se pôde constatar, os coordenadores de cursos da IES
entrevistados para a realização desta pesquisa apontaram que é necessário um
maior investimento para a implementação da Educação 4.0 na instituição e
sugeriram que a IES invista na formação dos professores. Essa formação consistiria
na oferta de recursos necessários para que eles se envolvam no processo de
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inovação e que se especializem em ferramentas e métodos de ensino que visem à
formação integral do aluno.
5.1 Contribuições da pesquisa

Para a pesquisadora, a pesquisa possibilitou bastante crescimento pessoal e em
termos de conhecimento quanto ao que já existe de iniciativas de implementação
da educação 4.0 no contexto da IES, bem como no que se refere à literatura à qual
se teve acesso. Nesse sentido, o estudo possibilitou compreender as diversas
possibilidades de desenvolvimento que a instituição na qual atua pode utilizar para
possibilitar aos alunos um ensino de melhor qualidade, com foco em seu processo
ativo de aprendizagem através da interação e do investimento nos professores.

Foi possível entender as dificuldades vivenciadas por coordenadores e seus
professores no dia a dia da inovação incremental e do esforço para criar formas de
tornar as aulas mais atrativas para alunos cada vez mais exigentes e conectados.
A reflexão possibilitada por este estudo serve também como estímulo para continuar
buscando estratégias de inserir o que a educação 4.0 tem a oferecer de melhor para
o ensino superior e para a formação de profissionais com habilidades de resolução
de problemas por meio da empatia e da busca por se atualizarem inovando em suas
áreas de atuação.

5.2 Contribuições gerenciais

Conforme o estudo realizado, percebeu-se, por meio das respostas dos
entrevistados ao roteiro de perguntas, que a instituição encontra-se em um processo
de inovação incremental com a busca pela inserção da educação 4.0 nos cursos de
graduação.

Entretanto, é uma realidade a resistência de professores e alunos, por não estarem
acostumados a algumas formas de ensino em que as aulas precisam ser adaptadas
ao novo contexto, tornando-se mais criativas e atrativas para que o aluno seja ativo
no processo de ensino-aprendizagem.
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Desse modo, o presente trabalho apresenta contribuições gerenciais no sentido de
dar subsídios à gestão e direção da instituição para que percebam os gargalos
existentes na implantação das mudanças que estão acontecendo e para que
possam se planejar melhor. As discussões aqui apresentadas podem contribuir para
que o processo aconteça de forma mais natural e sem maiores percalços para os
envolvidos, de modo que todos entendam a importância de tais mudanças,visandoa
uma melhor formação dos alunos e, consequentemente, à melhoria da qualidade
do ensino e dos serviços prestados, o que implica em melhores resultados, bem
como em visibilidade diante do mercado e, por consequência, em maior
rentabilidade para a Instituição.

Com o entendimento do que foi apresentado nesse estudo, juntamente com os
conhecimentos do referencial teórico abordado, os gestores da IES poderão ainda
se aprofundar sobre outras formas de implementação da inovação e da educação
4.0 para verificarem o que melhor se adequa ao contexto local e planejar por etapas
o que precisa ir acontecendo gradativamente. É necessário também uma avaliação
constante dos resultados que estão sendo obtidos, de modo que se possa agir
diante do que precisa ser feito, visando um ensino cada vez melhor para a
comunidade acadêmica, que refletirá nos serviços que serão prestados à sociedade
como um todo e para tornar a instituição referência na região.

Por meio das respostas dos participantes foi possível compreender que a inovação
na instituição está em processo de implantação, mas que ainda demanda muito
esforço e dedicação de todos os envolvidos para que o processo aconteça, visto
que não depende somente do investimento financeiro da IES, mas do interesse de
gestores, coordenadores, professores e todos os funcionários para que a mudança
aconteça de forma natural e visando ao benefício da aprendizagem dos alunos.

Tais mudanças não ocorrem de maneira simples, visto que muitos dos professores
do centro universitário foram formados no modelo antigo, em que o professor era o
detentor do conhecimento, a quem se devia obediência e não se podia questionar.
Muitos docentes, mesmo com bastante tempo de formação, buscam se atualizar e
aprender novas metodologias de ensino. Entretanto, ainda se percebe nas falas dos
participantes certa resistência deles próprios ou de suas equipes de professores em
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seus respectivos cursos para se permitirem conhecer e aplicar novas formas de
ensino.

Dessa forma, sugere-se que, para que a Instituição tenha mais êxito no processo
de implementação da educação 4.0 e do desenvolvimento da inovação dentro da
IES, que se inicie o processo por uma sensibilização dos coordenadores e gestores,
com treinamentos em locais em que esse processo já seja uma realidade e que os
indivíduos possam ver na prática os benefícios de se desenvolver formas
inovadoras e interativas de ensino.

Nessa oportunidade, os interessados poderão também ter contato com outros
profissionais que já implantaram essa modernização em outras IES pelo Brasil, para
ficarem a pardas dificuldades enfrentadas por eles enquanto estavam iniciando a
inovação em suas faculdades, conhecendo ainda quais foram as principais
resistências de alunos, professores e equipes de funcionários para que saibam
quais estratégias poderão utilizar quando o mesmo ocorrer na IESabordada no
presente estudo.

Após o cuidado com a sensibilização dos envolvidos no processo, passa-se a um
treinamento efetivo de professores de modo a convencê-los de que esse é um
processo que precisa acontecer, apontando todos os aspectos positivos que a
inovação e a educação 4.0 têm a oferecer para o dia a dia de seus trabalhos, para
que suas aulas sejam mais atrativas e para que os resultados sejam percebidos na
formação de seus alunos, que estarão bem mais preparados para os desafios que
o mercado lhes apresentará e que, caso eles tenham participado de uma formação
pautada na experiência além das teorias dos livros, os estudantes poderão saber
como conduzir as situações e obterem êxito em seus trabalhos.

Os professores precisam compreender que, se o foco é a melhor formação de seus
alunos e futuros colegas de trabalho, a prática docente precisa de atualização
constante e o perfil dos estudantes nas universidades se atualizou desde a geração
em que os próprios docentes se graduaram para a que se tem hoje. Mas esse
processo de conscientização e sensibilização não precisa e nem deve acontecer de
maneira impositiva. O ser professor nos dias de hoje nas IES privadas já conta com
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inúmeras atribuições e cobranças que os docentes precisam dar conta para
desenvolverem sua função. Dessa forma, é preciso motivar os professores a
quererem a educação 4.0 como aliada para serem cada vez háptos e mais
reconhecidos em suas práticas e principalmente consigam envolver e direcionar
seus alunos rumo ao conhecimento ativo.

Sugere-se também que, além de coordenadores, gestores e professores, os
próprios alunos tomem conhecimento de maneira atrativa do que a IES pretende
com o processo de inovação nas formas de ensino e com a educação 4.0
adentrando suas salas de aula. É importante que eles compreendam que, quando
o professor propõe uma atividade em que ele seja um mentor e os discentes sejam
os principais atores do processo, que esses não achem que é preguiça dos
professores para “darem aula”, mas que tal metodologia faz parte do processo de
desenvolvimento pelo qual os discentes precisam passar para estarem ainda mais
habilitados a resolver seus desafios profissionais ao concluírem seus cursos e
ingressarem em suas carreiras profissionais.

5.3 Limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras

Destaca-se que a principal limitação encontrada no estudo refere-se à resistência
dos coordenadores da IES a participarem da pesquisa respondendo às entrevistas,
de forma que só foi possível a aplicação da mesma com menos da metade do
universo desses profissionais existente na Instituição, apesar da insistência da
pesquisadora. Ainda que a pesquisa tenha sido aprovada pelo Comitê de Ética da
Instituição, pode ser observado que há ainda muita resistência na contribuição e
disponibilização de informações para a pesquisa, talvez por ainda não se ter tanto
conhecimento e domínio dos métodos de ensino e inovação na sala de aula, ou
talvez dificuldades em expressarem suas opiniões.

Para estudos futuros, sugere-se que a pesquisa seja aplicada também junto aos
professores da IES, para verificar como eles percebem a educação 4.0 no dia-a-dia
do trabalho em sala de aula, bem como se faz importante a verificação de como os
alunos da IES enxergam as mudanças que estão sendo implementadas no ensino
da instituição.
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Apêndices

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Prezado participante,
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa Educação 4.0: Inovações
e a Transformação Digital no contexto de uma IES privada, desenvolvida por
Mayra Alessandra Machado Sales de Almeida (Telefone para contato: 86 988021121; E-mail: mayra.sales@hotmail.com) discente do curso de Mestrado,

na

Fundação Pedro Leopoldo, sob orientação da Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues
Guimarães, mas que será realizada no Centro Universitário Alfa.
O objetivo geral da pesquisa é analisar as condições de implementação da
Educação 4.0 no Centro Universitário ALFA, com base nas percepções e opiniões
dos seus decisores.
O convite a sua participação se deve à necessidade de fazer uma análise de como
os profissionais do Centro Universitário Alfa, seja em cargos de gestão ou de
coordenação, percebem as condições da instituição de ensino superior (IES) para
implantar ou fazer acontecer a Educação 4.0, caso ela já tenha dado os primeiros
passos no local.
Sua participação é muito importante, porém a mesma é voluntária, isto é, ela não é
obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem
como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será penalizado(a)
caso decida não participar da pesquisa ou, tendo aceitado, desistir desta.

Nesta entrevista serão utilizados os seguintes procedimentos: Esclarecimento da
pesquisa e assinatura do termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Aplicação de uma entrevista semi-estruturada com 13 questões abertas que será
aplicada de forma individual e com duração de aproximadamente 30 minutos que
com a sua permissão, os dados serão gravados para posterior análise e
categorização, neste sentido será preservada a identificação do entrevistado, sendo
analisada de forma a garantir a confidencialidade, privacidade e anonimato, não
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correndo riscos de suas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra você a
nenhum momento, para tal, ressalta-se ainda que o material será armazenado em
local seguro.

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar
do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que
poderá ser feito através dos meios de contato já explicitados neste Termo. No caso
de dúvidas gerais ou referentes à ética do estudo entre em contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa do ALFA no endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. O Comitê
de Ética em Pesquisa é a instância que tem por objetivo defender os interesses dos
participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.

As entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas somente
terão acesso a estas a pesquisadora e sua orientadora, na qual as mesmas
manterão os materiais arquivados por 5 anos, conforme Resolução 510/2016 e
orientações do CEP/ALFA.
A pesquisa oferece como benefícios a possibilidade de reflexões acerca da
inovação e da Educação 4.0 como uma forma de melhoria das práticas de ensino e
aprendizagem, bem como a produção final de um material que possa embasar a
atuação de docentes dos cursos da instituição.
Quanto aos riscos, apesar de serem mínimos, ressalta-se que existe o risco de
constrangimento durante a entrevista. Mas com uma escuta qualificada e a garantia
do sigilo da identidade dos participantes, desta forma ressalta-se ainda que a
pesquisa será realizada de forma individual e em local reservado para garantia do
mesmo, desta forma a pesquisadora se compromete a minimizar todas as formas
de constrangimentos possíveis. Todavia caso ocorra algum dano decorrente de tal
participação no estudo, os participantes serão devidamente indenizados, conforme
determina a lei.
Os resultados da pesquisa serão disponibilizados aos participantes por meio de
relatório que será encaminhado individualmente a cada um por e-mail, assim como
por meio da própria dissertação e/ou artigos que sejam originados dela.
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O presente termo está redigido em duas vias de igual teor de modo que ambas
devem ser assinadas pelo(a) participante(a) e pela pesquisadora, sendo que a via
“1 de 2” fica com a própria pesquisadora e a via “2 de 2” ficará com o(a)
participante(a), não sendo portanto uma cópia, mas outra via do documento.
Destaca-se ainda que todas as vias precisam ser rubricadas pelo(a) mesmo(a) e
pela pesquisadora.
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO

Eu,_______________________________________________________________
_________,

RG_________________,

CPF_____________________,

abaixo

assinado, concordo em participar da pesquisa Educação 4.0: Inovações e a
Transformação Digital no contexto de uma IES privada, como sujeito. Fui
devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Mayra Alessandra Machado
Sales de Almeida sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como
de que não há nenhum risco e dos benefícios decorrentes de minha participação.
Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, que a
entrevista será gravada, sem que isto leve à qualquer penalidade.

Teresina, _______, de __________________ de 2019.

_______________________________________
______________
Assinatura do sujeito ou responsável

_____________________________________________________
Assinatura da pesquisadora
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA
1. Como você define Inovação, no contexto da Educação e das IES brasileiras, de
forma geral?
(Explorar se o entrevistado consegue associar a Inovação a algo de valor para o mercado, ou se associa
apenas ao conceito de invenção, ou criatividade/geração de ideias).

2. Para você, como a Inovação pode acontecer em uma IES? Quais tipos de
Inovação você poderia citar? E quais os níveis de inovação são mais comuns
de ocorrer, em uma IES (incremental ou radical)?
(Explorar o nível de conhecimento do entrevistado a respeito dos tipos de inovação possíveis –
produtos/serviços, processos, modelos de negócios, além dos níveis – se mais incrementais,
ou mais radicais, ou ambas)

3. Agora pensando no contexto do Centro Universitário ALFA: a Inovação
acontece ou não na IES? Se sim, como/onde? Se não, como/onde a Inovação
poderia ser aplicada na IES?
(Identificar com exemplos as respostas do entrevistado acerca da Inovação no ALFA, explorando os
tipos e níveis de inovação. Identificar também se a Inovação está restrita a algum/uns setores
da IES, ou se está difundida como uma prática/estratégia em toda IES)

4. Você já ouviu falar do conceito da Educação 4.0? Como definiria esse conceito
com suas palavras? Qual a diferença deste conceito para os outros: Educação
1.0, Educação 2.0 e Educação 3.0?
(Explorar se o entrevistado consegue associar o conceito da Educação 4.0 com a transformação digital,
ou com as inovações digitais no âmbito da educação. Explorar também as diferenças entre os
tipos de Educação 1.0; 2.0; 3.0 e a 4.0).

Apresentar / ler para o entrevistado o conceito correto da Educação 4.0:
Para Garofalo (2018), o termo 'Educação 4.0' está ligado às contribuições e desenvolvimento da tecnologia
da informação, da inteligência artificial, da Internet das Coisas, cultura maker ('faça você mesmo'),
contemplando também técnicas de learningbydoing ('aprendendo a fazer') para o desenvolvimento
de atividades educativas. O processo da 'Educação 4.0' envolve metodologias ativas, trabalhos com
projetos, investigação, resoluções de problemas, desenvolvimento de atividades maker,
transformação de ferramentas digitais em linguagens, sendo possível, através desta nova forma de
ver a educação, utilizar-se de estratégias mais criativas e inventivas, possibilitando ao aluno uma
educação baseada na experimentação, onde as práticas pedagógicas possibilitem vivências
significativas.

5. Com base no conceito de Educação 4.0 apresentado, qual deve ser, na sua
opinião, o papel do professor, de forma geral, neste novo cenário?
(Identificar as competências necessárias para a atuação do professor na Educação 4.0 –
conhecimentos, habilidades e atitudes)

6. E quanto ao aluno, com base no conceito de Educação 4.0 apresentado, qual
deve ser, na sua opinião, o seu papel, de forma geral, neste novo cenário?
(Identificar as competências necessárias para o desenvolvimento do aluno na Educação 4.0 –
conhecimentos, habilidades e atitudes)
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7. Considerando agora a realidade do ALFA: você percebe alguma relação entre
o conceito da Educação 4.0 e o ensino praticado no ALFA?
(Explorar a resposta, identificando em quais aspectos o entrevistado percebe ou não esta relação)

8. Na sua opinião, enquanto gestor, como avalia o conhecimento dos professores
da instituição sobre a Educação 4.0, suas características e desafios? Eles estão
aptos a atuarem com este novo cenário?
(Explorar as respostas, tanto do ponto de vista do nível/grau de conhecimento em relação ao conceito
da Educação 4.0, quanto do preparo/aptidão para atuarem neste contexto. Importante tentar
perceber como o gestor responderá a questão: se considerando o contexto da IES ou apenas
do ponto de vista do professor e sua responsabilidade em estar preparado/apto para esta
atuação)

9. Ainda considerando o ALFA, como avalia o conhecimento dos alunos da
instituição sobre a Educação 4.0, suas características e desafios? Eles estão
aptos a atuarem com este novo cenário?
(Explorar as respostas, tanto do ponto de vista do nível/grau de conhecimento em relação ao conceito
da Educação 4.0, quanto do preparo/aptidão para atuarem neste contexto. Importante tentar
perceber como o gestor responderá a questão: se considerando o contexto da IES ou apenas
do ponto de vista do aluno e sua responsabilidade em estar preparado/apto para esta atuação)

10. Como gestor, quais os principais desafios você percebe para uma melhor
implementação/utilização da Educação 4.0 no contexto do ALFA?
(Identificar nas respostas do entrevistado se os desafios se relacionam ao contexto interno da IES, ou
a aspectos externos, como parcerias, apoio governamental, legislação, outros)

11. Na mesma linha, quais as principais facilidades/possibilidades você identifica
para que o ensino do ALFA esteja nos moldes do conceito da Educação 4.0?
(Identificar nas respostas do entrevistado se os desafios se relacionam ao contexto interno da IES, ou
a aspectos externos, como parcerias, apoio governamental, legislação, outros)

12. Considerando ser possível a implementação/utilização da Educação 4.0 no
ALFA, quais deveriam ser as práticas, metodologias e tecnologias a serem
priorizadas na instituição?
(Explorar as respostas com base na melhoria da infraestrutura, do preparo dos professores, do preparo
dos alunos, na busca de conhecimento, de investimentos, etc.)

13. Você teria mais algum comentário a fazer sobre os assuntos abordados nesta
entrevista?
(Deixar em aberto para que o entrevistado complemente alguma ideia, ou dê sua opinião sobre algum
aspecto ou assunto não abordado durante a entrevista)

Muito obrigado por sua participação neste trabalho!
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO

1. Idade: __________ anos
2. Sexo: ( ) Feminino

( ) Masculino

3. Tempo de serviço na IES: _________________
4. Tempo de serviço na docência: _________________
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Anexos
Anexo A – AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

