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Resumo 
 
 
 

Objetivo: o objetivo desta pesquisa foi identificar os desafios dos docentes e 
discentes do Campus Rondonópolis MT, relacionados ao processo de mudança 
contingencial naquele local durante a implantação do regime de exercício domiciliar 
(RED) devido à pandemia pela doença do coronavírus 19 (COVID-19) nos anos de 
2020 e 2021. Relevância/originalidade: ao Identificar os desafios impostos pelas 
mudanças contingenciais, este estudo pretende contribuir para o entendimento do 
processo das mudanças decorrentes da implantação e execução do RED no Campus. 
É uma importante contribuição ao focar no processo das mudanças em uma unidade 
de ensino profissional e tecnológica (EPT), ensino médio integrado ao ensino técnico 
(EMI) e superior (formação continuada), que possui características específicas em sua 
gestão. Metodologia/abordagem: a metodologia adotada foi um estudo de caso 
descritivo, de caráter qualitativo e quantitativo com amostra não probabilística. O 
questionário foi aplicado a 128 discentes e 50 docentes do Campus. Principais 
resultados: os resultados revelaram que, para a maioria dos entrevistados, o RED, 
por meio do ensino remoto, atendeu ao objetivo de dar continuidade ao processo de 
ensino-aprendizagem, em tempos de isolamento social. Contudo, percebe-se a 
necessidade de estudos e investimentos a fim de diminuir o abismo do distanciamento 
social entre os discentes. Como contribuição social/gerencial, o aspecto positivo da 
pesquisa foi a percepção dos entrevistados sobre o RED. Segundo os dados 
apresentados, os discentes/docentes validam o RED, o reconhecem como 
metodologia de ensino que proporcionou uma aprendizagem significativa durante o 
período de ensino remoto. Acreditam que esse regime conseguiu atender, em sua 
maioria, às necessidades e dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem 
com competência, a partir de problematizações reais e contextualizadas com a 
realidade. Perceberam também a integração entre as diversas ferramentas 
(tecnologias da informação e comunicação - TICs). Este estudo contribui para o 
conhecimento científico sobre o processo das mudanças e suas consequências na 
aplicação prática, utilizando uma abordagem que evidencia a complexidade das 
mudanças nas organizações. Este trabalho atende aos requisitos de um mestrado 
profissional cujo objetivo é aproximar a academia da prática em gestão em todos os 
ambientes, com estudos aplicados. Está vinculado à linha de pesquisa Gestão em 
Organizações, pessoas e Inovação, no Núcleo de Estudos em Gestão do 
Conhecimento, aprendizagem e Inovação do Mestrado Profissional em Administração 
da Faculdade Pedro Leopoldo. 
 
Palavras-chave: Inovação; COVID-19; Ensino Remoto; Mudança transformacional; 
Teoria contingencial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 

Objective: the objective of this research was to identify the challenges of the 
professors and students of the Campus Rondonópolis MT, related to the process of 
contingent change in that location during the implementation of the home exercise 
regimen (RED) due to the coronavirus 19 disease pandemic (COVID-19) ) in 2020 and 
2021. Relevance/originality: by identifying the challenges posed by contingency 
changes, this study aims to contribute to the understanding of the process of changes 
arising from the deployment and execution of RED on the Campus. It is an important 
contribution by focusing on the process of change in a professional and technological 
education unit (EPT), secondary education integrated with technical education (EMI) 
and higher education (continuing education), which has specific characteristics in its 
management. Methodology/approach: the methodology adopted was a descriptive 
case study, qualitative and quantitative, with a non-probabilistic sample. The 
questionnaire was applied to 128 students and 50 professors from the Campus. Main 
results: the results revealed that, for most of the interviewees, the RED, through 
remote learning, met the objective of continuing the teaching-learning process, in times 
of social isolation. However, there is a need for studies and investments in order to 
reduce the abyss of social distance between students. As a social/managerial 
contribution, the positive aspect of the survey was the interviewees' perception of RED. 
According to the data presented, the students/professors validate the RED, recognize 
it as a teaching methodology that provided significant learning during the remote 
teaching period. They believe that this regime was able to meet, for the most part, the 
needs and continue the teaching-learning process with competence, based on real 
problematizations and contextualized with reality. They also realized the integration 
between the different tools (information and communication technologies - ICTs). This 
study contributes to scientific knowledge about the process of change and its 
consequences in practical application, using an approach that highlights the complexity 
of changes in organizations. This work meets the requirements of a professional 
master's degree whose objective is to bring academia closer to the practice of 
management in all environments, with applied studies. He is linked to the research line 
Management in Organizations, People and Innovation, in the Center for Studies in 
Knowledge Management, Learning and Innovation of the Professional Master's 
Degree in Administration at Faculdade Pedro Leopoldo. 
 
 
Keywords: Innovation; COVID-19; Remote Teaching; Transformational change; 
Contingency theory. 
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1 Introdução 

 

A doença do coronavírus 19 (COVID-19) é causada por um vírus da família 

dos coronavírus. Responsável por causar febre, dificuldade respiratória e tosse, essa 

infecção assemelha-se a uma gripe. Sua transmissão entre pessoas se dá por contato 

com gotículas respiratórias. Assim sendo, uma das medidas para se prevenir é evitar 

locais com aglomerações de pessoas. 

 

A doença foi identificada em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da 

China, em 1o de dezembro de 2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 de 

dezembro de 2019. Acredita-se que o vírus tenha origem zoonótica, porque os 

primeiros casos confirmados tinham principalmente ligações com o mercado 

atacadista de frutos do mar de Huanan, que também vendia animais vivos (BJ News). 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020a) declarou 

o surto como uma pandemia (Branswell &  Joseph, 2020).  

 

Segundo as pesquisas da Faculdade Agrícola do Sul da China, os pangolins, 

mamíferos da ordem Pholidota que vivem em zonas tropicais da Ásia e da 

África, podem ter sido os hospedeiros intermediários do vírus, enquanto pesquisas do 

Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças encontraram similaridade com 

a genética de morcegos e cobras. Os cientistas estudaram mil amostras de animais 

selvagens e determinaram que os genomas das sequências de vírus estudadas no 

pangolim eram 99% idênticos aos dos pacientes infectados pelo coronavírus em 

Wuhan (G1. Globo.com. fevereiro de 2020).   

 

Em 22 de janeiro de 2020, foi discutido por um comitê de emergência organizado 

pela Organização Mundial da Saúde se o incidente constituía uma Emergência de 

Saúde Pública de Interesse Internacional (PHEIC) sob os Regulamentos 

Internacionais de Saúde. A decisão foi adiada. Em 23 de janeiro de 2020, a OMS 

(2020b) decidiu não declarar o surto como uma PHEIC, o que aconteceu em 30 de 

janeiro de 2020, pedindo: "uma ação coordenada de combate à doença deverá ser 

traçada entre diferentes autoridades e governos". Em 11 de março de 2020, foi 

declarada pandemia. Na COVID-19 foi a sexta vez que essa medida foi invocada pela 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/virus-2.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hubei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zoonose
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_Atacadista_de_Frutos_do_Mar_de_Huanan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_Atacadista_de_Frutos_do_Mar_de_Huanan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospedeiro_intermedi%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morcegos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cobras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Genoma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emerg%C3%AAncia_de_Sa%C3%BAde_P%C3%BAblica_de_%C3%82mbito_Internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emerg%C3%AAncia_de_Sa%C3%BAde_P%C3%BAblica_de_%C3%82mbito_Internacional
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OMS; a primeira foi na peste bubônica; a segunda na varíola, a terceira na cólera; a 

quarta na gripe espanhola; e a quinta a gripe suína (h1n1), (Vick, 2020).   

 

Na primeira semana de fevereiro de 2020, o número de mortes causadas pelo novo 

coronavírus ultrapassou 800, superando a síndrome respiratória aguda grave (SARS), 

que matou 774 pessoas em todo o mundo entre 2002 e 2003. Posteriormente, no mês 

de fevereiro, as mortes subiram para 1.400 e ultrapassaram 3 000 em fevereiro (IstoÉ 

Dinheiro, fevereiro de 2020). 

 

Segundo a OMS, desde quando surgiu na China, em dezembro de 2019, até 02 de 

maio de 2021, o vírus infectou mais de 152 milhões de indivíduos, matando 3,1 

milhões. 

 

Em 11 de fevereiro de 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus, chefe da OMS, anunciou 

o nome oficial da doença, que passaria a ser chamada de coronavirus disease 19 

(COVID-19), porque a palavra coronavírus pertence ao grupo do vírus, e não à última 

cepa descoberta. O vírus em si foi designado por SARS-CoV-2 (BBC News).   

 

O epidemiologista americano e consultor da OMS, Ira Longini, alertou que cerca de 

dois terços da população mundial podem ser infectados pela COVID-19. Os efeitos 

mundiais da pandemia incluem instabilidade social e econômica (queda do mercado 

global de ações), corridas às compras, xenofobia e racismo contra pessoas de 

descendência chinesa e do leste asiático, a disseminação on-line de informações 

falsas e teorias da conspiração sobre o vírus (Perper & Clamp, 2020) e o 

encerramento de escolas e universidades em pelo menos 115 países, afetando mais 

de 1,6 bilhão de estudantes (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA – UNESCO, março de 2020).  

 

No Brasil, devido à pandemia, escolas foram fechadas para preservar a saúde de 

estudantes e funcionários. Para minimizar os prejuízos à educação, buscando 

viabilizar algumas estratégias para que os alunos sigam aprendendo, ainda que 

remotamente, os Poderes Executivos Federal, Estaduais e Municipais normatizaram 

as atividades de ensino na modalidade remota. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/SARS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tedros_Adhanom_Ghebreyesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_respirat%C3%B3ria_aguda_por_novo_coronav%C3%ADrus_COVID-19
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronav%C3%ADrus_da_S%C3%ADndrome_Respirat%C3%B3ria_Aguda_Grave_2_(SARS-CoV-2)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Impactos_causados_pela_pandemia_de_COVID-19
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queda_do_mercado_de_a%C3%A7%C3%B5es_em_2020
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queda_do_mercado_de_a%C3%A7%C3%B5es_em_2020
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrida_%C3%A0s_compras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casos_de_xenofobia_e_racismo_relacionados_%C3%A0_pandemia_de_COVID-19
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casos_de_xenofobia_e_racismo_relacionados_%C3%A0_pandemia_de_COVID-19
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O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), em Nota nº 02/2020 (IFMT, 2020c) do 

Comitê de Medidas Preventivas e Orientações sobre COVID-19, também suspendeu 

as aulas presenciais nos seus 19 campi, a contar de 23 de março de 2020. Para 

assegurar o direito à educação, disponibilizou aos estudantes atividades acadêmicas 

pelo Regime de Exercício Domiciliar (RED), regulamentado pela Instrução Normativa 

(IN) 003/IFMT de 22 de abril de 2020, alterada pela IN 009/IFMT de 19 de agosto de 

2020, posteriormente alterada pela IN 003/IFMT de 23/07/2021, que são 

desenvolvidas em domicílio. O RED pode ser executado mediado por tecnologias da 

informação (TICs) ou materiais tradicionais, digitais ou impressos. No Campus de 

Rondonópolis MT, as atividades do RED, primeira fase, foram iniciadas em 18 de maio 

de 2020, na modalidade remota assíncrona e/ou síncrona.  

 

A adesão ao RED implicou um processo de mudanças nas dinâmicas de ensino-

aprendizagem nos campi do Instituto Federal de Mato Grosso. Para compreender as 

mudanças em instituição de ensino em tempos de COVID-19 em um dos campi - o de 

Rondonópolis - MT, pretende-se, com este trabalho, responder à pergunta: quais os 

desafios enfrentados por docentes e discentes do Campus Rondonópolis MT 

relacionados às mudanças durante a implantação e execução do RED? Para 

responder a essa pergunta, serão analisadas as mudanças que ocorreram no 

Campus, por força das Instruções Normativas que orientam procedimentos quanto à 

execução do RED e dá outras providências, nos termos da Lei 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020 (Brasil, 2020a). 

 

Assim, este projeto tem como objetivo geral identificar os desafios dos docentes e 

discentes do Campus Rondonópolis MT, relacionados ao processo de mudanças 

naquele local, durante a implantação do RED.  

 

Para atingir o objetivo geral, propõem-se os seguintes objetivos específicos:  

 

a)  Identificar o contexto das mudanças no processo ensino-aprendizagem 

decorrentes da pandemia pela COVID 19.  
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b) Descrever as mudanças no Campus IFMT, Rondonópolis MT, durante a 

implantação e execução do RED. 

c) Mensurar os desafios encontrados pelos docentes e discentes durante as 

mudanças no processo ensino-aprendizagem a partir da implantação e 

execução do RED no Campus Rondonópolis. 

 

Para alcançar os objetivos propostos, realizou-se um estudo de caso de caráter 

descritivo, qualitativo e quantitativo. A coleta de dados foi realizada por meio de 

análise documental e de entrevistas semiestruturadas com os discentes matriculados 

no curso técnico em Secretariado e docentes lotados no Campus Rondonópolis MT. 

Para a realização das entrevistas, foi utilizada a ferramenta Google Forms.   

 

Ao identificar os desafios impostos pelas mudanças, este estudo contribuirá para o 

entendimento do processo das mudanças decorrentes da implantação e execução do 

RED. É uma importante colaboração ao focar no processo das mudanças em uma 

unidade de ensino profissional e tecnológica (EPT), ensino médio integrado ao ensino 

técnico (EMI) e superior (formação continuada), que possui características específicas 

em sua gestão. 

 

A escolha dessa instituição de ensino se deu pelo interesse do autor, que é servidor 

efetivo (docente) há mais de sete anos de permanente serviço no Campus, e em 

entender o processo das mudanças que vêm ocorrendo, bem como verificar como os 

docentes e discentes percebem esse processo das mudanças geradas durante a 

implantação do RED.  

 

Este trabalho é pioneiro nesta instituição, pois analisou o processo de mudança 

relativa a uma situação, a uma circunstância ou à maneira como algo está 

determinado num dado momento; circunstancial: análise situacional de crise (Weick & 

Quinn, 1999, p. 4), em processo de implementação e execução, concomitantemente. 

Esta dissertação está sob a orientação da Professora Doutora Eloisa Helena 

Rodrigues Guimarães e atende aos requisitos do mestrado profissional em 

Administração da Fundação Pedro Leopoldo. 
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A pesquisa contribui para o conhecimento científico sobre o processo das mudanças 

e suas consequências na aplicação prática, utilizando uma abordagem que evidencia 

a complexidade das mudanças nas organizações.  

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos: o primeiro corresponde a esta 

introdução, que contempla o tema, a contextualização, a problemática, os objetivos e 

as justificativas da pesquisa. O segundo capítulo apresenta o referencial teórico, que 

relata o histórico do ensino profissional e tecnológica (EPT) no IFMT Campus 

Rondonópolis MT e os principais conceitos, tipos e modelos de mudanças. Também 

discute as principais mudanças no ensino em tempos da pandemia COVID-19 e sua 

aplicação no IFMT Campus Rondonópolis MT. No terceiro descreve-se a metodologia: 

caracterização da pesquisa, quadro de referências, unidade de análise e observação, 

técnica de coleta e análise de dados. No quarto, a discussão dos resultados obtidos 

na pesquisa documental e a análise de conteúdo das entrevistas realizadas. Por fim, 

no quinto capítulo têm-se as considerações finais.  
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2 Referencial Teórico 

 

O referencial teórico tem como objetivo tecer considerações acerca da temática que 

se pretende analisar de forma a garantir o suporte científico para dar consistência 

necessária a todo o estudo. Tem a função de nortear a pesquisa, mostrando um 

panorama da literatura já publicada sobre o tema, demonstrando todo o conjunto de 

conhecimentos a serem utilizados em relação ao estudo e que o apoiam e cercam. 

 

O processo de mudanças em instituições de ensino em tempos de COVID-19 trouxe 

às instituições de educação superior (IES) e a outras organizações grandes desafios 

e quebra de paradigmas, obrigando a novas adaptações, novas estratégias e novos 

processos, com o objetivo de minimizar os efeitos do isolamento social e a 

continuidade de suas atividades. 

 

Este capítulo está estruturado de modo a apresentar uma visão da fundamentação 

teórica relacionada ao tema da pesquisa “Mudança em instituições de ensino em 

tempos de COVID-19”. Inicia-se com uma visão introdutória do processo de mudança 

e principais teorias pertinentes a mudanças nas organizações e instituições de ensino.  

 

2.1 Processo de mudanças 

  

As mudanças da educação formal ou institucionalizada (militares e ou confessionais) 

são frutos de longo processo histórico marcado por tensões e interesses. Em cada 

sociedade, as transformações sociais, políticas e econômicas alteram 

substancialmente as concepções e os paradigmas educacionais, assim como a visão 

e o valor que se dá aos agentes centrais do processo educativo: a escola, os alunos, 

os saberes e os professores (Rodrigues, 2008).  

 

No processo de mudança, de um lado, existem forças positivas que atuam como apoio 

e suporte à mudança e, de outro, forças negativas que atuam como oposição e 

resistência. Nas organizações, há uma balança dinâmica de forças positivas - que 

apoiam e dão suporte às mudanças - e de forças negativas - que restringem e 

impedem as mudanças. Assim, o sistema funciona relativamente equilibrado. Esse 
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equilíbrio é rompido com alguma tentativa de mudança, a qual sofre pressões 

positivas (forças de apoio e suporte) e negativas (forças de oposição e resistência) 

criando um momento de forças (Hernandez & Caldas, 2001). A Tabela 1 demonstra 

de forma resumida as ações dessas forças, em um processo de mudança (Hernandez 

& Caldas, 2001). 

  

Tabela 1 - Forças positivas e negativas às mudanças 

Mudanças: Passagem de um estado para outro 

Forças impulsionadoras e favoráveis Desejo de mudar, vontade de melhorar, novas ideias, 

criatividade, inovação, inconformismo com presente e futuro 

Forças Restritivas e Impeditivas Desejo de ficar, vontade de manter status quo, velhas ideias, 

conservadorismo, rotina, conformismo com o presente ou 

passado 

Fonte: adaptado de Hernandez, J. M. C., & Caldas, M. P. (2001 abr-maio). Resistência à MUDANÇA: 
uma revisão crítica. RAE - Rev Adm Emp, São Paulo, 41(2), 31-45.). 

 

O encaminhamento e administração das mudanças começam com forças exógenas 

(exigências da economia globalizada, da tecnologia, dos consumidores, dos 

concorrentes etc. - “stakeholders externos”) ou forças endógenas (como decisões e 

atividades internas, demandas de novos processos e tecnologias, novos bens ou 

serviços, exigências dos empregados e sindicatos etc. - “stakeholders internos”) que 

criam as mudanças nas organizações. As forças externas e internas são transferidas 

para necessidades percebidas na organização, acusando desequilíbrio. Daí decorre 

a lacuna gap de desempenho, performance (Palmer, Godoy-Shimizu, Tilson & 

Mawditt. 2016; Palmer, Terry & Armitage, 2016), a disparidade entre os níveis 

existentes e desejados desempenhados.  

 

A lacuna (gap) de desempenho ocorre porque os procedimentos atuais não estão 

adequados às novas exigências. A organização deve estar atenta aos problemas e 

oportunidades, porque a necessidade percebida de mudança é que permite o estágio 

seguinte, que é o diagnóstico das mudanças. Trata-se de verificar o que pode ser 

mudado na instituição: estrutura organizacional, cultura organizacional, tecnologia. 

Por fim, a última etapa é mudança de maneira planejada e organizada (Palmer, 

Godoy... et al., 2016; Palmer, Terry... et al., 2016). Em tempos de pandemia e 

isolamento social, inicialmente as instituições de ensino interromperam suas 
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atividades (regência) por um período em que passaram a planejar como disponibilizar 

atividades de ensino-aprendizagem, comprovando a teoria contingencial de que 

nada há de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa, tudo é relativo, 

tudo depende (Caravantes, Ronchett & Kloeckner 2010), os modelos de oferta inicial 

passam por contínua adaptação, a fim de atender às necessidades de seus 

stakeholders (clientes internos e externos). A Tabela 2 demonstra de forma resumida 

as ações dessas forças, em um processo de mudança (Hernandez & Caldas, 2001). 

 

 Tabela 2 - Forças exógenas e endógenas 

Análise das forças internas e externas 
“stakeholders interessados (Jones & Wicks, 1999)” 

Internas (Endógenas) Externas (Exógenas) 

Como decisões e atividades internas, demandas de 
novos processos e tecnologias, novos produtos ou 
serviços, exigências dos empregados e sindicatos 
etc. 

Exigências da economia globalizada, da 
tecnologia, dos consumidores, dos 
concorrentes etc. 

Fonte: adaptado de Hernandez, J. M. C., & Caldas, M. P. (2001 abr-maio). Resistência à MUDANÇA: 
uma revisão crítica. RAE - Rev Adm Emp, São Paulo, 41(2), 31-45. 

 

Na verdade, a mudança é um desenvolvimento mais complexo do que se possa 

imaginar. Hoje, sabe-se que o descongelamento (necessidade de mudança) começa 

com a conscientização (suspensão) e a percepção da inadequação do padrão atual 

de comportamento que precisa ser modificado (redirecionamento). Novas ideias e 

práticas são aprendidas (transformação) e o novo padrão de comportamento emerge 

com a cristalização dessas novas ideias e práticas que são esclarecidas, formatadas 

(prototipação) e, finalmente, incorporadas (institucionalização) ao comportamento, até 

que outro processo de mudança, contingencial, venha a ocorrer novamente, em uma 

jornada sem fim (Drucker, 1995)  

 

O processo de mudanças adotadas pelo Desenvolvimento Organizacional (DO), 

modelo de Lewin e Gertrude (1948), mais tarde desenvolvido por Schein (1986), é 

aplicável a pessoas, grupos e organizações. O modelo envolve três fases ou etapas 

distintas: descongelamento, mudança e recongelamento. A Tabela 3 mostra o resumo 

das fases distintas da mudança. 
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Tabela 3  - Fases distintas da mudança 

Descongelamento Velhas ideias e práticas são derretidas, abandonadas e desaprendidas 

Mudança - Identificação 
- Internalização 

Novas ideias e práticas são exercidas e aprendidas 

 Recongelamento - Suporte 
- Reforço                                      

Novas ideias e práticas são incorporadas definitivamente ao 
comportamento 

Fonte: adaptado de Chiavenato, I. (2004). Introdução à Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro: 
Campus. 
 

Descongelamento do padrão atual de comportamento: surge quando a falta ou 

urgência de mudança se torna necessária, que grupo ou organização pode 

rapidamente entendê-la e aceitá-la para que a inovação possa ocorrer. Se não há 

descongelamento, a tendência será́ o retorno puro e simples ao padrão habitual e 

rotineiro de comportamento. O descongelamento significa que as velhas ideias e 

práticas são “derretidas” e desaprendidas para serem substituídas por novas ideias e 

práticas aprendidas. 

 

Recongelamento: é a incorporação de padrão de comportamento a partir de 

mecanismos de suporte e de reforço, de forma que ele se torne a nova norma. 

Recongelamento significa que o que foi aprendido foi integrado à prática atual. Passa 

a ser a nova maneira de conhecer e fazer o seu trabalho. Conhecer apenas a nova 

prática não é suficiente. É preciso incorporá-la e fixá-la ao comportamento. 

 

Também se pode considerar que o movimento é a competição entre forças 

impulsionadoras e forças restritivas, stakeholders interessados. Quando a mudança é 

introduzida, existem forças que a impulsionam, enquanto outras forças levam à 

resistência. Para implementar a mudança, é preciso analisar ambas as forças que 

atuam no processo para remover ou neutralizar as forças restritivas que impedem as 

forças impulsionadoras. A Teoria do Campo de Forças é indispensável nessa 

abordagem. A mudança ocorre quando as forças impulsionadoras e favoráveis são 

maiores do que as forças restritivas e impeditivas (Jones & Wicks, 1999). Nesse 

momento de isolamento social, as forças impulsionadoras (necessidade em continuar 

os estudos) foram maiores que as forças restritivas (sindicatos). Mesmo com grandes 

resistências, as forças impulsionadas conseguiram quebrar a barreira das forças 

restritivas. 
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Analisando sistematicamente o processo de mudanças, evidenciam-se as 

particularidades organizacionais. De certa maneira, a visão sistêmica levou os 

administradores a considerar as influências das organizações, condição essencial 

para sua existência. Foi a partir dessa constatação que os aspectos contingenciais 

foram levados em conta como fortes influenciadores no comportamento 

organizacional, a partir dos estudos realizados por autores ligados à Teoria 

Contingencial (Morgan, 2007). 

 

Em sua obra Holismo e Evolução, Smuts (1996) afirma que, ao serem reunidos para 

constituir uma unidade funcional maior, os componentes individuais de uma 

organização desenvolvem qualidades não identificadas em seus comportamentos 

isolados. O holismo, ou abordagem holística, é a tese que sustenta que as totalidades 

representam mais do que a soma de suas partes separadamente. Essas totalidades 

podem ser organismos biológicos, organizações, sociedades ou complexos teórico-

científicos. Na Medicina, a abordagem holística mostra que os organismos são vivos 

(Smuts, 1996).  

 

Em 1912 surgiu a Psicologia da Forma ou da Gestalt (Gestalt = forma, configuração, 

estrutura), tendo como princípio que as leis estruturais do todo é que determinam as 

partes componentes, e não o inverso. O todo não deve ser comparado com 

agregações aditivas, não vemos apenas linhas e pontos em uma figura, mas 

configurações, não ouvimos sons isolados em uma canção, mas a canção em si 

mesma. A Psicologia gestáltica passou a estudar o assunto ligado a percepção e 

cognição, isto é, os processos mentais pelos quais os seres humanos aprendem e 

formam o seu conhecimento a partir da soma (Koffka, 1975). 

 

Além dos conhecimentos gerenciais, os gestores têm que ter a capacidade racional 

de entender que as organizações fazem parte de um sistema social, interagindo com 

outros sistemas. Na moderna sociedade em que vivemos, quase todo o processo 

produtivo (bens e/ou serviços) é realizado por intermédio das organizações. Assim, a 

sociedade moderna é composta de organizações como sistemas sociais (Chiavenato, 

2000).  
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2.2 As organizações como sistemas sociais  

 

Sistema é “um conjunto de partes ou órgãos interdependentes que interagem entre 

si”. Assim, uma pessoa, um grupo, um departamento dentro de uma organização, uma 

empresa, uma comunidade, um país são sistemas, pois se compõem de órgãos ou 

partes que devem funcionar coordenada e integradamente. As organizações são 

consideradas como um sistema “sociotécnico” (Oliveira, 2002). 

 

a) Sistema técnico: é constituído por um conjunto de instalações, máquinas, 

equipamentos e procedimentos. Somente as pessoas podem tornar a 

organização viva, fazendo funcionar o sistema técnico. Do sistema técnico-

administrativo fazem parte os fatores: metas ou objetivos, econômicos e 

financeiros, estruturas formais de organização, processos administrativos 

(previsões, planejamento, organização, gerência, coordenação, controle), 

cargos, tarefas, informações, políticas, normas e diretrizes (Fernandes, 2000). 

b) Sistema sócio: tem como constituinte as pessoas. Nele a organização é uma 

rede de relações entre pessoas.  Esse “sistema psicossocial” ou “humano-

comportamental” inclui dimensões como necessidades, motivações, valores, 

interesses, atitudes internas, percepções, sentimentos e emoções, 

expectativas, reações pessoais, moral, clima, estilos pessoais, comunicação, 

organização informal, cultura (crenças, valores, normas informais etc.) 

(Carraro, 2012). 

 

É da transação humana X organização; da transação sistema humano X Sistema 

técnico que resultam e dependem os resultados sob a forma de produtos e/ou 

serviços, que se avaliam segundo parâmetros de produção e produtividade, segundo 

conceitos de eficiência e eficácia (Oliveira, 2002). 

 

Em uma abordagem mais ampla, as unidades sociais são intencionalmente 

construídas de maneira planejada para atingir objetivos gerais e/ou específicos. Elas 

também são reconstruídas, isto é, reestruturadas e redefinidas quando atingidos 

esses objetivos ou descobrem meios melhores para atingi-los com menor custo, 
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tempo e esforço. Uma organização nunca constitui uma unidade pronta e acabada, 

mas um organismo social vivo e sujeito a constantes mudanças (McGregor, 1999). 

 

Todo sistema opera sobre matérias, obtidas do ambiente que constituem os insumos 

ou entradas (inputs) de recursos necessários para obter resultados. Esses recursos 

são processados pelas diversas partes do sistema (subsistemas) e transformados em 

saídas ou resultados (outputs) para serem devolvidos ao ambiente. Mas, além de 

recursos, competências (Oliveira, 2002). 

 

Prahalad e Hamel (1990) argumentam que a habilidade crítica da gestão no futuro 

será identificar, cultivar e explorar as competências essenciais que fazem o 

crescimento possível. Isso está provocando mudanças organizacionais, é importante 

verificar se a competência pode ser combinada com outras capacidades para criar 

uma vantagem única para os clientes. Pode ser que a própria competência não 

complete esses critérios, mas quando combinada com outras competências torna-se 

um ingrediente essencial para definir a singularidade. 

 

Na abordagem social do relacionamento, do qual o sistema recebe vários insumos, 

transforma-os de diversas formas e exporta resultados. O sistema recebe insumos 

materiais, repelindo a entropia típica dos sistemas fechados “Entropia é a segunda lei 

da termodinâmica aplicável aos sistemas. Significa mover-se em direção a um estado 

caótico e de desintegração, em que perde para a transformação de energia ou 

trabalho”. O sistema descerrado adapta-se ao ambiente mudando seus componentes 

internos, independentemente do tipo de sistema (Drucker, 1995). 

 

2.2.1 Tipos de sistemas  

 

Nesta dissertação são considerados quatro tipos de sistemas: físico/concreto; 

abstrato/conceitual; fechado ou aberto: a) sistemas físicos/concretos: são 

denominados hardware (componentes físicos), podem ser descritos em quantidade; 

b) sistemas abstratos/conceituais: são conceitos, filosofias, planos, hipóteses e ideias, 

são denominados software (conjunto de programas e instruções); c) sistemas 

fechados: são sistemas sem intercâmbio com o meio ambiente, são os chamados 
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sistemas mecânicos, como máquinas e equipamentos; d) e sistemas abertos:  com 

relações de intercâmbio, entradas e saídas (Etzioni, 1968).  

 

Os sistemas interagem trocando energia com ambiência; são mutáveis, ajustam-se 

constantemente ao meio. A adaptabilidade é um movimento de aprendizagem e de 

auto-organização (Miller, 1965). Na Tabela 4 apresentam-se as principais 

características dos sistemas abertos e fechados. 

 

Tabela 4 - Sistemas fechados e abertos 

Características Fechados Abertos 

Estrutura organizacional Burocrática, permanente, rígida e 
definitiva 

Flexível, mutável, adaptativa e 
transitória 

 Autoridade Baseada na hierarquia e no comando Baseada no conhecimento e na 
consulta 

Desenho de cargos e    
tarefas 

Definitivo. Cargos estáveis e 
definitivos. Ocupantes especialistas e 
univalentes. 

Provisório. Cargos mutáveis, 
redefinidos constantemente. 
Ocupantes polivalentes. 

 Processo Decisorial  Decisões centralizadas na cúpula da 
organização 

Decisões descentralizadas ad hoc 
(aqui e agora) 

Comunicações Quase sempre verticais  Quase sempre horizontais 

Confiabilidade em: Regras e regulamentos formalizados 
por escrito e impostos pela empresa 

Pessoas e comunicações 
informais entre as pessoas 

Princípios 
predominantes 

Princípios gerais da teoria clássica Aspectos democráticos da Teoria 
Reações Humanas 

Ambiente Estável e permanente Instável e dinâmico 

Fonte: adaptado de Miller, J. G. (1965). Sistemas vivos: conceitos básicos, estrutura e processo, 
hipótese de nível cruzado. Behaw, 10(3-4), 193-237, 334-411. 

 

Entender as diferentes características entre sistema aberto e fechado vai possibilitar 

a escolha do melhor tipo de sistema na formação da cultura organizacional. 

Dependendo da flexibilidade do gestor e da cultura organizacional, poderá existir um 

sistema aberto ou semiaberto, capaz de flexibilizar as ações. 

 

2.2.2 Características das organizações como sistema aberto 

 

Têm adaptabilidade ao meio: a) comportamento probabilístico e não determinístico, 

complexo e respondem a muitas variáveis ambientais incompreensíveis (Ullrich, & 

Novacky, 1990); b) relacionam as partes maiores. constituídas de partes menores 
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(Bertalanffy, 1977); c) as partes são independentes, mas se inter-relacionam  

(Lawrence & Lorsch, 1973); d) homeostase, quando satisfazem dois requisitos: 

unidirecionalidade e progresso (Miller, 1965); e) fronteiras, linhas definem o que está 

dentro ou está fora do sistema (Gross, 1973); f) morfogênese, têm capacidade de 

modificar a si (Buckley, 1976); g) resiliência, superar o distúrbio imposto por um 

fenômeno externo (Melillo, 2004). Na Tabela 5 faz-se um resumo das principais 

características das organizações como um sistema aberto. 

 

Tabela 5 - Características das organizações como sistemas abertos 

Características Definições 

Comportamento probabilístico e  
não determinístico 

O ambiente inclui variáveis desconhecidas e incontroláveis.  não 
determinísticas e seu comportamento não é totalmente previsível.  

As organizações como partes de  
uma sociedade 

As organizações são vistas como sistemas dentro de sistemas. 
Os sistemas são complexos de elementos colocados em 
interação. 

Interdependência das partes O sistema organizacional compartilha com os sistemas biológicos 
a propriedade de interdependência de suas partes, de modo que 
a mudança em uma das partes provoca impacto sobre as outras.  

Homeostase ou "estado firme" A organização alcança um estado firme, um estado de equilíbrio, 
quando satisfaz dois requisitos: a unidirecionalidade ou 
constância de direção e o progresso em relação ao fim. O sistema 
mantém, em relação ao fim desejado, um grau de progresso 
dentro dos limites definidos como toleráveis.  

Fronteiras ou limites É a linha que demarca e define o que está dentro e o que está 
fora do sistema ou subsistema. Nem sempre a fronteira existe 
fisicamente. 

Morfogênese Diferentemente dos sistemas mecânicos e mesmo dos sistemas 
biológicos, o sistema organizacional tem a capacidade de 
modificar a si próprio e sua estrutura básica. 

Resiliência  Em linguagem científica, a resiliência é a capacidade de superar 
o distúrbio imposto por um fenômeno externo.  

Fonte: elaborada com base nas obras dos seguintes autores: Miller, J. G. (1965). Sistemas vivos: 
conceitos básicos, estrutura e processo, hipótese de nível cruzado. Behaw, 10(3-4), 193-237, 334-411; 
Bertalanffy, L. V. (1968). Teoria do sistema geral. Nova Iorque: George Brazilier. (p. 38); Lawrence, P., 
& Lorsch, J. (1973). Organização e meio ambiente gerenciando diferenciação e integração. 
Universidade de Harvard. Pós-graduação em Administração de Empresas, divisão de pesquisa; 
Buckley, W. (1976). A sociologia e a moderna teoria dos sistemas. 2. ed., São Paulo: Cultrix. 307 p.; 
Melillo, A. (2004). Sobre a necessidade de especificar um novo pilar de resiliência, em a resiliência e 
subjetividade: os ciclos da vida. Buenos Aires: Paidós (pp. 77-90). 

 

A seguir, serão discutidas as características do sistema mecanicista e sistema 

orgânico, que darão um entendimento das formas de gestão para cada sistema.  
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2.2.2.1 Sistemas mecanicistas e orgânicos  

 

No sistema mecanicista ou mecanistas, as tarefas são divididas por especialistas, 

cada indivíduo executa sua tarefa sem a menor noção das demais tarefas da 

organização. A cúpula cuida do relacionamento entre atribuições de cada função, que 

são claramente definidas. A interação é vertical entre superior e subordinado. As 

operações são reguladas por instruções, regras e decisões emitidas pelos superiores. 

A hierarquia de comando decorre da suposição de conhecimento sobre a firma e suas 

tarefas só se encontram na cúpula da empresa. A administração ocorre por uma 

hierarquia rígida e opera informações verticais descendente e ascendente (Burns & 

Stalker, 1961). 

 

Os sistemas orgânicos são adaptáveis a condições ambientais instáveis, quando são 

definidos os problemas e exigências de ação fragmentados e distribuídos entre 

especialistas. As pessoas realizam suas tarefas específicas à luz do conhecimento 

que possuem das tarefas da organização em sua totalidade. Os trabalhos são 

flexíveis, obrigações e poderes, pois devem ser continuamente redefinidos por 

interação com outras pessoas que deles participem. A interação é lateral e vertical. A 

comunicação entre pessoas de categorias diferentes se dá mais por consulta lateral 

do que do comando vertical. Não se atribui onisciência aos superiores (Lawrence & 

Lorsch, 1973). Na Tabela 6 observam-se as principais diferenças entre as 

organizações mecanistas e orgânicas. 

 

Tabela 6 - Organizações mecanistas e organizações orgânicas 

Organizações Mecanistas Organizações Orgânicas 

- Estrutura burocrática com minuciosa divisão do 
trabalho  

- Estrutura flexível sem muita divisão do 
trabalho ou fragmentação de funções. 

- Cargos ocupados por especialistas com 
atribuições definitivas e delimitadas. 

- Cargos modificados e redefinidos por 
interação com pessoas que realizam a tarefa. 

- Centralização das decisões, tomadas 
exclusivamente na cúpula da organização. 

- Descentralização das decisões, delegadas 
aos níveis inferiores da empresa. 

- Hierarquia de autoridade rígida, prevalecendo a 
unidade de comando. 

- Hierarquia flexível, predominando equalização 
de poder e democratização. 

- Sistemas de comunicações formalizadas, 
prevalecendo as verticais descendentes. 

 - Mais confiabilidade nas comunicações 
informais entre as pessoas. 
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- Ênfase nas regras e procedimentos formalizados 
previamente por escrito. 

- Predomínio da interação lateral sobre a 
interação vertical  

- Sistemas de controle baseados na supervisão de 
amplitude de controle estreita. 

- Amplitude de controle ampliado, solta e 
flexível. 

- Trabalho individualizado e solitário. - Trabalho grupai e em equipe. 

- Modelo burocrático e rígido. - Modelo ad-hocrático e flexível. 

- Princípios da Teoria Clássica e da Teoria da 
Burocracia. 

- Princípios da Teoria de Sistemas e da Teoria 
da Contingência. 

Fonte: adaptado de Chiavenato, I. (2000). Administração: teoria, processo e prática. 3. ed.,  

 

Independentemente das características organizacionais, para o sucesso de qualquer 

mudança - transformacional; transformativa; inovadora, no ensino presencial, ensino 

a distância (EAD) ou remoto -, o processo de mudança organizacional tem que ser 

pautado em princípios racionais. Racionalidade organizacional é o fato de agir de 

forma objetiva, empregando ações, um aspecto formalizado, considerando os fatores 

óbvios e objetivos sem qualquer interferência intuitiva ou irracional (Schultz, 2016). 

 

A racionalidade é a qualidade ou estado de ser sensato, com base em fatos 

ou razões. A racionalidade implica a conformidade de suas crenças com suas 

próprias razões para crer ou de suas ações com razões para a ação. “Racionalidade" 

tem significados diferentes especializados em Economia, Sociologia, Psicologia, 

Biologia e Ciência Política. Uma decisão racional é aquela que não é apenas 

fundamentada, mas também é ideal para alcançar um objetivo ou resolver um 

problema (Weber, 1982). 

 

 

2.3 Racionalidade organizacional 

 

Apesar de a literatura contemplar uma infinidade de conceitos e tipos de racionalidade, 

para este trabalho será utilizada a racionalidade substantiva e instrumental. A 

discussão hermenêutica da racionalidade substantiva e instrumental, como categoria 

que se constitui em proposta ideológica ou conjunto de postulados ou ainda propostas 

de sociedade, é algo que está por fazer, racionalidade extraída de uma realidade 

social e de suas peculiaridades. Serve para diagnóstico parcial dessa mesma 

realidade. Diz-se parcial porque a sociedade é vista pelo olhar da racionalidade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_pol%C3%ADtica
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(Fernandes & Ponchirolli, 2011). As decisões a serem tomadas devem estar 

alicerçadas em princípios de racionalidade, atendendo às necessidades dos 

stakeholders (Campos, 2006). 

 

A organização procura satisfazer simultaneamente problemas relacionados à sua 

racionalidade técnica, econômica, social, política, legal etc. Contudo, o atendimento 

de um desses aspectos pode prejudicar a satisfação dos demais. Um produto 

escolhido para atender à racionalidade técnica (busca da eficiência na produção) pode 

sacrificar a racionalidade econômica (preço mais elevado no mercado), a 

racionalidade legal (criando dificuldade com a marca ou patente já existente no 

mercado) e a racionalidade social (impondo condições adversas de trabalho aos 

funcionários) (Bin, 2014). 

 

A racionalidade organizacional pode referir-se a múltiplos aspectos: a) racionalidade 

econômica, quando uma alternativa de ação escolhida pela organização é consistente 

com a teoria econômica aceita a respeito dos fenômenos econômicos (Schwarcz & 

Starling, 2015); b) racionalidade legal, baseia-se na adequação às regras da 

legislação e da jurisprudência existente (Stevenson, 2014); c) racionalidade social, 

fundamenta-se na congruência com as normas sociais (Leff, 2006); d) racionalidade 

política, depende do cálculo do poder de influência política (Ramos, 1989); e) 

racionalidade técnica, é fundamentada na evidência científica e na base de métodos 

científicos (Lawrence & Lorsch, 1973).  

 

Estudo realizado por Serva (1996) define dois tipos de racionalidade: instrumental e 

substantiva. Os elementos constitutivos da ação racional instrumental são: cálculo, 

fins, maximização dos recursos, êxito (resultados), desempenho, utilidade, 

rentabilidade e estratégia interpessoal. A racionalidade instrumental é entendida como 

aquela que busca o sucesso individual desprendida da ética, pautada somente no 

cálculo utilitário e no êxito econômico, sendo essa lógica própria da maioria das 

organizações produtivas. Em relação à abordagem substantiva, Serva (1996) 

estabelece que os elementos que a constituem são: autorrealização, entendimento, 

julgamento ético, autenticidade, valores emancipatórios e autonomia. Diferentemente 

da racionalidade instrumental, na qual o ser humano é apenas uma criatura do cálculo 
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utilitário do mercado, na racionalidade substantiva, o ser humano é o ponto de 

referência para a ordenação da sua vida pessoal e social (Ramos, 1989). 

 

Tabela 7 - Modelo de análise da racionalidade substantiva e instrumental nas 
organizações 

Processos Organizacionais Tipo de Racionalidade 

Racionalidade 
substantiva 

Racionalidade Instrumental 

Hierarquia e normas - Entendimento 
- Julgamento ético 

- Fins, Desempenho 
- Estratégia Interpessoal 

Valores e objetivos - Autorrealização 
- Valores emancipatórios 
- Julgamento ético 

- Utilidade 
- Fins 
- Rentabilidade 

Tomada de decisão - Entendimento 
- Julgamento ético 

- Cálculo, utilidade 
- Maximização recursos 

Controle - Entendimento - Maximização recursos 
- Desempenho 
- Estratégia interpessoal 

Divisão do trabalho - Autorrealização 
- Entendimento 
- Autonomia  

- Maximização do recurso 
- Desempenho 
- Cálculo 

Comunicação e relações interpessoais - Autenticidade 
- Valores emancipatórios 
- Autonomia 

- Desempenho 
- Êxito/resultados 
- Estratégia interpessoal 

Ação social e relações ambientais - Valores emancipatórios - Fins 
- Êxito/resultado 

Reflexão sobre a organização - Julgamento ético 
- Valos emancipatórios 

- Desempenho 
- Fins, rentabilidade 

Conflitos - Julgamento ético 
- Autenticidade 
- Autonomia 

- Cálculo 
- Fins 
- Estratégia interpessoal 

Satisfação individual - Autorrealização 
- Autonomia 

- Fins, êxito 
- Desempenho 

Dimensão simbólica - Autorrealização 
- Valores emancipatórios 

- Êxito/resultado 
- Utilidade, Desempenho 

Fonte: Serva, M. (1996). Racionalidade e organizações: o fenômeno das organizações substantivas. 
São Paulo: FGV. Tese (Doutorado em Administração) - Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo (v. I e II). 

 

Tanto a racionalidade substantiva quanto a racionalidade instrumental têm seus 

momentos nas organizações. O que deve ocorrer é o equilíbrio para que possa haver 

sinergia. A sinergia é um fenômeno que interfere na racionalidade substantiva e 

instrumental. Sinergia é um termo de origem grega que significa cooperação, 

referindo-se ao esforço para realizar algo muito complexo e ter êxito no final, ou seja, 
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é quando o trabalho conjunto acaba sendo maior que os trabalhos individuais (Cerri, 

2017; Serva, 1996). 

  

2.3.1 O efeito racional sinérgico nas organizações  

 

Sinergia é o esforço simultâneo de vários setores, que provoca um resultado 

potencializado. Uma das razões das organizações é o seu efeito sinérgico ou 

sinergístico. Na sinergia o resultado é diferente em quantidade ou qualidade da soma 

individual. A "aritmética organizacional" pode dar um resultado como 3 + 3 = 7 ou, 

então, 3 + 3 = 5, 6, 9, 15, C, Z, D unidades de saída. As unidades de saída podem ser 

iguais, maiores ou menores do que as unidades de entrada. No caso anterior, a saída 

5 significa uma organização malsucedida por não haver sinergia. A saída 6 é uma 

organização, também sem sinergia. As saídas 9 e 15 indicam uma organização bem-

sucedida. As saídas C, D ou Z representam dimensões de saída qualitativamente 

diferentes das unidades de entrada (Bauer, 1999). 

 

Assim, os resultados são melhores quando apresenta sinergia. A reunião das partes 

proporciona o surgimento de novas potencialidades para o conjunto, qualidades 

emergentes que retroalimentam as partes, estimulando-as a utilizar suas 

potencialidades individuais. Nesse sentido, as organizações produzem valor 

agregado, efeito sinergístico. Os recursos humanos, materiais e financeiros, quando 

considerados como fatores de produção, geram riqueza, sinergia organizacional. O 

gestor da organização deve ser perito em totalidade e não apenas um coordenador 

geral de diversas áreas (Bauer, 1999). 

 

Na premissa da racionalidade organizacional, devem-se entender as variáveis 

ambientais, que são independentes, enquanto as técnicas administrativas 

são variáveis dependentes, relação funcional. Essa relação funcional é do tipo "se 

então" e pode levar a um alcance eficaz (Lawrence & Lorsch, 1973). 

 

A relação funcional e dependente não implica que haja causa e efeito, pois a gestão é 

ativa e não passivamente dependente na prática da gestão contingencial. O 

reconhecimento, diagnóstico e adaptação à situação são certamente importantes, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
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porém não são suficientes. As relações funcionais entre as condições ambientais e as 

práticas administrativas devem ser constantemente identificadas e especificadas 

(Skinner, 1953). 

Segundo Chiavenato (2004), as instituições bem-sucedidas conseguem adaptar-se 

adequadamente às demandas ambientais onde estão inseridas, nesse sentido, o 

ambiente molda as organizações. 

 

O ensino e as organizações estão inseridos em sistema contingencial que passa por 

várias mudanças. O ensino é muito complexo, pois seus stakeholders são variáveis, 

com interesses diferentes, dificultando uma mudança abrupta no sistema (Santos & 

Nascimento, 2014).    

Neste arcabouço de teorias relacionadas, a mudança organizacional, processo de 

mudança, stakeholders, racionalidade, Teoria Geral dos Sistemas (TGS) etc. são 

variáveis dependentes. A Teoria da Contingência ou Teoria Contingencial enfatiza 

que nada é absoluto nas organizações. Tudo é relativo. Tudo depende. A abordagem 

contingencial explica uma relação funcional entre as condições e as técnicas 

administrativas apropriadas (Dill, 1958). 

 

2.4 Teoria da contingência  

 

A palavra contingência significa algo incerto ou eventual, que pode suceder ou não, 

dependendo das circunstâncias, uma proposição cuja verdade ou falsidade somente 

pode ser conhecida pela experiência e pela evidência. Não se alcança a eficácia 

organizacional seguindo um único e exclusivo modelo organizacional, ou seja, a forma 

única e melhor para a organização alcançar seus objetivos variados é um ambiente 

também variado (Fouraker & Stopford, 1968).   

 

Conceito skinneriano de contingência envolve três elementos: um estado ambiental, 

um comportamento e uma consequência. Skinner enfatiza as consequências 

ambientais como mecanismos controladores do comportamento aprendido. O 

comportamento atua para produzir determinada consequência. Ele pode ser mantido, 

reforçado, alterado ou suprimido. Portanto, o comportamento é função de suas 

consequências. Essa abordagem é eminentemente externa: enfatiza o efeito das 
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consequências ambientais sobre o comportamento observável e objetivo das pessoas 

(Kost & Rosenzweig, 1976). 

 

A Teoria da Contingência representa um passo além da Teoria Geral dos Sistemas 

(TGS). A visão contingencial da administração sugere um composto definido por 

limites que identificam o suprassistema ambiental. A visão contingencial procura 

analisar as relações dentro e entre os subsistemas, bem como o ambiente, e definir a 

configuração de variáveis (Motta & Vasconcelos, 2015). Ela enfatiza a natureza 

multivariada, procura verificar como os subsistemas operam sob condições variáveis 

e circunstâncias específicas. A visão contingencial está dirigida para desenhos 

organizacionais e sistemas gerenciais adequados para cada situação específica (Kast 

& Rosenzweig, 1972). 

 

A Teoria Contingencial é ampla e prescreve uma abordagem para enfatizar a natureza 

sistêmica tendo como premissa fundamental o inter-relacionamento complexo das 

organizações. Além disso, essa teoria defende que o desempenho organizacional 

depende dos processos de resolução de conflitos internos e aderência (Souza, Moura, 

Cabral & Santos, 2013).   

 

Assim, a Teoria da Contingência se estabeleceu como uma perspectiva da análise 

organizacional contemporânea, defendendo que todos os subsistemas precisam ser 

administrados para satisfazer o equilíbrio das necessidades internas e se adaptar às 

circunstâncias ambientais. Isso porque a melhor maneira de se organizar 

apropriadamente depende do tipo de tarefa e do ambiente em questão (Souza et al., 

2013).   

 

Conforme Morgan (2007), os pesquisadores Burns e Stalker conduziram um estudo 

nos anos 1950 que permitiu demonstrar as diferenças entre o enfoque mecanicista e 

o enfoque orgânico da Administração. Verificando as práticas administrativas dessas 

organizações, encontraram métodos nitidamente diferentes. Assim, classificaram as 

instituições pesquisadas em dois tipos: organizações mecanísticas e orgânicas. 

Concluíram que há uma espécie de seleção natural do tipo sistemas mecanicistas que 
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sobrevive em ambientes imutáveis e estáveis, e sistemas orgânicos se adaptam bem 

a ambientes instáveis e turbulentos. 

 

Burns e Stalker (1961) prelecionam que a gestão mecanicista é apropriada para 

condições estáveis, enquanto a forma orgânica é apropriada para as condições de 

mudança, que dão origem a problemas constantes e necessidade de ações 

imprevistas. 

 

A mudança é um processo gerado pela necessidade de adaptação e o resultado 

ocorre em um campo dinâmico de forças que atua em vários sentidos, tentando atingir 

determinado objetivo ou impedir os efeitos da entropia positiva. 

 

2.5 Mudanças  

 

A palavra mudança é usada em múltiplos contextos e tanto se refere a alterações que 

são meras reproduções, como a transformações radicais (Glatter, 1992). Na década 

de 80 do século XX, no ensino decorreram, em alguns países, mudanças que 

contribuíram para alargar as dimensões das alterações nos sistemas educativos. 

 

Glatter (1992) alerta que as mudanças, quando ocorrem em instituições de ensino, 

não são necessariamente para melhor, dependendo da apreciação que cada um faz 

de contextos específicos. O autor analisa o conceito atribuindo-lhe diferentes graus, 

que incluem mudança planificada e envolve um processo que visa melhorar a escola. 

Nesse processo há, com frequência, um hiato entre mudanças e concretização, 

distinguindo o autor diferentes abordagens, umas baseadas na coerção pela 

hierarquia, outras na negociação e manipulação mediante apelos emocionais ou, 

ainda, na persuasão racional e no argumento lógico. 

 

Estudo publicado por Menezes e Francisco (2020) analisou o processo das mudanças 

em instituições de ensino em tempos de isolamento social. As pesquisadoras 

discutiram as dificuldades dos alunos em acompanhar aulas a distância, pois isso 

requer ferramentas/instrumentos como smartphones, tablets e microcomputadores 

que, geralmente, não estão disponíveis para a maioria de alunos do ensino público, 
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pois são produtos caros. Além disso, os professores, não estão preparados para essa 

situação e para as demandas governamentais exigidas pelo ensino a distância ou 

mesmo pelo ensino híbrido. Essas observações explicam, em parte, as dificuldades 

enfrentadas pelas escolas para se adaptarem à nova realidade e, especialmente, para 

manterem um ensino de mínima qualidade. 

 

Esse cenário do ensino no Brasil, evidenciado pela pandemia, não é recente.  Albertin 

e Brauer (2008) advertem que existem diversos fatores que dificultam a inclusão dos 

sujeitos em ambientes virtuais de aprendizagem. Entre esses fatores, citam sistemas 

inadequados, a falta de capacitação e suporte aos usuários. Embora tenham 

analisado o ambiente da educação corporativa, é possível afirmar que problemas 

semelhantes podem ser atribuídos ao ambiente escolar estatal no Brasil, somando-se 

a dificuldade de acesso da maioria dos estudantes às novas tecnologias. A pandemia 

pela COVID-19 evidenciou essas questões e pode ter acelerado a constatação de que 

o país precisa se preparar melhor para o que se costuma chamar de Educação 5.0. 

 

Em buscas realizadas nas bases de dados das plataformas Google Acadêmico, 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), Scientific Periodicais Eletronic Library 

(SPELL) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

foram encontrados muitos artigos que discutem as mudanças no ensino em tempos 

de pandemia. Esse número elevado de trabalhos publicados atesta o grande interesse 

da academia em pesquisar sobre o tema, visto tratar-se de uma situação especial e 

inesperada que pode alterar todo o rumo do ensino no Brasil e no mundo. 

 

Nesse sentido, estudo realizado pelo Centro de Aprendizagem em Avaliação e 

Resultados para o Brasil e a África Lusófona (CLEAR), vinculado à Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EESP-FGV), para simular a 

perda de aprendizado que os estudantes podem ter sofrido com a pandemia do 

novo coronavírus constatou que a educação pode retroceder até quatro anos com 

a pandemia. Portanto, buscar entender os impactos da pandemia no ensino e 

encontrar meios para minimizá-los pode contribuir para garantir minimamente a 

qualidade do ensino. Especialmente nos institutos federais (IFs), essa discussão pode 

levar a reflexões sobre os desafios e possibilidades das mudanças impostas pelo 
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desenvolvimento de novas tecnologias e da necessidade de se pensar em novas 

formas de ensinar e aprender. 

 

A mudança ocorre quando novas ideias são colocadas em prática, quando se passa 

a pensar e a executar as ações de forma diferente, com a descoberta e a adoção de 

novas atitudes. O agente de mudança conduz pessoas, grupos ou toda a organização 

para promover novos comportamentos a partir da identificação e internalização 

destes. A equipe da mudança se identifica com os comportamentos dos agentes, 

então, internaliza-os, desde que perceba sua eficácia no seu desempenho 

(Balassiano & Costa, 2010).  

 

Para Arguin (1988), em virtude das grandes mudanças que ocorrem na atualidade, 

cada vez mais complexas, diversificadas e mais rápidas que nunca; expandiram-se 

as responsabilidades para as instituições de educação superior, especialmente no que 

se refere às questões intelectuais, econômicas, culturais, tecnológicas e sociais. Tais 

obrigações criaram muita pressão sobre essas IES, a fim de que se posicionem, de 

forma proativa, na vanguarda da inovação e da mudança estratégica. 

 

A mudança consiste numa reorganização fundamental e drástica na maneira de 

operar para atingir seus objetivos. Começando com uma avaliação organizacional, 

muda-se a maneira de perceber, pensar e desempenhar. Mudanças na missão e 

visão, gerenciamento de processos, tecnologia e estratégia empresarial são áreas que 

determinarão a transformação organizacional. A palavra-chave do desenvolvimento 

de uma instituição é a modificação e estas podem acontecer nos níveis da perspectiva: 

estratégica; estrutural; tecnológica; humana; cultural e política, porém, sempre uma 

alteração em um dos níveis vai promover mudanças no outro (Lima & Bressan, 2003). 

A Tabela 8 apresenta as perspectivas de análise por objetivos de processo de 

mudanças. 

 

Tabela 8 - Perspectivas de análise por objetivos de processo da mudança 

 
Perspectiva 

Objetivos do processo da mudança 

Objetivos da mudança Problema principal a 
considerar 

Propósito para ação 
inovadora 
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E
s
tr

a
té

g
ic

a
 

COERÊNCIA da ação 
organizacional, com os 
objetivos 

Limitação, resistência da 
organização às mudanças 
sociais, econômicas e 
tecnológicas 

Absorver as novas formas de 
interação entre organização e 
seu ambiente 

 

E
s
tr

u
tu

ra
l 

ADEQUAÇÃO da 
autoridade formal 

Redistribuição de direitos e 
deveres 

Reduzir e flexibilizar os limites 
formais para o comportamento 
administrativo 

 

T
e
c
n
o
ló

g
ic

a
 

MODERNIZAÇÃO das 
formas de 
especialização do 
trabalho e da tecnologia 

Adequação da tecnologia e 
possibilidade de adaptação 

Introduzir novas formas 
técnicas e novo uso da 
capacidade humana 

 

H
u
m

a
n
a

 MOTIVAÇÃO, 
satisfação pessoal e 
profissional e mais 
autonomia no 
desempenho das tarefas 

Aquisição de habilidades, 
desenvolvimento individual 
e aceitação de novos grupos 
de referência 

Instituir um novo sistema de 
contribuição e redistribuição  

 

C
u
lt
u
ra

l 

COESÃO e identidade 
interna em termos de 
valores que reflitam a 
evolução social 

Ameaças à singularidade e 
aos padrões de identidade 
organizacional 

Prescrever a singularidade 
organizacional, ao mesmo 
tempo em que se desenvolve 
um processo transparente e 
incremental de introduzir 
novos valores 

 

P
o
lí
ti
c
a

 REDISTRIBUIÇÃO dos 
recursos organizacionais 
segundo novas 
prioridades 

Conflitos de interesses por 
alteração nos sistemas de 
ganhos e perdas 

Estabelecer um novo sistema 
de acesso aos recursos 
disponíveis 

Fonte: Lima, S. M., & Bressan, C. L. (2003). Mudança organizacional: uma introdução. In: S. M. Lima. 
Mudança organizacional teoria e gestão. (pp. 17-63). Rio de Janeiro: FGV. 

 

Na perspectiva estratégica sistêmica, todo sistema existe dentro de outro sistema - 

econômico, político e social. Cabe à organização observar seus objetivos e ambientes 

que a circundam, influenciando a sua missão. Nesse caso, a mudança organizacional 

acontece por uma abertura no sistema de relacionamento interno e externo, buscando 

aperfeiçoamento no processo decisório (Bethlem, 1987), pautado na gestão 

estratégica, na decisão e na informação gerencial, bem como no desenvolvimento das 

habilidades interpessoais.     

 

Na perspectiva estrutural, as instituições são percebidas em função de suas normas 

e instruções que definem as ações dos indivíduos, para a conquista de mais eficácia 

e eficiência (Etzioni, 1968). Assim, priorizam-se a abordagem referente aos objetivos 

organizacionais, a alçada das autoridades, a disciplina e os aspectos racionais.  Nesse 

caso, a mudança organizacional acontece a partir das alterações no âmbito formal da 

autoridade e da responsabilidade.  
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A perspectiva tecnológica enfatiza a racionalidade na cadeia produtiva enquanto a 

divisão técnica e tecnologia utilizada agrega valor ao produto para a clientela (Kotter, 

2013). A mudança, nesse espectro, é viável. A mudança no processo produtivo deve 

conciliar a otimização dos recursos materiais e intelectuais.  

 

A perspectiva humana resgata importância, suas realizações pessoais e grupais, 

enfatizando-os quanto aos objetivos organizacionais, considerando-se também os 

aspectos informais da relação. Nesse caso, a mudança organizacional se dá a partir 

da mudança comportamental das pessoas e suas formas de participação no processo 

(Lewin, 1965). A eficiência organizacional é mensurada através da satisfação e 

harmonia.    

 

Os valores, crenças e hábitos coletivamente compartilhados definem a perspectiva 

cultural de análise organizacional (Kissil, 1998). Contrapondo-se à dimensão humana, 

essa tendência ocupa-se da cultura organizacional, seja pela agregação da cultura 

externa, seja pela defesa às ameaças que ela representa, definindo, com base na 

construção de valores e posturas que lhe sejam próprios, sua identidade 

organizacional (Crozatti,1997). A mudança organizacional, então, torna-se trabalho 

coletivo para a absorção de novos valores.  

 

O último nível de análise organizacional mencionado por Motta (2001) é a perspectiva 

política. Aqui as instituições são definidas como sendo um sistema político, em que o 

poder é o fenômeno de imposição, controle das decisões e organização do trabalho. 

Assim, a mudança organizacional demanda a negociação interna em meio ao jogo 

estabelecido e à busca de solução de conflitos.  

 

Mintzberg (1998) explicita que a organização política ocorre em situações em que o 

poder é a força mais robusta. A política passa a funcionar na medida em que 

proporciona a correção e flexibilidade nas decisões e debate questões. A execução 

de mudanças por vezes é bloqueada, pois é vulnerável a jogos de interesses. 

As instituições possuem estruturas orgânicas capazes de resolver problemas (Burns 

& Stalker, 1961), mas as mudanças nas organizações acontecem a partir de uma das 

seguintes estratégias: mudança evolucionária ou mudança revolucionária.  
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Na Tabela 9 resume-se cada uma dessas estratégias. 

 

Tabela 9 - Estratégias de mudanças 

Mudança evolucionária Quando a mudança de uma ação para outra que a substitui é pequena e 
dentro dos limites das expectativas e dos arranjos do status quo (lenta, 
suave).  

Mudança revolucionária Quando a mudança contradiz, rompe ou destrói os arranjos do status quo. 
A mudança revolucionária é rápida, intensa, brutal, transgride e rejeita as 
antigas expectativas e introduz expectativas novas. 

Fonte: adaptada de Kotter, J. P. (2013). Liderando mudanças: transformando empresas com a força 
das emoções. Rio de Janeiro: Elsevier (1 ed.). 
 

A mudança evolucionária é uma ação que substitui outra. É pequena e limitada nas 

expectativas e no status quo. É lenta, suave e não transgride as expectativas daqueles 

que nela estão envolvidos ou são por ela afetados. Tende a repetir e reforçar soluções 

que foram eficientes no passado, abandonando soluções fracas e deficientes (Doyle, 

2002). Na revolucionária, a mudança contradiz, rompe ou destrói os arranjos do status 

quo, é rápida, intensa, brutal, rejeita as antigas expectativas e introduz expectativas 

novas. Já as mudanças evolucionárias ocorrem aos poucos, não provocam 

entusiasmo ou resistência; as mudanças revolucionárias são súbitas e causadoras de 

impacto (Doyle, 2002). Mudanças comparadas às ocorridas em períodos de pandemia 

como a da COVID-19 podem ser classificadas como revolucionárias. 

 

Como uma atividade marcada pelas relações sociais nos âmbitos em que ocorrem, os 

sistemas educacionais também passam por mudanças, que são influenciadas por 

vários fatores. Essas mudanças se diferenciam daquelas pelas quais passam 

empresas e organizações de outras naturezas, visto que, ao mesmo tempo em que 

afeta a sociedade, o sistema escolar é intensamente afetado pelas transformações 

sociais (Lotta, 2019), como se pretende discutir na próxima seção. 

 

2.5.1 Mudanças nos sistemas de gestão escolares: histórico e contextualização 

 

As mudanças na administração das IES têm evoluído de uma posição mais 

centralizada e regulamentadora para uma forma de administração com enfoque 

gerencial com mais flexibilidade quanto aos processos locais e mais interesse nos 

resultados. As IES vêm adotando formas de gestão baseadas em modelos 
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empresariais que ressaltam o gerencialismo como norma na busca da melhoria da 

qualidade do ensino.  Assim, a gestão escolar vê-se como uma função central no 

contexto escolar, tendo que exercer o papel mediador entre os diversos stakeholders 

que se encontram nas escolas e assumindo a responsabilidade pelos resultados 

escolares (Harvey, 2009).  

 

Pautada nos movimentos sociais, a gestão democrática culmina como princípio, como 

gestão escolar pública, tanto na Constituição Federal de 1988, como na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). A partir da década de 

1990, sofreu a influência dos pressupostos do gerencialismo (nova gestão pública) e 

da qualidade total como forma de gestão que vem acompanhada das reformas 

neoliberais. As transformações ocorridas pelo processo de reestruturação produtiva e 

a ênfase na flexibilidade das relações trabalhistas acabam por influenciar a gestão 

pública (Harvey, 2009).  

 

A produção acadêmica sobre gestão escolar da década de 90 é predominantemente 

de crítica e resistência a essas reformas. A partir do século XXI, estudos refletem 

sobre as pressões e exigências sofridas e exercidas pela gestão escolar por melhores 

resultados acadêmicos, tendo a avaliação como principal instrumento de controle com 

a utilização dos indicadores educacionais para medir esses resultados. Os modelos 

de regulação dos sistemas educativos denominados de estado avaliador ou 

governança por resultados centram-se na alavanca da avaliação, da prestação de 

contas e da responsabilização (Lessard, 2010). 

 

Surge a tendência à profissionalização do gestor, quer pelo reforço da sua formação 

nas áreas da gestão, quer pela eventualidade de capacitação a não docentes para 

exercerem esse cargo. Barroso (2009) opina que a atuação do gestor reside na 

extensa produção de programas, relatórios e documentos dos organismos 

internacionais em torno de sua formação profissional. Tavares (2012) indica o Banco 

Mundial, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 

Oficina Regional da Educação da América Latina e Caribe (OREALC) como os 

principais organismos que têm dedicado esforços na construção de programas desse 

tipo de formação (Thiessen, 2017). 
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O modelo de profissionalização dos gestores encaixa-se em um quadro de 

racionalidade produzida pela chamada Nova Gestão Pública (NGP), em que a busca 

pela melhoria dos resultados educacionais, como meio de reduzir a desigualdade 

social e promover mais justiça, tem estimulado a adoção da lógica empresarial na 

gestão da escola pública, muitas vezes contrariando os fins a que ela se destina 

(Oliveira, 2013). 

 

A Meta 7 do Plano Nacional de Educação (PNE) (Lei nº 13.005/2014) regulamenta a 

avaliação na NGP, estabelecendo os resultados apurados no Programa Internacional 

de Avaliação de Estudantes (PISA) e no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), como parâmetros de qualidade para os sistemas de ensino (Oliveira, 

2013, p.17-32). 

 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 
atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB até 2021. [...] 7.11) melhorar 
o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da 
aprendizagem no PISA, tomado como instrumento externo de referência, 
internacionalmente reconhecido, de acordo com as seguintes projeções: [...] 
7.36) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorem o 
desempenho no IDEB, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da 
direção e da comunidade escolar. 

 

A administração do sistema público educativo tem atribuído especial atenção às ações 

exercidas pela gestão dos estabelecimentos de ensino, fazendo com que sua atuação 

seja cada vez mais diversa e exigindo, sobretudo dos gestores, que eles possam 

desempenhar-se bem e responder às demandas tanto profissionais quanto políticas 

do cargo. O gestor assume nova centralidade organizacional, porque é ele quem deve 

prestar contas pelos resultados educacionais, transformando-se no principal 

responsável pela efetiva consecução de metas e objetivos, conforme evidencia-se na 

voz dos professores (Esteve, 2000). 

 

Para o novo gerente (diretor) da educação, uma boa administração envolve 

implementação tranquila e eficiente de objetivos situados fora da escola, dentro de 

limites também estabelecidos fora da escola. Não é papel do novo gerente questionar 

ou criticar esses objetivos e limites (Ball, 2001, p. 199). 



41 

 
 

 

 

As mudanças devem ser encaradas como um processo permanente e contínuo, uma 

necessidade que gera atualização. A reprodução de modelos passados representa a 

contradição de uma cultura a ser sustentada pela inovação (Vieira & Vieira, 2003).  

 

2.6 Mudanças no ensino  

 

Para Fischer (2002), a mudança é um componente inerente, presente em processos 

contínuos, intencionais ou radicais. Os processos contínuos constituem-se na própria 

dinâmica. Processos intencionais são aqueles provocados para alterar processos 

organizacionais. Os radicais (transformacionais) são aqueles que obrigam as 

organizações a mudarem algumas contingências ambientais (algo inesperado), 

reportando ao tema desta dissertação (pandemia COVID-19). 

 

Esta dissertação tem como tema as mudanças em instituições de ensino em tempos 

de COVID-19, Busca pesquisar a forma como as pessoas e a organização percebem 

seus papéis, responsabilidades, relacionamentos e aprendizagem transformativa 

centrada na aprendizagem humana, cujo foco recai sobre como os indivíduos mudam 

suas perspectivas, processos desenvolvidos de reflexão crítica (Hendersen, 2002). 

Para esse autor, a aprendizagem transformativa, iniciada no nível individual, é uma 

condição para a mudança transformacional. Importante contribuição é o mapeamento 

teórico dos termos, em que apresenta uma classificação dos autores que trabalham 

com mudança transformacional e aprendizagem transformativa. 

 

Em relação à aprendizagem transformativa, são conceitos-chave, para Mezirow 

(1991): aprendizagem humana, perspectivas e esquemas de significado e reflexão 

crítica. Esses conceitos transformam uma organização, que passa a ter mais abertura 

e honestidade em seus processos, mais efetividade na implementação das iniciativas 

de mudança e mais orientação para a aprendizagem. Transformações também 

ocorrem nos indivíduos que passam a procurar mais variedade de fontes de 

conhecimento e a apoiar e participar dos processos de mudanças.  
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Weick e Quinn (1999) relacionam a mudança transformacional e a aprendizagem 

transformativa. Apresentam os processos necessários à transformação 

organizacional e à transformação individual. Após a adoção de tais processos, podem-

se identificar organização e indivíduo transformado. Na Tabela 10 listam-se as 

características da mudança transformacional e aprendizagem transformativa, 

apresentadas por Henderson (2002). 

 

Tabela 10 - Características da mudança transformacional e aprendizagem 
transformativa 
Autor Processo de transformação 

organizacional 
Características da organização 

transformada 
Processo para a 

transformação Individual 

Argyris 
(1999) 

-Indivíduos tornam cientes das 
teorias em uso e processos de 
raciocínio automático; 
 -Identificação de como os 
sistemas de aprendizagem 
sancionam teorias em uso;  
-Indivíduos aprendem uma 
nova teoria da ação;  
-Introdução de novas ações 
dentro da organização. 

-Double-loop learning Como 
oposição ao single-loop learning.  
-Informações válidas são 
amplamente compartilhadas;  
-Comprometimento coletivo 
interno;  
-Alta liberdade de escolha; 
-Assunção de riscos; 
-Testes frequentes de teorias e 
processos realizados 
publicamente. 

-O indivíduo torna-se ciente 
das teorias em uso e 
processos de raciocínio 
automático; 

-Identificação de como os 
sistemas de aprendizagem 
sancionam teorias em uso;  

-Uma nova teoria da ação é 
desenvolvida e 
implementada. 

Bridges 
(1991) 

-Identificar quem está 
perdendo o quê; 
-Reconhecer as perdas de 
forma aberta e sem sanções; 
definir o que é over e o que não 
é;  
-Dar informações às pessoas;  
-Definir datas para términos;  
-Normalizar a zona neutra; criar 
sistemas temporários;  
-Usar zonas neutras 
criativamente; 
-Esclarecer e comunicar 
propósitos;  
-Criar planos de transição;  
-Reforçar o novo começo. 

-Pessoas moldaram novas 
identidades no contexto da 
organização; 
- As pessoas se engajam no 
processo de mudança;  
-As pessoas sentem que estão 
em melhor situação por terem 
atravessado a mudança; 
-a mudança é aceita como norma. 

-Determinar o que está 
mudando para você; 
-Definir o que está 
terminando;  
-Identificar possibilidades 
de continuidades;  
-Reconhecer os sintomas 
da zona neutra;  
-Ter tempo para refletir 
sobre as prioridades 
pessoais; avaliar a si 
mesmo criativamente; 
-Considerar suas 
possibilidades; fazer um 
plano para a mudança. 

Fonte: adaptado de Henderson, G. (2002). Aprendizado transformador como condição para 
mudanças transformadoras nas organizações. Rev Desenv RH, 1(2), 186-214. 

 

No ensino público brasileiro, as mudanças não ocorrem de forma transformacional, a 

atender às demandas urgentes. Elas são processadas de forma orgânica, 

incremental. Em tempos de isolamento social, esse paradigma momentaneamente foi 

quebrado, para atender às necessidades iminentes. A seguir, com base em Finger e 

Brand (2001), Fischer (2002), Matias-Pereira (2009), Rezende & Jobin-Castor (2006) 
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e Schein, (1986), tem-se uma teorização sobre mudança transformacional e 

transformativa no ensino. 

 

2.6.1 Mudança transformacional e transformativa no ensino 

 

Para Finger e Brand (2001), a organização de ensino representa uma forma ideal de 

organização, na qual o ensino público deveria transformar-se, enfrentando os seus 

desafios como competição global, natureza variável e crise de legitimidade. Mas, para 

se transformar em uma organização de ensino inovadora, existem obstáculos tais 

como fatores ambientais e restrições ao setor, que dificultam essa transformação. 

 

Protegido da competição e da comparação, o ensino público tornou-se burocrata e 

regido por processos legais (princípio da legalidade) que o diferenciam do setor 

privado cujo paradigma dominante é o da estabilidade, livre iniciativa. Como tal, a 

mudança é vista como um acontecimento tópico e pontual, ocorrendo 

esporadicamente e em detrimento do paradigma da transformação, de caráter 

contínuo, multidimensional, abrangente e transformador (Fischer, 2002).  

 

Tanto Finger e Brand (2001) quanto Matias-Pereira (2009) concordam que melhorar 

o desempenho dos governos em buscar uma forma eficaz de mudança passa pela 

necessidade de transformação, de uma consciência coletiva ou um processo coletivo. 

Com isso, visa à formação de equipes de trabalho comprometidas com as instituições 

e missões primordiais do Estado, especialmente com a qualidade de vida da 

população e com os estímulos ao desenvolvimento econômico do país. Adotar o 

planejamento estratégico (Rezende & Jobin-Castor, 2006) pode ser uma saída para 

fomentar a transformação coletiva, pois à medida que envolve todos os agentes em 

sua elaboração, realiza um diagnóstico interno e identifica restrições e áreas-chave. 

 

Mudanças no ensino público estão relacionadas, também, às mudanças de 

paradigmas do mundo. Em organizações do setor público, a mudança transformadora 

deve ser vista como processo de transformação organizacional profunda, envolvendo 

cultura, que se entendida em profundidade pode ser vista como um pré-requisito para 

entender o que mudar nas organizações (Schein, 1986). Mais importante ainda é o 
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relacionamento do sistema de ensino político. Envolver as pessoas nesse processo 

torna-se crucial para que os objetivos estratégicos definidos sejam alcançados. Lançar 

mão da ação transformativa para se tornar uma organização inovadora é o caminho 

para assumir um papel singular nesse processo. 

Nesses processos de mudanças que têm como objetivo atender às novas exigências 

- transformacional ou transformativa - no ensino, as instituições congregam vários 

grupos de stakeholders com os quais estabelece suas relações. Stakeholders são 

grupos capazes de influenciar ou serem influenciados pelos resultados alcançados e 

que possuam reivindicações a respeito do desempenho da organização (Weick & 

Quinn, 1999). 

 

2.6.2 Os stakeholders 

 

Muitos autores preferem falar em stakeholders e não parceiros. São públicos que têm 

algum interesse na organização, ou seja, pessoas ou organizações que participam do 

sucesso do negócio. Os stakeholders contribuem para o negócio e esperam retornos 

dessa contribuição. A organização deve ter ideias claras sobre o que os vários 

stakeholders esperam dela, para atender de modo equilibrado a diferentes interesses 

envolvidos (Weick & Quinn, 1999). Para o sucesso organizacional é importante que 

as instituições conheçam seus stakeholders e tenham com eles interação. 

 

Tabela 11 - Interação da organização com os stakeholders 

Satisfação dos Stakeholders Stakeholders Contribuição dos Stakeholders 

Velocidade, correção, 
confiabilidade, preço baixo e 
facilidade 

Clientes intermediários Confiança, unidade, lucro, crescimento 

Participação, cuidado, habilidade 
e salário 

Colaboradores Mãos, corações, mentes e vozes 

Confiança, unidade, lucro e 
crescimento 

Fornecedores Velocidade, correção, confiabilidade, 
preço baixo e facilidade 

Atendimento à legislação, 
segurança e verdade 

Comunidade e entidades Regras, razão, clareza, aconselhamento  

Retorno, margem e imagem Investidores Capital, crédito, risco e suporte 

Fonte: adaptada de Weick & Quinn (1999). 
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Identificar os stakeholders envolvidos em uma instituição de educação é um passo 

fundamental no estabelecimento das vantagens competitivas da instituição, bem como 

identificar as necessidades desses stakeholders e oferecer meios de supri-las. 

Atender às necessidades desses indivíduos ou grupos é um fator competitivo 

importante para as instituições (Dobni & Luffman, 2003). 

 

 

2.6.2.1 Os stakeholders em instituições de educação superior 

 

Em instituições de educação superior, o gerenciamento de stakeholders é difícil de 

implantar, especialmente no ensino remoto em tempos de pandemia (COVID-19), pela 

falta de informação relacionada ao tempo de duração do fenômeno (Freeman & Mc 

Vea, 2000). A escola exerce papel fundamental organizacional, quer seja em seu 

ambiente interno ou externo. E para o cumprimento desse papel, relaciona-se com 

diversos stakeholders. Diversos relacionamentos tornam-se necessários para atingir 

os objetivos, capazes de disponibilizar recursos, as definições de ações integradoras 

para sociedade (Meyer & Murphy, 2003).  

 

Segundo Silva (2013), em virtude de seu caráter multidisciplinar, a organização de 

ensino se relaciona com inúmeros stakeholders, diferentemente de qualquer outra 

instituição isoladamente. Sua gestão tem sido parte da agenda de discussão em 

instância tanto política quanto acadêmica.  

 

Com a transformação das escolas técnicas e Centros de Ensino Técnicos (CEFETs) 

em institutos federais (IFs), a expansão do ensino técnico brasileiro e a complexidade 

atualmente enfrentada pelas instituições de ensino trazem desafios impostos pelo 

mercado competitivo nesse setor (Silva, 2013).  

 

Assim sendo, os stakeholders são cruciais para um bom entendimento, 

independentemente de se tratar de setor público ou privado. A falta de pesquisa no 

âmbito de gestão dos stakeholders em instituições de ensino e a percepção geral de 

qual valor cada um deles pode gerar levam ao fato de que é necessária uma análise 

mais profunda (Stankeviciene & Vaiciukeviciute, 2016). 
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Contudo, a identificação dos vários públicos-alvo não é tarefa fácil, pois no processo 

de prestação do serviço educacional tem diversos intervenientes, diversos autores 

tentaram identificar os diferentes grupos que podem influenciar ou que se beneficiam 

do ensino, não fazendo distinção entre clientes públicos ou privados da instituição.  

 

A Tabela 12 apresenta alguns desses grupos. 

 

Tabela 12 - Públicos relacionados a instituições de ensino 

Autores Públicos das instituições de ensino  

Weaver (1976) - Governo  
- Os administradores da instituição  
- Docentes  
- Consumidores (estudantes, as suas famílias, empregadores - servidores 
- e a sociedade em geral) 

Smith e Cavusgil (1984) - Fornecedores de dinheiro, produtos e serviços, e agências reguladoras  
- Agentes, tais como, as mídias e orientadores profissionais, que passam 
a mensagem da instituição quer aos estudantes quer aos empregadores  

- Pais dos alunos 

Licata e Frankwick (1996) - Estudantes  
- Antigos alunos  
- A comunidade empresarial  
- Público em geral  
- Pessoal - docentes e administrativos 

Owlia e Aspinwall (1996) - Estudantes  
- Empregadores  
- Docentes  
- Governo  
- Famílias 

Rowley (1997) - Estudantes  
- Pais e família  
- Comunidade local  
- Sociedade - governo  
- Corpo dirigente da instituição  
- Autoridades locais  
- Atuais e potenciais empregadores 

Franz (1998) - O estudante  
- A família  
- O empregador  
- A sociedade 

Fonte: Mainardes, E. W., & Domingues, M. J. (2010, jan-abr.). A qualidade da administração das 
instituições de ensino superior: um estudo multicasos em instituições privadas que oferecem cursos de 
graduação em Administração em Joinville, SC. Rev Econ Gestão, Belo Horizonte, 10(22). 

 

Pela leitura da Tabela 12, constata-se que a abordagem utilizada pelos autores 

citados se centrou apenas na identificação dos atores, tendo em conta o serviço 
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público de ensino. Considerando, porém, que uma instituição de ensino não é apenas 

ensino, outros stakeholders podem ser identificados. 

 

Meyer e Murphy (2003) relatam que a complexidade de uma instituição de ensino 

requer um novo tipo de gestão, mais racional e que privilegie critérios de eficiência 

produtiva, leveza estrutural, produtividade, competitividade sem perder de vista o lado 

social das instituições.  

 

A Tabela 13 apresenta um comparativo entre os termos eficiência, eficácia e 

efetividade. 

 

Tabela 13 - Comparativo entre eficiência, eficácia e efetividade 

Termo Eficiência Eficácia Efetividade 

Definições 
 
 

A capacidade real de 
produzir deve ser 
máxima, dependendo do 
mínimo de recursos. 

Atingir o objetivo ou 
resultados esperados 

Realizar, cumprir, concretizar, 
superar conceitos de eficiência 
e eficácia. Representa algo 
real, verdadeiro que causa 
efeito concreto. Capacidade de 
fazer algo da melhor maneira 
possível. 

Associação Custo Resultado Impacto 

Desdobramento Enfatizar os meios. 
Realizar tarefas.  
Fazer corretamente.  
Solucionar problemas.  
Custo-benefício. 
Desenvolver os atores 
envolvidos no processo.  
Recursos bem alocados. 
Minimização de 
desperdício. 

Enfatizar resultados.  
Fazer o que deve ser 
feito.  
Êxito nos objetivos.  
Cumprir metas. 
Sucesso na resolução 
de problemas e 
adversidades.  

Fazer corretamente o que deve 
ser feito. Êxito no que deve ser 
feito com recursos bem 
administrados. Transformar 
uma situação. Salvaguardar a 
ética. Elevado desempenho. 
Alta produtividade. 
Desenvolvimento do meio no 
qual está inserido. 
Sustentabilidade financeira e 
ambiental. Valores sociais. 

Fonte: adaptada de Ferreira (1988). 

 

 

2.6.2.2 Stakeholders no setor público  

 

No setor público têm sido estudados vários contextos, como gestão de desempenho, 

gestão estratégica, conduta ética. As pesquisas não identificaram formas ideais, 

combinação necessária para alcançar resultados, eficácia de atividades de 
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engajamento de stakeholders e definição daqueles mais importantes (Beach, Brown, 

& Keast, 2009).  

 

Gomes & Gomes (2008) afirmam que autoridades públicas lidam com influências de 

diversos stakeholders diariamente, porém muitos não têm nem conhecimento sobre o 

termo. Assim sendo, estudos futuros podem colaborar para o melhoramento dessas 

relações. Em consonância, Bryson (2004) acredita que palavras assumiram lugar de 

destaque na teoria de gestão pública nos últimos 20 anos, especialmente na última 

década. Há muito trabalho a ser feito pela pesquisa em educação antes que 

stakeholders sejam totalmente compreendidos. E há muito ainda a ser realizado na 

prática como ferramentas úteis para a melhoria da gestão pública, valor público e para 

fazer avançar o bem comum (Bryson, 2004).  

 

Algumas questões que impedem a abordagem dos stakeholders por órgãos públicos 

são enfatizadas por Beach et al. (2009). No seu entendimento, há confusão na 

definição dos tipos e categorias de stakeholders e a literatura não avançou a ponto de 

identificar uma classificação deles. Também a grande dimensão da tarefa desses 

profissionais e suas complexidades para agências governamentais têm recebido 

pouca atenção nas pesquisas. Nesse estudo em questão, apresentou-se um modelo 

preliminar de classificação para as agências governamentais, o que poderia simplificar 

a tarefa de se envolver com eles (Beach et al., 2009).  

 

Gomes & Gomes (2008) reforçam os stakeholders como uma questão estratégica. 

Acreditam que existem aqueles altamente influentes, cujo efeito pode fazer a diferença 

entre o sucesso e o fracasso dos planos estratégicos das instituições. Além disso, as 

interações com os stakeholders proporcionam meios de melhorar a qualidade da 

política de desenvolvimento, exercendo pressão burocrata envolvendo diretamente o 

planejamento.  

 

Bryson (2004) concorda com a falta de apoio dos stakeholders para criar e sustentar 

coalizões vitoriosas e para assegurar a viabilidade em longo prazo das organizações, 

políticas, planos e programas. E acrescenta que decisões estratégicas falhas não são 
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implementadas ou não produzem resultados, porque os tomadores de decisão não 

conseguiram atender a interesses e informações dos principais stakeholders.  

 

Nesse sentido, ter atenção para os stakeholders é importante durante toda a gestão 

estratégica, porque o sucesso das organizações públicas depende da satisfação 

deles. 

  

Assim, se os stakeholders não estiverem satisfeitos pelo menos minimamente, 
conforme seus critérios para satisfação, a expectativa normal deve ser algo que 
vai mudar; por exemplo, orçamentos serão cortados, funcionários eleitos ou 
nomeados perderão o emprego, novas iniciativas serão prejudicadas (Bryson, 
2004, p. 9-11).  
 

As pessoas esperam que prestadores de serviços públicos se envolvam mais, 

especialmente a tornar as organizações públicas mais eficientes e transparentes. E 

os gerentes podem identificar os stakeholders com mais eficácia para lidar com 

questões estratégicas (Gomes & Gomes, 2008). 

 

Em resumo, a organização pública, como qualquer outra, precisa criar mecanismos 

para envolver os stakeholders em suas atividades, para gerir suas relações e permitir 

o monitoramento com mais clareza do ambiente em que eles tomam decisões. E, da 

mesma maneira, deve identificar as questões estratégicas a auxiliar na elaboração de 

planos mais exequíveis (Gomes & Gomes, 2009). 

 

O processo de inovação educacional implica complexa interação da própria inovação 

com fatores contextuais, como os envolvimentos políticos nas instituições e culturais, 

como será visto a seguir. 

 

2.7 Inovação na educação 

 

Na inovação educacional existem dois componentes que diferenciam: a alteração de 

sentido a respeito da prática corrente e intencional, sistemático e planificado, em 

oposição às mudanças espontâneas (Messina, 2001). A inovação é entendida como 

“mudança planificada” (Glatter, 1992), reforçando-se que se toda a inovação 

transporta consigo uma intenção de mudança, nem toda a mudança introduz 
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necessariamente inovação (Fernandes, 2000). Considera-se a inovação habilitada 

como a revolução dos sistemas educacionais e não tanto como um acontecimento ou 

um fim em si próprio (Fullan, 2016). A inovação educacional surge como um fenômeno 

aberto, multifacetado e articulado com vários significados (Messina, 2001).  

 

Fazer inovação educacional é uma complexa interação da própria inovação com 

fatores contextuais, como o envolvimento político da instituição, fatores culturais 

consolidados (seculares), características dos alunos e atitudes/competências dos 

professores (Owston, 2007). Apesar dessa intrincada teia, existem alguns fatores que 

parecem surgir sistematicamente associados à inovação: experimentação contínua, 

aprendizagem com o erro, experimentação em protótipos, empoderamento dos 

colaboradores e sistematização da abordagem institucional (Collins & Porras, 2002), 

conforme sintetizado na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Cinco caminhos para conduzir à inovação 

1. Experimentar 
continuamente 

Desprezar o que não funciona e manter o que funciona 

2. Aceitar que existirão 
erros 

Estes serão fontes de aprendizagem para o que não deve ser repetido 

3. Experimentar em 
pequena escala  

Quando surge algo promissor, agarre a oportunidade   

4. Dar espaço aos 
colaboradores  

Eles precisam de tempo e de oportunidade de manobra para experiência 

5. Criar mecanismos 
institucionais 

Fomentar a experimentação, tentar novas ideias inovadoras  

Fonte: adaptada de Collins, J. C., & Porras, J. I. (2002). Construído para durar: hábitos bem-sucedidos 
de empresas visionárias. Nova Iorque: Harper Business Essentials. 

 

As inovações em educação, nomeadamente no ensino técnico (ensino médio 

Integrado – EMI), em especial nos IFs, incluem mudanças em vários níveis (ensino 

médio integrado e superior), das quais se destaca o estabelecimento de novas formas 

de organização ou novos produtos (Schumpeter, 1939; Towndrow, Prata & Albright, 

2009).  
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2.8 Ensino remoto em tempos de isolamento social 

 

O desenvolvimento tecnológico e das redes de comunicação tem provocado 

mudanças abruptas na sociedade, criando paradigmas, modelos, processos de 

ensino-aprendizado e novos cenários de ensino, trazendo desconforto laboral. 

Ninguém, nem mesmo os professores que já adotavam ambientes online nas suas 

práticas, imaginava que seria necessária uma mudança tão rápida e emergencial, de 

forma obrigatória, devido à expansão do coronavírus. Na realidade, com a chegada 

do vírus, as instituições educativas e os professores foram forçados a adotar práticas 

de ensino remoto de emergência a distância, muito diferentes das práticas de uma 

educação digital em rede programada e planejada. Teve-se, pois, que considerar o 

novo cenário, os princípios básicos para o design de um ambiente online, relacionado 

à organização, seleção de recursos, preparação e avaliação de e-atividades de 

aprendizagem (Moreira, Henriques & Barros, 2020). 

 

A modalidade de ensino remoto tornou-se uma opção para que instituições de ensino 

público e privado dessem continuidade às aulas e ao calendário escolar.  O isolamento 

social, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), levou à suspensão 

temporária das aulas presenciais. Para manter as atividades escolares, as instituições 

recorreram à modalidade de ensino remoto, utilizando diversas plataformas virtuais e 

materiais impressos, em EAD (Moreira et al., 2020). 

 

Uma atividade ou aula remota é considerada uma solução temporária para continuar 

as atividades pedagógicas e tem como principal ferramenta a internet. Essas aulas 

surgiram para minimizar os impactos na aprendizagem dos estudantes advindos do 

sistema de ensino originalmente presencial, aplicadas nesse momento de crise 

(Moreira, Henriques & Barros, 2020). 

 

Não se podem considerar as aulas remotas uma modalidade de ensino, mas uma 

solução rápida e acessível para muitas instituições. Normalmente é utilizada em curto 

período, diferentemente do EAD, que tem sua estrutura e metodologia pensada para 

garantir o ensino (Moreira, Henriques & Barros, 2020).  
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Quanto ao EAD, por se tratar de uma modalidade, possui funcionamento próprio, com 

concepção didático-pedagógica e estruturada de forma flexível a abranger os 

conteúdos, atividades e todo um design adequado às características das áreas dos 

conhecimentos gerais e específicos, contemplando todo o processo avaliativo 

discente (Daros, 2020). 

As aulas e atividades remotas são aplicadas pontualmente, basicamente 

acompanhando o ensino presencial aplicado em plataformas digitais (Daros, 2020). 

 

2.8.1 As atividades síncronas e assíncronas no ensino remoto 

 

A evolução do EAD é marcada pelo processo de evolução das ferramentas tecnologia 

da informação e comunicação (TICs), mediadas pela internet. Essas metodologias são 

classificadas como síncronas ou assíncronas. As que exigem a participação 

simultânea de estudantes e professores em eventos marcados, com horários 

específicos são classificadas como síncronas. As que independem de tempo e lugar 

são classificadas como assíncronas (Dotta, 2013).  

 

A atividade presencial virtual síncrona, sob a perspectiva de criar no aluno um 

sentimento de pertencimento e interação face a face, é mediada por conferência 

virtual.  Proporciona um processo interativo de ensino-aprendizagem ocorrendo com 

o suporte de comunicação multimodal, capaz de facilitar a dinâmica de aprendizagem, 

bem como ampliar o engajamento em relação à aula e a compreensão da atividade 

proposta (Oliveira, 2013).  

 

Seabra (2012) propõe que a postura transmissiva (assíncrona), centrada no 

docente/tutor transmitindo seus conhecimentos, deve ser completamente substituída 

pela concepção de aprendizagem, em que o tutor orienta e desafia os alunos para a 

pesquisa, investigação, com liberdade de escolha e com responsabilidade individual, 

nunca passivos e submissos.  

 

A interação assíncrona, na modalidade de EAD, é promotora do crescimento 

quantitativo dessa modalidade, permite que alunos impossibilitados de rotina fixa 

possam participar de estudos, realizando suas atividades em horários alternativos. A 



53 

 
 

 

prática assíncrona favorece o descompromisso com as atividades, e mesmo com o 

corpo docente, mantendo os alunos em uma perspectiva mais autodidata do que de 

construção coletiva de conhecimentos (Dotta & Pimentel, 2012).  

 

Thompsom (1999) e Dotta (2013) postulam que a interação face a face, síncrona, 

pode integrar os alunos a distância, favorecendo o sentimento de pertencimento ao 

grupo. Essa possibilidade cria motivação no aluno para que este possa manter uma 

postura dialógica frente ao aprendizado, em um processo de questionamentos, 

construção dos estudos e troca de informações com os docentes.  

 

Ambientes adequados de aprendizagem supõem atividades participativas, nas quais 

o aprendiz se encontra envolvido e motivado, estando na condição de sujeito que 

acione processos e dinâmicas reconstrutivas, interpretativas, sempre como autor do 

processo (Demo, 2018).  

 

Demo (1996, p. 5-14) acrescenta: 

 

Vincula-se bem menos a procedimentos, realçando-se tendencialmente a 
dedicação reconstrutiva sistemática. O estudo bem feito sempre resulta em 
autoria, o que retira do interesse procedimentos de cópia, transmissão, 
aquisição. Estudar bem não combina com receber conteúdos simplificados, 
abreviados, resumidos, via aula, de tal sorte que a tarefa que ainda resta para 
o aluno seria copiar e reproduzir.  

 

Quando não há construção de conhecimento, Dotta (2003) descreve que usuários de 

um programa de EAD podem considerá-lo fraco. No sistema de Regime de Exercícios 

Domiciliares do IFMT (RED IFMT), há liberdade para utilização da ferramenta mais 

adequada que atenda às necessidades do aluno. O aluno pode participar de forma 

síncrona ou assíncrona da mesma disciplina e com o mesmo docente. Na atividade 

assíncrona pode receber material impresso se necessário.  

 

2.9 Marco teórico  

 

Dos conceitos que foram delineados neste referencial teórico, destacam-se as 

abordagens acerca do conceito relacionados na Tabela 15.  
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Tabela 15 - Marco teórico 

Conceitos/ 
Abordagens 

Autores Sínteses 
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Lewin e 
Gertrude 

(1948) e Schein 
(1986) 

O processo de mudança adotado pelo desenvolvimento organizacional que é 
aplicável a pessoas, grupos e organizações desenvolve-se em três fases ou 
etapas distintas: descongelamento, mudança e recongelamento. 

Weick e Quinn 
(1999) 

A Teoria do Campo de Forças é indispensável nesse processo. A mudança 
ocorre quando as forças impulsionadoras e favoráveis são maiores do que as 
forças restritivas e impeditivas. 

Hernandez e 
Caldas (2001) 

Nas organizações, há uma balança dinâmica de forças positivas que apoiam 
e suportam as mudanças e de forças negativas que restringem e impedem as 
mudanças, o sistema funciona relativamente equilibrado. 

Motta (2001) a importância de se entender a teoria para a aplicação prática, uma vez que 
o pensamento teórico tem a capacidade de explicar a realidade, o que leva ao 
aprimoramento da prática.  

Kotter (2013)  Processos de mudança malconduzidos têm provocado resultados 
desastrosos em muitas organizações, assim como processos bem-sucedidos 
têm levado muitas organizações ao sucesso. 

Palmer, 
Gordon... et al. 

(2016) e Palmer, 
Terry... et al. 

(2016) 

Forças externas e internas são transferidas para necessidades percebidas na 
organização. Daí ́decorre a lacuna de desempenho, performance gap. 
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 Rodrigues 
(2017). 

 

Em cada sociedade, as transformações sociais, políticas e econômicas 
mudam substancialmente as concepções e os paradigmas educacionais, 
assim como também temos acompanhado esse processo de mudança, a 
visão e o valor que se dá aos agentes centrais do processo educativo:  a 
escola, os alunos, os saberes e os professores. 
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Fernandes 
(2000) 

Sistema técnico: é constituído por um conjunto de instalações, máquinas, 
equipamentos e procedimentos. Somente as pessoas podem tornar a 
organização viva, fazendo funcionar o sistema técnico. 

Carraro (1990) Sistema sócio: tem como constituinte as pessoas. Nele a organização é uma 
rede de relações entre pessoas.  

Prahalad e 
Hamel (1990) 

Argumentam que a habilidade crítica da gestão no futuro será identificar, 
cultivar e explorar as competências essenciais que fazem o crescimento 
possível. 

Drucker (1995) O sistema descerrado adapta-se ao ambiente, mudando seus componentes 
internos, independentemente do tipo de sistema. 

Oliveira (2002) Sistema é “um conjunto de partes ou órgãos interdependentes que interagem 
entre si”. Assim, uma pessoa, um grupo, um departamento dentro de uma 
organização, uma empresa, uma comunidade, um país, são sistemas, pois se 
compõem de órgãos ou partes que devem funcionar coordenada e 
integradamente. As organizações são consideradas como um sistema 
“sociotécnico”. 
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Miller (1965) 
 

Os sistemas interagem trocando energia com ambiência. São mutáveis, 
ajustam-se constantemente ao meio. A adaptabilidade é um movimento de 
aprendizagem e de auto-organização. 

Etzioni (1968) Tipos de sistemas: a) sistemas físicos/concretos: são denominados hardware 
(componentes físicos), podem ser descritos em quantidade; b) sistemas 
abstratos/conceituais: são conceitos, filosofias, planos, hipóteses e ideias, 
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são denominados software (conjunto de programas e instruções); c) sistemas 
fechados: são sistemas sem intercâmbio com o meio ambiente, são os 
chamados sistemas mecânicos, como máquinas e equipamentos; d) 
sistemas abertos:  com relações de intercâmbio, entradas e saídas. 
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Miller (1965) Homeostase, quando satisfaz dois requisitos: unidirecionalidade e progresso. 

Lawrence & 
Lorsch (1973) 

As partes são independentes, mas se inter-relacionam. 

Gross (1973) Fronteiras, linhas definem o que está dentro ou está fora do sistema. 

Buckley (1976) Morfogênese, tem capacidade de modificar a si. 

Bertalanffy 
(1977) 

Relacionam as partes maiores constituídas de partes menores. 

Ullrich & 
Novacky  
(1990) 

Comportamento probabilístico e não determinístico, complexos e respondem 
a muitas variáveis ambientais incompreensíveis. 

Melillo (2004) Resiliência, superar o distúrbio imposto por um fenômeno externo. 
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Burns e Stalker 
(1961) 

 

No sistema mecanicista ou mecanistas, as tarefas são divididas por 
especialistas, cada indivíduo executa sua tarefa sem a menor noção das 
demais tarefas da organização, a cúpula cuida do relacionamento entre 
atribuições de cada função, que são claramente definidas. 

Lawrence & 
Lorsch (1973) 

Os sistemas orgânicos são sistemas adaptáveis a condições ambientais 
instáveis, quando os problemas e exigências de ação fragmentados e 
distribuídos entre especialistas definido. 
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Lawrence 
(1973) 

Racionalidade técnica é fundamentada na evidência científica e na base de 
métodos científicos. 

Lawrence e 
Lorsch (1973) 

As variáveis do ambiente (independentes) e as variáveis administrativas 
(dependentes) têm uma relação funcional entre do tipo "se então" e pode 
levar a um alcance eficaz dos objetivos da organização. 

Bauer (1999) Sinergia é o esforço simultâneo de vários setores que provoca um resultado 
potencializado. 

Bauer (1999) A perspectiva sistêmica mostra que a organização deve ser administrada 
como um todo complexo. O presidente da organização deve ser perito em 
totalidade e não apenas um coordenador geral de diversas áreas. 
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Ramos (1989) Racionalidade política depende do cálculo do poder e influência política que 
se pretende obter. 

Leff (2006) Racionalidade social se fundamenta na congruência com os valores e as 
normas sociais. 

Chiavenato 
(2004) 

As empresas bem-sucedidas são aquelas que conseguem adaptar-se 
adequadamente às demandas ambientais. 

Campos (2006) 
 

As decisões a serem tomadas devem estar alicerçadas em princípios de 
racionalidade, com o objetivo de atender às necessidades dos seus 
stakeholders. 

 Bin (2014) Um produto escolhido para atender à racionalidade técnica (busca da 
eficiência na produção) pode sacrificar a racionalidade econômica (preço 
mais elevado no mercado), a racionalidade legal (criando dificuldade com a 
marca ou patente já existente no mercado), a racionalidade social (impondo 
condições adversas de trabalho aos funcionários). 
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Fernandes e 
Ponchirolli 

(2011) 

A discussão hermenêutica do conceito de racionalidade substantiva e 
instrumental, como categoria que se constitua em proposta ideológica ou 
conjunto de postulados ou ainda propostas de sociedade, é algo que está por 
fazer na literatura. 

Stevenson 
(2014) 

Racionalidade legal baseia-se na adequação às regras da legislação e da 
jurisprudência existente. 

Serva (1996) Racionalidade econômica quando uma alternativa de ação escolhida pela 
organização é consistente com aquilo que a teoria econômica aceita e com 
as presunções que a organização tem a respeito dos fenômenos econômicos. 

Cerri, (2017 Sinergia é um termo de origem grega que significa cooperação, referindo-se 
ao esforço para realizar algo muito complexo e ter êxito no final, ou seja, é 
quando o trabalho conjunto acaba sendo maior que a soma dos trabalhos 
individuais. 
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Dill (1958) A abordagem contingencial explica que existe uma relação funcional entre as 
condições do ambiente e as técnicas administrativas apropriadas para o 
alcance eficaz dos objetivos da organização. 

Burns e Stalker 
(1961) 

A administração ocorre por uma hierarquia rígida e opera um sistema de 
informação vertical descendente e ascendente. 

Fouraker e 
Stopford (1968) 

A abordagem contingencial salienta que não se alcança a eficácia 
organizacional seguindo um único e exclusivo modelo organizacional, ou 
seja, não existe uma forma única e melhor para organizar no sentido de se 
alcançar os objetivos variados das organizações dentro de um ambiente 
também variado. 

Morgan (2007) Os pesquisadores Burns e Stalker conduziram estudo nos anos 1950 que 
permitiu demonstrar as diferenças entre o enfoque mecanicista e o enfoque 
orgânico da administração. Verificando a relação existente entre as práticas 
administrativas e o ambiente externo dessas organizações, encontraram 
métodos nitidamente diferentes 
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 Souza et al. 
(2013) 

A Teoria Contingencial é ampla e prescreve uma abordagem para a estrutura 
organizacional, enfatizando a natureza sistêmica e tendo como premissa 
fundamental o inter-relacionamento complexo das organizações com o 
ambiente no qual estão inseridas. 

Motta e 
Vasconcelos 

(2015) 

A visão contingencial procura analisar as relações dentro e entre os 
subsistemas, bem como entre a organização e seu ambiente e definir padrões 
de relações ou configuração de variáveis. 
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Messina (2001) 

 

Na inovação educacional existem dois componentes que diferenciam: a 
alteração de sentido a respeito da prática corrente e o seu caráter intencional, 
sistemático e planificado, em oposição às mudanças espontâneas. 
A inovação educacional surge cada vez mais como um fenômeno aberto, 
multifacetado e articulado com vários significados, associados ao contexto no 
qual se insere. 

Fischer (2002) Mudança é um componente inerente às organizações e faz se presente por 
meio de processos contínuos, intencionais ou radicais. 

Hendersen 
(2002) 

 
 
 

Mudar a forma como as pessoas, a organização, percebem seus papéis, 
responsabilidades, relacionamentos e aprendizagem transformativa centrada 
na aprendizagem humana, cujo foco recai sobre como os indivíduos mudam 
suas perspectivas por meio de processos desenvolvidos de reflexão crítica. 

Collins e Porras 
(2002) 

Experimentação contínua, aprendizagem com o erro, experimentação em 
protótipos, empoderamento dos colaboradores e sistematização da 
abordagem institucional.  



57 

 
 

 

Towndrow et al. 
(2010) 

As inovações em educação, nomeadamente no ensino tecnicista (ensino 
médio Integrado – EMI), em especial nos IFs, incluem mudanças a vários 
níveis (ensino médio integrado e superior), das quais se destaca o 
estabelecimento de novas formas de organização ou a definição de novos 
produtos. 
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Santos e 
Nascimento 

(2014) 

O sistema de ensino a as organizações fazem parte de um sistema 
contingencial que passa por várias mudanças com o tempo, a mudança no 
ensino é muita complexa, pois seus stakeholders são variáveis com 
interesses diferentes, dificultando o processo de uma mudança abrupta no 
sistema.    

Fullan (2016) Cada vez mais se considera a inovação como um processo habilitado a 
revolucionar os sistemas educacionais e não tanto como um acontecimento 
ou um fim em si próprio. 

Demo (2018) 
 

Propõe que ambientes adequados de aprendizagem supõem atividades, em 
primeiro lugar, participativas, nas quais o aprendiz se encontra envolvido e 
motivado, na condição de sujeito, e, em segundo lugar, que acionem 
processos e dinâmicas reconstrutivas, interpretativas, sempre como autor. 

Thompsom 
(1999) e Dotta 
et al. (2012) 

Considera a possibilidade de que a interação face a face, síncrona, possa 
integrar os alunos de um curso a distância, favorecendo o sentimento de 
pertencimento ao grupo. 

Dotta e Oliveira 
(2012) 

A prática assíncrona favorece o descompromisso com as atividades, com os 
colegas e mesmo com o corpo docente, mantendo os alunos em uma 
perspectiva mais autodidata do que de construção coletiva de 
conhecimentos.  
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Seabra (2012) 
 
 

 Propõe que a postura transmissiva (assíncrona), centrada no docente/ tutor 
transmitindo seus conhecimentos, deve ser completamente substituída pela 
concepção de aprendizagem em que o tutor orienta e desafia a motivação 
dos alunos para a pesquisa, investigação, com liberdade de escolha e com 
responsabilidade individual, nunca passivos e submissos em massas 
indiferenciadas.  

Dotta (2013) 
 

As ferramentas que exigem a participação simultânea de estudantes e 
professores em eventos marcados, com horários específicos, são 
classificadas como síncronas. As que independem de tempo e lugar são 
classificadas como assíncronas. 

Oliveira (2013) Proporcionar um processo interativo de ensino-aprendizagem ocorrendo com 
o suporte de um sistema de comunicação multimodal, capaz de facilitar a 
dinâmica de aprendizagem, bem como ampliar o engajamento em relação à 
aula, assim como a compreensão da atividade proposta e a motivação para 
o trabalho coletivo. 

Daros (2020) O sistema de ensino em tempos de isolamento social causou uma mudança 
transformacional do ensino presencial para o ensino remoto. Nessa 
modalidade de ensino, mudamos abruptamente de uma modalidade 100% 
presencial para uma modalidade 100% remota a distância. 
Na realidade, com a chegada do vírus, as instituições educativas e os 
professores foram forçados a adotar práticas de ensino remoto de 
emergência a distância, muito diferentes das práticas de uma educação 
digital em rede programada e planejada. 
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 Moreira et al. 
(2020) 

 

Considerando novo cenário, os princípios básicos para o design de um 
ambiente online relacionado à organização, seleção de recursos, preparação 
e avaliação de e-atividades de aprendizagem. 
Com o intuito de manter as atividades escolares, as instituições recorreram a 
modalidade de ensino remoto, utilizando diversas plataformas virtuais e 
materiais impressos, em um modelo de ensino a distância. 

Henriques 
(2020) 

Não podemos considerar as aulas remotas uma modalidade ensino, mas uma 
solução rápida e acessível para muitas instituições. Normalmente é utilizada 
em um curto período, diferentemente do EAD, que tem sua estrutura e 
metodologia pensados para garantir o ensino e o ensino a distância. 

Fonte: elaborada pelo autor, com base no referencial teórico (2021). 

 

Com base na revisão de literatura, para analisar as mudanças nas organizações e no 

sistema de ensino em tempos de COVID-19, é importante coletar informações, 

processar e analisar conceitos e abordagens, conforme Tabela 15, o que será de 

suma importância. Os autores supracitados foram utilizados para o referencial teórico 

(2021) da pesquisa, servindo como bases dos questionamentos que foram feitos aos 

pesquisados. 
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3 Metodologia  

 

A metodologia consiste em estudar e avaliar métodos e técnicas disponíveis para a 

realização de uma pesquisa, conduzir captação e processamento de informações para 

responder ao problema da pesquisa (Barros & Lehfeld, 2000).  

 

Assim, neste capítulo descrevem-se os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados para a pesquisa, apresentados nas seguintes seções: na primeira, a 

caracterização da pesquisa; na segunda, o quadro de referência construído a partir 

dos principais conceitos teóricos; na terceira, a descrição da unidade de análise e 

observação; na quarta, as técnicas para a coleta de dados; na quinta, as técnicas para 

a análise de dados de dados; e, por último, o cronograma de atividades. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa   

 

Para atingir os objetivos desta pesquisa, identificar os desafios dos docentes e 

discentes do Campus Rondonópolis MT relacionados ao processo de mudanças 

naquele local durante a implantação do RED, foi realizado um estudo de caso 

descritivo, de caráter qualitativo e quantitativo, com amostra não probabilística. 

Segundo Prodanov (2006), a investigação científica depende de procedimentos 

intelectuais, técnicos e objetivos. Esses procedimentos são os métodos científicos, 

como processos ou operações mentais usadas na investigação de raciocínio adotada 

no processo de pesquisa. 

 

Deslaurlers e Kérisit (2014) destacam vários fatores que influem na escolha e 

elaboração do delineamento de pesquisa, que podem variar do objetivo da pesquisa, 

mas também segundo as possibilidades nas quais esta se desenvolve. O método 

utilizado, dados coletados e analisados pelo pesquisador, o qualitativo, é mais 

subjetivo; busca obter entendimento de atividades humanas. 

 

A escolha pelo estudo de caso deveu-se às características desse método de pesquisa 

que viabiliza a compreensão de fenômenos individuais, organizacionais, sociais e 

políticos, no contexto em que ocorrem (Yin, 2010). No estudo de caso é possível fazer 
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um detalhamento profundo de um ambiente, sujeito a uma situação específica, 

“proporcionar vivência da realidade, análise solução de um problema extraído da vida 

real” (Godoy, 1995a). 

 

O estudo de caso preserva características holísticas e significativas da vida real, de 

processos organizacionais e administrativos (Yin, 2010). Nesta pesquisa foi realizado 

estudo de caso no IFMT Campus Rondonópolis MT, a fim de descrever em 

profundidade como ocorre mudança transformacional em tempos de COVID-19.  

 

Martins (2008) ensina que um estudo de caso é amparado por um referencial teórico 

que guia as questões e proposições do estudo, reunindo muitas informações obtidas 

por meio de diversas técnicas de levantamento de dados. Já para Yin (2010), “o 

estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real”. É adequado quando “as 

circunstâncias podem mudar, quando as condições que dizem respeito não foram 

encontradas antes, quando as situações são altamente politizadas e onde existem 

muitos interessados (Yin, 2010, p. 32) 

 

Dessa forma, a estratégia do estudo de caso é o mais adequado para analisar o 

processo em curso de mudança episódica, transformacional, desencadeada pela 

implantação do Regime de Exercício Domiciliares (RED), em virtude do isolamento 

social e da suspensão das aulas presenciais em março 2020 devido à pandemia 

COVID-19. Conforme pesquisa documental descrita na introdução e no referencial 

teórico desta dissertação, no início da implantação do RED, maio de 2020, poucos 

campi aderiram ao RED. O Campus de Rondonópolis MT tem se destacado na 

implantação do RED como referência no segmento, terminando o ano letivo dentro do 

calendário previsto antes do isolamento social, sendo, portanto, um local privilegiado 

para a realização do estudo de caso.    

 

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa é descritiva, a qual, segundo Gil (2008), tem 

como objetivo a descrição das características de determinando fenômeno ou o 

estabelecimento de variável. A pesquisa descritiva é aquela que analisa, observa, 

registra e correlaciona aspectos (variáveis) que envolvem fatos ou fenômenos sem 
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manipulá-los. Os fenômenos humanos ou naturais são investigados sem a 

interferência do pesquisador, que apenas procura descobrir, com a precisão possível, 

a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua 

natureza e características. 

 

A abordagem do estudo tem caráter qualitativo e quantitativo. Creswell (2010) 

preconiza que as especificidades de ambos os métodos não excluem a legitimidade 

percebida, gerando uma popularização da pesquisa de métodos mistos, a qual 

abrange os pontos fortes, tanto da abordagem qualitativa, quanto da quantitativa, 

proporcionando mais compreensão dos problemas estudados.  

 

O método qualitativo foi adotado por preocupar-se em compreender aspectos da 

realidade quantificados, centrando-se na explicação das relações sociais (Gerhardt & 

Silveira, 2009). É um método mais subjetivo, que envolve reflexão e percepção (Collis 

& Hussey, 2005), buscando compreender a realidade a partir das perspectivas dos 

participantes (Godoy, 1995a). Além disso, a análise qualitativa é mais indicada para 

estudos que buscam a compreensão profunda de um fenômeno (Godoy, 1995a).  

 

As pesquisas que utilizam a abordagem qualitativa possuem a facilidade de poder 

descrever a complexidade, hipótese ou problema, analisar a interação de certas 

variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por grupos 

sociais, apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou formação de 

opiniões de determinado grupo e permitir, em profundidade, a interpretação das 

particularidades dos comportamentos ou atitudes dos indivíduos (Oliveira, 2002). 

 

Nesta pesquisa qualitativa e quantitativa descritiva, a amostra utilizada foi do tipo não 

probabilística, ou seja, selecionada segundo critérios deste pesquisador. Vieira (2002) 

recomenda que um plano de amostragem deve responder às seguintes questões: 

quem pesquisar (unidade de amostragem), quantos pesquisar (o tamanho da 

amostra) e como selecionar (o procedimento da amostragem). A decisão de quem 

pesquisar exige que o universo definido seja uma amostra adequada, que seja 

selecionado o público correto, fatores básicos para a validade do estudo.  
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O tamanho da amostra depende do orçamento e do tempo disponível. O procedimento 

de amostragem pode ser realizado por amostra probabilística ou não probabilística. 

No primeiro caso, os resultados podem ser projetáveis para a população total, já no 

segundo caso os resultados são generalizados. Para a escolha da amostragem, o 

pesquisador deve levar à pesquisa acessibilidade aos elementos da população, a 

disponibilidade ou não de ter população, a representatividade desejada ou necessária, 

a oportunidade apresentada pela ocorrência de fatos ou eventos, a disponibilidade de 

tempo, recursos financeiros e humanos etc. (Mattar, 1996).  

 

Há amostras e planos de amostragem. Deve ser estabelecida uma diferenciação 

fundamental nas amostragens probabilísticas. Amostragem probabilística é aquela em 

que cada elemento da população tem uma chance conhecida e diferente de zero de 

ser selecionado para compor a amostra. As amostragens probabilísticas geram 

amostras probabilísticas. Amostragem não probabilística é aquela em que a seleção 

dos elementos da população para compor a amostra depende, ao menos em parte, 

do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo (Mattar, 1996). 

 

3.2 Unidades de análise e observação 

 

A seleção da unidade de análise relaciona-se à caracterização da pesquisa, suas 

questões centrais e ao quadro de referência proposto (Yin, 2010). “É o caso ao qual 

se referem fenômenos que estão sendo estudados e o problema de pesquisa e sobre 

o qual os dados são reunidos e analisados” (Collis & Hussey, 2005, p. 115).  

 

A unidade de análise diz respeito ao local onde será realizado o estudo de caso 

(Godoy, 1995a), que neste caso é o Campus do IFMT, Rondonópolis MT. A 

autorização para a realização da pesquisa encontra-se o Anexo E. 

 

 

3.2.1 Histórico do IFMT  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) foi 

criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante integração do Centro 
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Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Cuiabá e da Escola Agro técnica Federal de Cáceres. É uma 

instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino. Vinculada ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica 

de autarquia, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar.  

 

Oferta cursos tecnológicos, de graduação e especialização na modalidade EAD, por 

intermédio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), atendendo ao total de 26 polos 

presenciais (Água Boa, Alto Araguaia, Arenápolis, Aripuanã, Barra do Bugres, 

Canarana, Cáceres, Campo Verde, Colíder, Comodoro, Cuiabá, Diamantino, 

Guarantã do Norte, Jauru, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Xavantina, Pedra 

Preta, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Ribeirão Cascalheira, São Félix do 

Araguaia, Sapezal e Sorriso). Oferece 47 cursos, com EAD para 7.223 alunos 

matriculados em cursos técnicos, tecnológicos, de licenciatura e especialização.  

 

Atendendo à legislação e à demanda social e econômica, o IFMT foca sua atuação 

na promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, conforme estabelecido 

no artigo 6º da Lei de Criação dos Institutos Federais, proporcionando "educação 

profissional e tecnológica (EPT), níveis e modalidades, formando e qualificando 

cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores da economia".  

 

A expansão do IFMT buscou ampliar a oferta de ensino, pesquisa e extensão aos 

seus estudantes, atualmente considerando a plataforma Nilo Peçanha (Brasil, 2019), 

que utiliza a base de dados de 2018. O IFMT possui 28.887 matrículas considerando 

alunos presenciais e a distância, tendo como meta estabelecida no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) para 2018 22.588 vagas. Diante da estrutura 

multicampi do IFMT, os campi apresentam especificidades, estrutura e oferta de 

cursos na característica do município onde está inserido e na demanda da 

comunidade a que atende. Os campi como Cáceres, Campo Novo do Parecis, 

Confresa, Juína e São Vicente possuem vocação agropecuária, apresentando 

estruturas de escolas-fazenda e, entre outras características, mantêm alojamento 
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(residências estudantis), restaurante e estrutura necessária para receber alunos 

internos em suas sedes. Os demais campi possuem estrutura voltada para agricultura, 

pecuária, indústria e comércio.  

 

O IFMT continua sendo a principal instituição de educação profissional e tecnológica 

de Mato Grosso, com ensino de formação técnica e tecnológica, além de promover e 

incentivar a pesquisa e a extensão, estimulando docentes e estudantes por meio de 

programas que ofertam bolsas para desenvolvimento dos projetos. Os programas 

financiam desenvolvimento das pesquisas e projetos de extensão, conforme 

estabelecido também na Lei nº 11.892/2008.  

 

O IFMT tem cursos de formação superior em licenciatura, bacharelado e tecnologia. 

Os cursos de licenciatura possuem 3.459 alunos matriculados, os de bacharelado 

contam com 3.456 alunos matriculados e os tecnológicos possuem 4.279 alunos. No 

nível de especialização lato sensu são oferecidos 17 cursos com o total de 2.704 

alunos matriculados, e no nível de mestrado stricto sensu e profissional são ofertados 

três cursos com o total de 96 alunos matriculados.  

 

Além desses cursos, há também programas sociais do Governo Federal voltados para 

a elevação da escolaridade de pessoas, inclusive com vulnerabilidade social. Nesses 

casos encaixa-se o curso de Formação Inicial Continuada (FIC), que representa 1.225 

alunos matriculados.  

 

Os servidores, docentes e técnicos administrativos são distribuídos conforme as áreas 

dos cursos de cada campus. Os dados coletados na Plataforma Nilo Peçanha (2019) 

apresentam o total de 1.232 docentes com carga horária de 20 horas, 40 horas e 

dedicação exclusiva (DE). Docentes por titulação compreendem: um com ensino 

médio, 102 graduados, sete com aperfeiçoamento, 283 especialistas, 602 mestres e 

237 doutores.  

Os técnicos administrativos estão distribuídos por categoria e formação, e apresentam 

cargas horárias distintas. Alguns técnicos atendem a dispositivos legais conforme o 

cargo e possuem carga horária entre 20 e 40 horas semanais. O IFMT possui o total 

de 845 técnico-administrativos em Educação (TAEs). A distribuição da quantidade de 
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técnicos por titulação compreende: nove com ensino fundamental, 115 com ensino 

médio, 257 com graduação, 351 com especialização, 90 com mestrado, três com 

doutorado. 

 

O IFMT é uma autarquia entidade de direito público, com autonomia econômica, 

técnica e administrativa, fiscalizada e tutelada pelo Estado, o qual lhe fornece 

recursos, e constitui órgão auxiliar de seus serviços. Implica o uso otimizado de 

pessoas, informações e outros recursos da organização, na consecução do objetivo 

final.  

 

 

Fonte: site IFMT 

 

3.2.2 Histórico IFMT Campus Rondonópolis MT  

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus 

Rondonópolis MT. Criação: 29/12/2010 - Portaria: 07/01/2009 - Publicação no Diário 

Oficial da União 29/12/2008; 
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Nome e normas que estabelecem a estrutura orgânica: a) Lei nº 11.982 de 29/12/2008; 

b) PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, aprovado em julho de 2009; c) 

Estatuto do IFMT, conforme Resolução no 01, de 1o/09/2009, e publicado no Diário 

Oficial da União de 04/09/2009; d) Regimento Interno do IFMT; endereço: Rua Ananias 

Martins de Souza, no 37, Bairro Vila Mineira, CEP: 78721-520; site: 

www.roo.ifmt.edu.br;  município: Rondonópolis MT. 

 

Considerando o cenário estabelecido pela Chamada Pública Ministério da Educação/ 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (MEC/SETEC) 002/2007, pela Lei 

nº 11.892/2008, pela Audiência Pública realizada no município em 10/05/2007 com a 

comunidade residente na região e pelas demandas levantadas com o empresariado e 

autoridades locais, o IFMT – Campus Rondonópolis foi criado em 29/12/2008. Entre as 

razões que justificam sua existência, estão: 

 

a) Oferta da educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo e modalidades, sobretudo de nível médio, reafirmando a 

verticalização como princípios; 

b) oferta de educação técnica de nível médio, superior de tecnologia, licenciaturas 

e bacharelados, nas áreas em que a tecnologia é componente determinante, 

bem como estudos de pós-graduação lato e stricto sensu; 

c) orientação da oferta de cursos em sintonia com a consolidação, o 

fortalecimento e as potencialidades dos arranjos produtivos em âmbito local e 

regional, privilegiando os mecanismos de inclusão social e de desenvolvimento 

sustentável; 

d) promoção da cultura do empreendedorismo e do associativismo, apoiando 

processos educativos que levem à geração de renda; 

e) construção de um centro de excelência na oferta do ensino de ciências, voltado 

para investigação científica, e qualificação como centro de referência no apoio 

à oferta do ensino de ciências nas escolas públicas; 

f) elaboração e execução de programas especiais de formação pedagógica inicial 

e continuada, com vistas à capacitação de docentes para a educação 

profissional e tecnológica e educação básica e às demandas de âmbito local e 

http://www.roo.ifmt.edu.br/
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regional, em especial nas áreas das ciências da natureza (Biologia, Física e 

Química), matemática e Ciências Aplicadas; 

g) estímulo à pesquisa e à investigação científica, visando: ciência, tecnologia e 

inovação, ressaltando a pesquisa aplicada; 

h) promoção da divulgação científica e programas de extensão, disponibilização 

para a sociedade das conquistas e benefícios da produção do conhecimento, 

na perspectiva da cidadania e da inclusão. 

 

Dessa forma, numa área de 52.512.148 m2, com 9.880,12 m2   construídos, o Campus 

nasceu para atender à região sul do Mato Grosso. Entrou em operação em fevereiro de 

2011 com oito servidores, entre docentes e técnicos. Naquele ano ofereceu três cursos 

técnicos integrados ao ensino médio (Secretariado, Química e Alimentos - Modalidade 

Ensino de Jovens e Adultos - PROEJA) e um curso técnico de nível médio subsequente 

em Manutenção e Suporte em Informática. 

 

Em 2012, com 39 profissionais, sendo 24 docentes e 15 técnicos administrativos, o 

Campus ofereceu três cursos técnicos integrados ao ensino médio (Química, 

Secretariado, Alimentos modalidade PROEJA) e um técnico subsequente (Informática). 

 

Atualmente, em 2020, com 100 profissionais, sendo 50 docentes, 50 técnicos 

administrativos e três docentes contratados, o Campus oferece cinco cursos técnicos 

integrados ao ensino médio (Química, Secretariado, Alimentos, Informática, 

Administração modalidade PROEJA), um técnico subsequente (Química) dois 

superiores (Análise em Desenvolvimento de Sistemas e Licenciatura em Licença da 

Natureza). Conta também com uma biblioteca com aproximadamente 3.150 obras. 

 

 

A observação na unidade de análise e observação foi feita em diferentes momentos 

de pesquisa. No primeiro momento, “processo de implantação e execução do RED”, 

foram os docentes da instituição que ocupavam cargo de regência e docentes que 

ocupavam cargos de gestão “chefe do ensino e coordenadores de cursos”. No 

segundo momento, foram observados os discentes matriculados no primeiro; segundo 

e terceiro anos do curso técnico em Secretariado integrado ao ensino médio “EMI”.  
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Para a realização deste estudo de caso, o trabalho foi dividido em dois momentos: a) 

levantamento bibliográfico e documentos; b) realização das entrevistas e análise das 

respostas. O ponto facilitador do acesso aos dados, pelo pesquisador, que é docente 

do curso técnico em Secretariado e faz parte do colegiado do curso.   

 

Ter acesso direto às informações na unidade de análise e observação e ao histórico 

de documentos gerados no processo de implantação e execução do RED foi 

considerado um diferencial para a escolha da unidade de análise e observação. O 

ganho de velocidade na coleta e profundidade das informações foi considerável. 

 

 3.3 Técnica de coleta de dados 

 

Para a coleta de dados em estudo de caso é importante a escolha da fonte que foque 

o mesmo conjunto de fatos e descobertas. A coleta de dados compreende a etapa em 

que o pesquisador aplica as técnicas selecionadas, visando colher dados sobre o 

fenômeno a ser desvendado (Gerhardt & Silveira, 2009; Marconi & Lakatos, 2003). 

Em um estudo de caso, a coleta de dados pode ser proveniente de inúmeras fontes 

de evidências: documentos, registros em arquivos, entrevista, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos (Yin, 2010).  

 

Os dados também podem ser classificados como primários ou secundários. Primários 

são aqueles coletados diretamente na fonte, obtidos em uma situação não controlada 

de perguntas e observações. Já os dados secundários são obtidos em livros, 

documentos e registros (Collis & Hussey, 2005). Neste estudo foram utilizadas como 

técnica de coleta de dados a pesquisa documental e a entrevista. 

Nesta pesquisa qualitativa e quantitativa descritiva a amostra foi não probabilística, ou 

seja, selecionada a critério deste pesquisador. Também foram escolhidos os 

entrevistados por critérios de tipicidade, o que, segundo Vergara (2000), permite 

elementos considerados representativos da população-alvo.  

 

Os dados primários foram provenientes de entrevistas, por se tratar de uma das mais 

importantes fontes (Yin, 2010). A entrevista tem como característica principal a 



69 

 
 

 

interação social e é uma técnica muito eficiente quando se deseja conhecer as 

emoções e desejos (Gil, 2008). 

 

Por conta do prolongamento do período de isolamento devido à pandemia da COVID-

19, as entrevistadas semiestruturadas foram realizadas por meio de questionário on-

line, utilizando-se o Google Forms, seguindo um roteiro de perguntas preparadas 

antecipadamente, com questões fechadas e abertas (Apêndice A). As abertas 

permitem que o entrevistado fale livremente sobre assuntos que têm relação com o 

tema principal (Gerhardt & Silveira, 2009).  

 

Essa ferramenta também abre em link por grupo WhatsApp, criado para este fim; 

plataformas de telefonia, gerando facilidades de acesso ao respondente, além de 

oferecer monitoramento de respostas obtidas, geram gráficos para uma análise inicial, 

favorecem a comparação e criam ambiente propício para as análises estatísticas, de 

maneira mais objetiva.  

 

A entrevista semiestruturada é uma poderosa técnica para o pesquisador realizar a 

coleta de dados em que fornece questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

questões que interessem à pesquisa. Oferecem também interrogativas consequentes 

a novas questões que vão surgindo enquanto se recebem as respostas do 

entrevistado. Seguindo a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do 

tema principal abordado pelo pesquisador, passa a interagir na elaboração do 

conteúdo da pesquisa (Trivinõs, 1987). O roteiro da entrevista é apresentado no 

Apêndice B.  

 

O questionário para a entrevista foi a abordagem escolhida como pesquisa. Segundo 

Marconi e Lakatos (2003), o recurso proporciona respostas mais rápidas e precisas, 

mais liberdade e a obtenção das respostas, em razão do anonimato e de reduzidos 

riscos de distorção pela influência do pesquisador, entre tantas outras vantagens 

listadas pelas autoras. Esse método tem sido amplamente utilizado em pesquisas em 

áreas do conhecimento, notadamente nas Ciências Sociais Aplicadas. 
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A entrevista permite explorar mais extensamente um tema (Marconi & Lakatos, 2003). 

Apesar de seguir roteiro previamente preparado para orientação e foco no tema, a 

técnica permite flexibilidade, já que estimula o respondente a discorrer sobre outros 

tópicos que se desdobrem do tema principal. Assim, a técnica permite novas 

descobertas e discussões, sendo esse um dos seus atributos mais relevantes (Collis 

& Hussey, 2005, p. 115). 

 

Amostra não probabilística: 50 docentes, 100% dos docentes do Campus; 128 

discentes matriculados no curso técnico em Secretariado integrado ao ensino médio 

– EMI (18% dos discentes matriculados no Campus). Os entrevistados, de alguma 

forma, estão ligados ao processo de implantação e execução do RED. Todos foram 

voluntários ao responder o questionário de entrevistas, desde que mantido o 

anonimato. 

 

Já os dados secundários são provenientes de pesquisa realizada em documentos e 

registros (Collis & Hussey, 2005). Nessa parte foram coletados dados secundários, 

análise documental. A pesquisa documental é importante, pois documentos, registros, 

relatórios podem gerar evidências que corroborem dados levantados por outras fontes 

(Yin, 2010).  

 

Nesse sentido, foram utilizados para fins de pesquisa documentos administrativos e 

internos do IFMT Campus Rondonópolis MT, como atas, memorandos, circulares, 

relatórios, plano de ensino e portarias, além de informativos entregues à comunidade 

acadêmica e demais documentos publicados no site do Instituto. 

 

Para conhecer, caracterizar, analisar e elaborar sínteses sobre um objeto de pesquisa, 

o pesquisador dispõe atualmente de diversos instrumentos metodológicos. Sendo 

assim, o direcionamento do tipo de pesquisa que será empreendido dependerá de 

fatores como objeto, o problema de pesquisa e a corrente de pensamento que guia o 

pesquisador. Goldenberg (2002, p.24) sintetiza esse pensamento: “o que determina 

como trabalhar é o problema que se quer trabalhar: só se escolhe o caminho quando 

se sabe aonde se quer chegar”. 
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O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de 

informações que deles se pode extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas 

das Ciências Humanas e Sociais, porque possibilita ampliar o entendimento de 

objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural. Por 

exemplo, na reconstrução de uma história vivida. 

 

Tanto a pesquisa documental como a pesquisa bibliográfica têm o documento como 

objeto, no entanto, o documento ultrapassa textos escritos e/ou impressos. O 

documento pesquisado pode ser escrito ou não escrito, tais como filmes, vídeos, 

slides, fotografias ou pôsteres. Esses documentos são utilizados como fontes de 

informações, indicações e esclarecimentos que trazem seu conteúdo para elucidar 

determinadas questões e servir de prova para outros interesses do pesquisador 

(Figueiredo, 2007).  

 

A pesquisa documental é muito próxima da pesquisa bibliográfica. O elemento 

diferenciador está na natureza das fontes: a pesquisa bibliográfica remete às 

contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando para as fontes 

secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a materiais que ainda não 

receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. No entanto, chama-se a 

atenção para o fato de que: “na pesquisa documental, o trabalho do pesquisador 

requer uma análise mais cuidadosa, visto que os documentos não passaram antes 

por nenhum tratamento científico” (Oliveira, 2009, p. 69). 

 

Documentos pesquisados durante a elaboração desta dissertação: Decreto-Lei 1.044, 

de 21 de outubro de 1969; a Lei 6.202, de 17 de abril de 1975; Lei 6.503, de 13 de 

dezembro de 1977; Lei 7.692, de 20 de dezembro de 1988; o Parecer CNE/SEB 6, de 

7 de abril de 1998; a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015; o Parecer CNE/SEB 31, de 3 

de julho de 2002; a Lei 9.394, de 20 de novembro de 1996; o Decreto Legislativo 06, 

de 20 de março de 2020; a Portaria 343, de 17 de março de 2020, alterada pela 

Portaria 345, de 19 de março de 2020; e a Nota de Esclarecimento CNE/MEC, de 16 

de março de 2020; Lei nº 13.979, de 06/02/2020; Portaria nº 356, de 11/03/2020 do 

Ministério da Saúde; orientações expedidas pelo Ministério da Economia na Instrução 

Normativa nº 19, de 12/03/2020; Portaria nº 454, de 20/03/2020, expedida pelo 
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Ministério da Saúde declarando em todo território nacional o grau de transmissão 

comunitária do coronavírus; Decreto Estadual nº 432, de 31/03/2020; Portaria IFMT 

nº 647, de 12/03/2020, cria o Comitê de  medidas preventivas e orientações sobre o 

coronavírus; Portaria IFMT nº 676/2020, de 17 de março de 2020, que suspende o 

calendário acadêmico; Instrução Normativa nº 003, de 22 de abril de 2020, orienta 

procedimentos quanto à execução do Regime de Exercício Domiciliar (RED) no 

âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) 

e dá outras providências, em conformidade com a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, posteriormente alterada pela IN 009, de 20/08/2020; As Notas nº 01, 02, 03, 04, 

5, 6, 7, 8, 9 do Comitê de Medidas Preventivas e Orientações sobre COVID‐19 no 

âmbito do IFMT (IFMT, 2020a; 2020b; 2020c; 2020d; 2020e; 2020f; 2020g; 2020h; 

2020i; 2020j). Atas de reuniões do colegiado de cursos; planos de ensino 

(semestral/anual); plano de ensino (RED, ciclo/bimestre). 

 

3.4 Técnicas de análise de dados 

 

A pesquisa objeto deste estudo caracteriza-se como descritiva, qualitativa, 

quantitativa e por isso para a análise foi utilizada a técnica de análise de conteúdo 

(Silva & Menezes, 2005). Essa análise constitui-se em técnicas que buscam descrever 

e compreender o discurso emitido em comunicação feita com a exploração dos 

documentos e dados coletados nas entrevistas e no confronto deles com os autores 

do referencial bibliográfica.  

 

A análise dos dados permite fazer, de forma sistemática, a descrição das mensagens 

e a inferência dos dados coletados. Tem por finalidade colocar em evidência aspectos 

subjetivos de uma mensagem (Collis & Hussey, 2005). 

 

Para a análise dos dados foi usada a metodologia descritiva simples, de análise dos 

gráficos, disponibilizados no próprio sistema do Google Forms e documentos 

coletados. Para os casos em que se exigiu a exploração de dados não informados, foi 

empregado o software Excel. Todos os dados, tanto do Google Forms quanto do 

Excel, foram exibidos em formato de gráficos ou tabelas na apresentação.   
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A análise de dados compreendeu as seguintes etapas:  

 

a) Pré-exploração dos documentos e/ou leituras das entrevistas 

semiestruturadas, organização dos dados, visão geral do conteúdo a ser 

analisado, apresentação das ideias principais;   

b) seleção das unidades de análise, em que o pesquisador se orienta pelas 

questões que necessitam ser respondidas - essa fase é a de exploração do 

material, que compreende a análise profunda dos dados coletados, buscando 

reduzir o texto a palavras, expressões e frases que indicam ser relevantes, 

formando categorias baseadas nas premissas do referencial teórico e do 

quadro de referência. Para a codificação dos dados, relatório do Google Forms. 

Esse aplicativo permitiu a análise do conteúdo das entrevistas, fornecendo 

ferramentas de consulta como relatórios, diagramas e gráficos e tabelas com 

base na frequência dos conteúdos das entrevistas das categorias 

selecionadas;  

c) a última etapa consiste no tratamento dos resultados, quando o pesquisador 

faz as interpretações, reflexões e inferências a partir das inter-relações com a 

literatura e o quadro de referência. A Tabela 16 apresenta a síntese da 

metodologia proposta para esta pesquisa.  

 

Tabela 16 - Síntese da metodologia 

Objetivos específicos Autores Técnica de coleta 
de dados 

Técnica de 
análise dos 

dados 

Identificar o contexto das mudanças 

no processo ensino-aprendizagem 

decorrentes da pandemia pela 

COVID 19; 

Gil (1999) 
Goldenberg (2002) 
Collis e Hussey (2005) 
Yin (2010) 
 

Pesquisa de campo 
documental 

Análise 
descritiva e 
exploratória 
documental 

Descrever as mudanças no Campus 
IFMT, Rondonópolis MT, durante a 
implantação e execução do RED.  

Trivinõs (1987) 
Figueiredo (2007) 
Oliveira (2009) 
Documentos do IFMT 

Pesquisa 
documental 

Análise 
documental 

Mensurar a percepção dos docentes 
e discentes sobre as mudanças no 
processo ensino-aprendizagem a 
partir da implantação e execução do 
RED no Campus Rondonópolis. 

Marconi e Lakatos (2003) 
Gil (2008) 
Yin (2010) 

Aplicação de 
questionário; 

entrevista 

Análise 
descritiva 
Análise de 
Conteúdo 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar e discutir os resultados da pesquisa, cujo 

objetivo geral foi identificar os desafios dos docentes e discentes do Campus 

Rondonópolis MT relacionados ao processo de mudanças naquele local durante a 

implantação do RED.  

 

A primeira seção identifica e descreve o contexto das mudanças ocorridas no IFMT – 

Campus Rondonópolis MT por meio dos dados secundários provenientes de pesquisa 

realizadas em documentos e registros. Nesse momento da pesquisa foram coletados 

dados secundários, análise de documentos, pesquisa descritiva e exploratória 

documental (Collis & Hussey, 2005; Figueiredo, 2007; Trivinõs, 1987). Foram 

utilizados documentos administrativos internos do IFMT Campus Rondonópolis MT, 

como atas, memorandos, circulares, relatórios, plano de ensino e portarias, instruções 

normativas, além de informativos entregues à comunidade acadêmica e demais 

documentos publicados no site da instituição. 

 

A segunda seção descreve as mudanças no Campus IFMT, Rondonópolis MT, 

durante a implantação e execução do RED.  

 

E a terceira seção busca a mensuração da percepção dos docentes e discentes sobre 

as mudanças no processo ensino-aprendizagem a partir da implantação e execução 

do RED no Campus, obtidas por meio DE dados primários provenientes de pesquisa 

realizada com base em análise de conteúdo e entrevistas semiestruturadas por meio 

de questionário on-line, sendo utilizados o Google Forms, aplicação de questionário e 

análise descritiva de conteúdo (Gil, 2008; Marconi & Lakatos, 2003; Yin, 2010). 

 

4.1 As mudanças ocorridas no IFMT – Campus Rondonópolis MT em tempos de 

pandemia: análise de documentos 

 

Para responder ao primeiro objetivo específico desta pesquisa - identificar o contexto 

das mudanças no processo ensino-aprendizagem decorrentes da pandemia pela 

COVID 19 -, foram utilizados dados secundários provenientes de pesquisa realizada 
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em documentos e registros. Foram coletados dados secundários, análise de 

documentos, pesquisa descritiva e exploratória documental (Collis & Hussey, 2005; 

Figueiredo, 2007; Trivinõs, 1987). Os principais documentos estão relacionados na 

Tabela 17, no subitem 4.1.2. 

 

4.1.1 Regime de exercício domiciliar (RED) 

 

Neste subitem buscou-se responder ao segundo objetivo específico proposto para 

esta pesquisa, qual seja, descrever as mudanças no Campus IFMT, Rondonópolis 

MT, durante a implantação e execução do RED. A Nota nº 02/2020 do Comitê de 

Medidas Preventivas e Orientações sobre COVID – 19 suspendeu as aulas 

presenciais nos seus 19 campi, a contar de 23 de março de 2020. Para assegurar o 

direito à educação, disponibilizou aos estudantes atividades acadêmicas pelo Regime 

de Exercício Domiciliar (RED), aprovado pela Resolução nº 019 de 23 de abril de 

2020, regulamentado pela Instrução Normativa nº 003, de 22 de abril de 2020, 

alterada pela IN n° 009, de 19 de agosto de 2020, posteriormente alteradas pela IN n° 

003 de 26 de julho de 2021 (IFMT, 2021b).  

 

Assim, após diversas reuniões entre todos os envolvidos, foi publicada no dia 05 de 

maio de 2020 a metodologia de como seriam executadas as atividades acadêmicas 

durante a vigência do RED que orientam os procedimentos quanto à sua execução, 

nos termos da Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 (Brasil, 2020a). O RED pôde 

ser executado mediado por tecnologias da informação (TICs), aulas remotas e/ou 

materiais tradicionais impressos. 

 

O IFMT- Campus Rondonópolis, por meio dos servidores lotados no Departamento de 

Ensino, deu início aos trabalhos de implementação do RED, e sua adesão implicou 

um processo de mudanças na dinâmica de ensino-aprendizagem no Campus.  

 

No Campus em questão foram trabalhados blocos de disciplinas dentro de ciclos, cada 

ciclo remoto equivalente a um bimestre presencial. Seguido o planejamento inicial do 

https://drive.google.com/file/d/1W8B7spBf8Dxpp8WG3lBG7s0INiQkoLLl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W8B7spBf8Dxpp8WG3lBG7s0INiQkoLLl/view?usp=sharing
http://de.roo.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/metodologia-que-sera-aplicada-no-regime-de-exercicios-domiciliares-red-ifmt-campus-rondonopolis/
http://de.roo.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/metodologia-que-sera-aplicada-no-regime-de-exercicios-domiciliares-red-ifmt-campus-rondonopolis/
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RED, não houve atraso nos anos letivos 2020 e 2021, tendo os quartos ciclos (quarto 

bimestre) sido concluídos no mês de dezembro. 

 

Para cada ciclo (bimestre) os docentes apresentaram um plano de trabalho que 

passou pela avaliação de um colegiado. No planejamento das atividades os docentes 

tiveram a liberdade de escolher a ferramenta mais adequada ao seu plano de trabalho 

e que atendessem às necessidades dos alunos (art. 4° I, Instrução Normativa (IN) 

003/IFMT/2020 (IFMT, 2020d), alterada pela IN 009/IFMT/2020 (IFMT, 2020j), 

posteriormente IN 003/IFMT/2021 (2021b). As mais usadas foram: Plataforma Moodle; 

Google Meet;  WhatsApp; Zoom; Google Drive; OneDrive; Kahoot; Hangouts; Meet e 

Classroom e outros suportes metodológicos, como o apoio dos coordenadores de 

curso e da equipe psicopedagógica. 

 

Para os alunos com dificuldade no acesso às TICs, conforme o caso, poderiam ser 

realizadas as seguintes adaptações ao RED: 

 

a) Atividades impressas, a serem retiradas na Coordenação de Apoio ao 

Estudante (CAE) do IFMT Rondonópolis MT; 

b) disponibilização de computadores e/ou internet para uso no Campus; 

c) abertura, cessão de equipamentos (empréstimos de computadores); 

d) prorrogação do prazo de entrega de atividades, ao docente; 

e) flexibilização do horário para realização de avaliações. 

 

4.1.2 Documentos pesquisados que deram suporte legal e metodológico às 

mudanças no ensino no IFMT 

 

O IFMT- Campus Rondonópolis, por meio dos servidores lotados no Departamento de 

Ensino, deu início aos trabalhos de criação e implementação do RED, aprovado 

pela Resolução nº 019, de 23 de abril de 2020, regulamentado pela IN nº 003, de 22 

de abril de 2020 (IFMT, 2020d), alterada pela IN n° 009, de 19 de agosto de 2020 

(IFMT, 2020j), posteriormente alteradas pela IN n° 003 de 26 de julho de 2021 (IFMT, 

2021b), no âmbito desse Campus, desde o dia de sua publicação. Assim, após 

diversas reuniões entre todos envolvidos, foi publicada no dia 05 de maio de 2020 a 

https://www.whatsapp.com/
https://drive.google.com/file/d/1W8B7spBf8Dxpp8WG3lBG7s0INiQkoLLl/view?usp=sharing
http://de.roo.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/metodologia-que-sera-aplicada-no-regime-de-exercicios-domiciliares-red-ifmt-campus-rondonopolis/
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metodologia de como foram executadas as atividades acadêmicas durante a vigência 

do RED em período de pandemia devido à COVID-19. 

 

No Campus de Rondonópolis MT, a primeira fase do RED vigeu de 18/05/2020 a 

03/10/2021. O período entre 05 e 18/05/2020 foi destinado aos docentes para 

planejamento do plano RED em suas respectivas disciplinas e para a equipe 

pedagógica dar publicidade aos discentes do início e metodologia da aplicação do 

regime. 

 

Tabela 16 – Normas legais que deram suporte ao ensino remoto/RED 
Decreto-Lei 1.044, de 21 de outubro de 
1969 

Dispõe sobre tratamento excepcional para os alunos 
portadores das afecções que indica. 

Lei 6.202, de 17 de abril de 1975 Atribui à estudante em estado de gestação o regime de 
exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei nº 1.044, 
de 1969, e dá outras providências. 

Lei 6.503, de 13 de dezembro de 1977 Dispõe sobre a Educação Física, em todos os graus e 
ramos do ensino. 

Lei 7.692, de 20 de dezembro de 1988 Dá nova redação ao disposto na Lei nº 6.503, de 13 de 
dezembro de 1977, que "dispõe sobre a Educação Física 
em todos os graus e ramos de ensino". 

Lei 9.394, de 20 de novembro de 1996 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Parecer CNE/SEB 6, de 7 de abril de 
1998 

Entendimento a respeito da vigência do Decreto Lei n.º 
1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para 
os portadores de afecções. 

Parecer CNE/SEB 31, de 3 de julho de 
2002 

Consulta tendo em vista o artigo 24, inciso VI e o artigo 47, 
§ 3º da LDB 

Lei 13.146, de 6 de julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Portaria nº 356, de 11/03/2020 do 
Ministério da Saúde 

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (COVID-19). 

Orientações expedidas pelo Ministério 
da Economia na Instrução Normativa nº 
19, de 12/03/2020 

Estabelece orientações aos órgãos e entidades do 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal 
(SIPEC) quanto às medidas de proteção para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19). 

Continua 

 

 

http://de.roo.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/metodologia-que-sera-aplicada-no-regime-de-exercicios-domiciliares-red-ifmt-campus-rondonopolis/
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Tabela 17 – Normas legais que deram suporte ao ensino remoto/RED 

Nota de Esclarecimento 
CNE/MEC, de 16 de março de 
2020; Lei nº 13.979, de 
06/02/2020 

Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da 
Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas 
educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado 
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, 
de 20 de março de 2020. 
 

Portaria 343, de 17 de março de 
2020, alterada pela Portaria 345, 
de 19 de março de 2020 

Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em 
meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo 
coronavírus - COVID-19. 

Portaria IFMT nº 676/2020, de 17 
de março de 2020 que suspende 
o calendário acadêmico. 

Suspender o Calendário Acadêmico 2020 do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de. Mato Grosso. 

Decreto Legislativo 06, de 20 de 
março de 2020 

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade 
pública, nos termos da solicitação do Presidente da República 
encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 
2020. 

Portaria nº 454, de 20/03/2020. 
 
 
 
 

Expedida pelo Ministério da Saúde declarando em todo território 
nacional o grau de transmissão comunitária do coronavírus. 
Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão 
comunitária do coronavírus (COVID-19). 

Decreto Estadual Mato Grosso 
nº 432, de 31/03/2020 

Em que consolida, estabelece e fixa critérios para aplicação de 
medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter 
temporário, restritivas à circulação e às atividades privadas, para 
a prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus em todo 
o território de Mato Grosso. 

Resolução nº 019/CONSUP/ 
IFMT, de 23 de abril de 2020 

Estabelece, em caráter excepcional, critérios para validação e 
aproveitamento de atividades remotas desenvolvidas pelos 
campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso, durante a suspensão do calendário escolar do ano 
letivo de 2020. 

Instrução Normativa nº 
003/IFMT, de 22 de abril de 2020 

Orienta procedimentos quanto à execução do RED no âmbito do 
IFMT e dá outras providências, em conformidade com a Lei 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Parecer CP/CNE 05/2020 
28/04/2020 

Reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento 
da carga horária mínima anual, em razão da pandemia da 
COVID-19. 

Nota Técnica Conjunta nº 
17/2020/ 
CGLNRS/DPR/SERES/SERES 
18/06/2020 

Proposta de portaria que disporá sobre a substituição das aulas 
presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a 
situação de pandemia do novo coronavírus - COVID-19 e revoga 
as Portarias nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345 de 19 de 
março de 2020 e nº 473, de 12 de maio de 2020. 

Parecer CP/CNE 11/2020 
07/07/2020 

Orientações Educacionais para a realização de aulas e 
atividades pedagógicas presenciais e não presenciais no 
contexto da pandemia. 

continua 

 

https://drive.google.com/file/d/1W8B7spBf8Dxpp8WG3lBG7s0INiQkoLLl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W8B7spBf8Dxpp8WG3lBG7s0INiQkoLLl/view?usp=sharing
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Tabela 18 – Normas legais que deram suporte ao ensino remoto/RED - conclui 

Instrução Normativa 007/IFMT, 
de 22 de julho de 2020 
 
 
 

Dispõe normatizações, em caráter excepcional, quanto à 
realização de estágio obrigatório e não obrigatório, atividades 
práticas, atividades de extensão, exclusivamente na forma não 
presencial, no âmbito do IFMT e dá outras providências, em 
conformidade com o Parecer MEC/CNE 05. 

Lei 14.040, de 18 de agosto de 
2020 

Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas 
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei 
nº 11.947, de 16 de junho de 2009. 

IN n° 009/IFMT, de 19 de agosto 
de 2020 

Altera a Instrução Normativa nº 003, de 22 de abril de 2020 
orienta procedimentos quanto à execução do Regime de 
Exercício Domiciliar no âmbito do IFMT e dá outras providências, 
em conformidade com a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Portaria MEC 1.038, de 07 de 
dezembro de 2020 

Altera a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe 
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meio 
digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo 
coronavírus - COVID-19, e a Portaria MEC nº 1.030, de 1º de 
dezembro de 2020, que dispõe sobre o retorno às aulas 
presenciais e sobre caráter excepcional de utilização de recursos 
educacionais digitais para integralização da carga horária das 
atividades pedagógicas, enquanto durar a situação de pandemia 
do novo coronavírus - COVID-19. 

Resolução 2 do CNE/CP, de 10 
de dezembro de 2020 

Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação 
dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que 
estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas 
pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, 
públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o 
estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, 
de 20 de março de 2020. 

Resolução 81/IFMT, de 26 de 
novembro de 2020 

Aprovar o regulamento didático IFMT de 2020 

Portaria 1.096, de 30 de 
dezembro de 2020 

Dispõe sobre o retorno às aulas presenciais, sobre a antecipação 
de conclusão de cursos e sobre caráter excepcional de utilização 
de recursos educacionais digitais para integralização da carga 
horária das atividades pedagógicas dos cursos da educação 
profissional técnica de nível médio, das instituições do sistema 
federal de ensino, enquanto durar a situação de pandemia do 
novo coronavírus - COVID-19 

IN n° 003/IFMT de 26 de julho de 
2021 

Altera a Instrução Normativa nº 009, de 20 de agosto de 2020, 
orienta procedimentos quanto à execução do Regime de 
Exercícios Domiciliares no âmbito do IFMT e dá outras 
providências, 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 
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4.1.3 Regulamentação do RED 

 

Dos procedimentos quanto à execução do regime de exercícios domiciliares no âmbito 

do IFMT e das providências, em conformidade com a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020: esse regime estabeleceu as atividades acadêmicas desenvolvidas pelos 

estudantes em domicílio, em consequência da sua impossibilidade de frequentar as 

aulas e de participar das demais atividades regulares previstas para os cursos de 

forma presencial. O objetivo do RED foi assegurar condições especiais de 

acompanhamento e avaliação nas atividades pedagógicas. Ele foi executado 

utilizando tecnologias digitais e/ou por meio de materiais tradicionais impressos. 

Embasaram legalmente as normas referenciadas na Tabela 17, entre outras.  

 

Para efeito da Resolução nº 019, de 23 de abril de 2020, regulamentada pela 

Instrução Normativa nº 003, de 22 de abril de 2020, alterada pela IN n° 009, de 19 de 

agosto de 2020, posteriormente alteradas pela IN n° 003 de 26 de julho de 2021, foi 

estabelecido que todos os estudantes regularmente matriculados em todos os níveis 

e modalidades no IFMT poderiam ser atendidos pelo RED. Eles tiveram direito ao 

atendimento por meio dos exercícios domiciliares, à execução do calendário 

acadêmico e em condições de excepcionalidade em decorrência da pandemia, desde 

que observados os seguintes requisitos: a) utilizar um canal de comunicação para o 

acesso às atividades; b) acompanhar os canais de comunicação disponibilizados 

pelos docentes da disciplina para que ele possa se comunicar, tirar dúvidas.  

 

Foram considerados materiais e recursos metodológicos: a) apostilamento de textos; 

b) projetos de ensino, pesquisa e extensão; c) livros didáticos e outros; d) lista de 

exercícios; e) e-books; f) jogos; g) podcasts (arquivos de áudio); g) blogs; h) momentos 

síncronos; i) vídeos de apoio; j) videoaulas disponíveis gratuitamente na internet; k) 

aulas gravadas e disponibilizadas pelo docente (momento assíncrono); l) e textos de 

diferentes gêneros.  

 

O importante, na elaboração dos materiais (recursos didático-metodológicos), foi a 

relação do conteúdo programado no plano de ensino e sua sequência de 

apresentação aos estudantes, desenvolvido no transcorrer da disciplina.  

https://drive.google.com/file/d/1W8B7spBf8Dxpp8WG3lBG7s0INiQkoLLl/view?usp=sharing
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As atividades que podem ser desenvolvidas por meio do RED, desde que observada 

a Instrução Normativa 007, de 22 de julho de 2020, são: a) estágio supervisionado; b) 

práticas educativo-pedagógicas; c) aulas práticas de laboratórios; d) aulas práticas de 

campo ou atividades correlatas. Essas atividades, que requeiram equipamentos, 

dispositivos, softwares e outras ferramentas acessíveis somente nas instalações 

físicas do Campus ou em outros locais de aprendizado distinto do domiciliar, ficaram 

para serem realizadas nas fases dois, três ou quatro.  

 

Como resultado do processo de interação entre professor e estudante, a avaliação da 

aprendizagem teve sua mensuração por meio de dois ou mais instrumentos/ produtos, 

que podem ser: a) relatórios; b) resumos em suas tipologias; c) redações; d) projetos; 

e) objetos de aprendizagem, dependendo da modalidade do curso e sua natureza, do 

tempo de desenvolvimento e do suporte a ser fornecido; f) desenvolvimento de blogs; 

g) produção de áudios e vídeos; h) provas; i) lista de exercícios; j) e outras atividades 

definidas pelo professor, considerando a disciplina e o plano de ensino. 

 

Os projetos interdisciplinares tiveram critérios de avaliação, ponderando-se sempre a 

necessidade de adaptação de materiais avaliativos ou a elaboração de avaliações 

específicas para os estudantes com necessidades específicas. A elaboração de 

materiais (recursos didático-metodológicos) teve que considerar as características da 

disciplina e as condições do professor, assim como a condição do estudante de ter 

acesso ao conteúdo, independentemente do seu formato.  

 

Na elaboração dos materiais (recursos didático-metodológicos) foi assegurada a 

legalidade: a) propriedade intelectual da produção; b) direito autoral, quando da 

produção de apostilas ou similares; c) direito de imagem, quando da produção de 

vídeo; d) e inclusão e acessibilidade.  

 

O RED garantiu aos estudantes o direito de acesso, de forma igualitária, aos materiais 

disponibilizados, sem prejuízo à sua formação. As coordenações de curso ficaram 

responsáveis pelo apanhamento pedagógico, por meio das comissões específicas ou 
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de setor específico, aos estudantes em vulnerabilidade social e aos que apresentaram 

dificuldade de acesso às tecnologias ou que não entregaram atividades no prazo.  

 

O Campus assegurou aos estudantes o acesso aos conteúdos produzidos pelos 

docentes, observando e cumprindo as seguintes condições: a) quando o RED for 

executado por meio das TICs, garantia de que o estudante tenha acesso à internet 

por meio de computador ou smartphone compatível para leitura do material produzido 

(edital de fornecimento de notebook e internet para alunos que preencheram 

condições específicas do edital); b) o acesso do estudante a ferramentas ou 

mecanismos tecnológicos que possibilitem a interação professor-estudante 

(disponibilidade de terminal de computador no Campus, observados os protocolos de 

segurança sanitária, ainda na primeira fase); c) o acesso do estudante aos materiais 

produzidos, quando utilizados recursos tradicionais (materiais impressos, a serem 

retirados no Campus, respeitando-se o protocolo de segurança sanitária, ainda na 

primeira fase); d)  gerenciamento da confirmação de recebimento de atividades pelo 

estudante, bem como da entrega das atividades aos docentes (criado uma planilha de 

adimplência/inadimplência de atividades); e) provimento de mecanismo de entregar 

materiais aos estudantes que não possuem condições de acesso ao material por meio 

da internet, ou de mecanismos que garantam o acesso desses estudantes aos 

conteúdos digitais (entrega em domicílio de matérias e atividades); f) adaptação de 

todo o material às necessidades dos estudantes com deficiência; g) acompanhamento 

das dificuldades de aprendizagem por meio da equipe pedagógica, especialmente 

pela Coordenação de Apoio ao Estudante (CAE) e dos coordenadores de cursos.  

 

O RED teve as seguintes etapas: planejamento, execução e acompanhamento. 

Acerca do planejamento, os docentes elaboraram o plano de trabalho do RED 

considerando o plano de ensino da disciplina, observando como referência os 

seguintes passos: a) seleção de conteúdos que podem ser executados por meio do 

RED; b) planejamento de cronograma (conteúdo x atividades); c) definição de 

atividades a serem desenvolvidas; d) produção de materiais (recursos didático-

metodológicos); e) definição de metodologia de trabalho com os estudantes, se 

mediado por tecnologias ou de forma tradicional, com previsão de carga horária 

semanal e da ferramenta a ser utilizada para o atendimento aos estudantes; f) 
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instrumentos de avaliação e de recuperação da aprendizagem; g) entrega do plano 

de trabalho individual ou coletivo (projetos de ensino interdisciplinar) à coordenação 

de curso; h) a coordenação pedagógica recebe das coordenações de cursos (após 

tomarem ciência deles) o plano de trabalho individual ou coletivo (projetos de ensino 

interdisciplinar) para análise, observação e acompanhamento.  

 

A elaboração do plano de trabalho teve as especificidades do regime de exercício 

domiciliar. Os docentes tiveram que elaborar o plano de trabalho do RED com vistas 

ao programa de estudos a ser cumprido pelos estudantes da disciplina. O plano de 

trabalho do RED abrangeu a programação do componente curricular durante o 

período do regime de exercício domiciliar, sendo elaborado para cada turma e 

disciplina, levando-se em conta a excepcionalidade. O plano de trabalho do RED de 

cada disciplina descreveu os conteúdos a serem estudados; a metodologia a ser 

aplicada, inclusive metodologias interdisciplinares (quando foi o caso de projetos 

interdisciplinares); as tarefas a serem cumpridas; as formas e os instrumentos de 

avaliação, o peso de cada instrumento de avaliação na composição da nota; o prazo 

para entrega da(s) atividade(s) observando-se o contexto do estudante e a 

excepcionalidade; e a indicação de material para consulta.  

 

Foram responsabilidades dos coordenadores de cursos: a) analisar e testar o plano 

de trabalho do RED; b) acompanhar a execução do plano de trabalho do RED; c) 

acompanhar os docentes e os estudantes do curso durante a execução do RED; d) 

manter a comunicação com os estudantes e os docentes; e) estimular o trabalho 

docente por meio de projetos interdisciplinares, com o objetivo de maximizar o 

trabalho colaborativo; f) promover as iniciativas de projetos de ensino com o objetivo 

de execução do RED; g) prover mecanismo de comunicação com os estudantes e 

seus responsáveis legais no caso de estudantes menores, objetivando a continuidade 

do contato escolar; h) acompanhar o registro de notas, conteúdos e carga horária nos 

sistemas acadêmicos, decorrentes das ações do RED.  

 

Foram responsabilidades da equipe pedagógica:  

 

a) Revisar o plano de trabalho do RED;  
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b) assessorar a coordenação do curso nas comunicações com os estudantes;  

c) mediar as ações pedagógicas do RED entre os docentes e os estudantes;  

d) assessorar os docentes, quando necessário, na elaboração do plano de 

trabalho do RED;  

e) assessorar os docentes na produção de recursos pedagógicos que facilitem a 

aprendizagem;  

f) colaborar na distribuição dos recursos aos estudantes quando o professor 

requerer;  

g) acompanhar a oferta dos recursos pedagógicos, assegurando que estejam 

disponíveis no plano de trabalho do docente no RED;  

h) acompanhar os estudantes com algum tipo de deficiência ou de necessidade 

específica, assegurando que eles possam receber tratamento igualitário, com 

recursos condizentes com a sua deficiência ou necessidade específica;  

i) acompanhar as atividades desenvolvidas pelos estudantes e professores, 

fornecendo suporte pedagógico, quando necessário;  

j) manter canal de comunicação com os docentes para atendimento quanto às 

metodologias utilizadas e aos recursos disponibilizados para os estudantes;  

k) acompanhar a execução de programas ou ações de assistência estudantil que 

tenham como objetivo a execução do RED;  

l) colaborar com as coordenações de curso na manutenção de canais de 

comunicação com estudantes e responsáveis legais no caso de estudantes 

menores;  

m) acompanhar e orientar em casos que indicam evasão. Fazer parte da equipe 

pedagógica os profissionais que atuam em funções específicas de carreira, em 

apoio administrativo ou em cargo de confiança, subordinados ao Departamento 

de Ensino, inclusive profissionais contratados temporariamente para auxiliar no 

atendimento às necessidades específicas dos estudantes. 

Foram responsabilidades dos docentes:   

 

a) Analisar o plano de ensino da disciplina, tencionando a elaboração do RED; I 

b) elaborar o plano de trabalho, com conteúdo selecionado para compor o RED;  

c) selecionar conteúdos que favoreçam a aprendizagem autônoma, de forma que 

o estudante possa compreender os conceitos, exemplos e exercícios;  
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d) acompanhar os estudantes com necessidades específicas e disponibilizar 

materiais que atendam às necessidades dos estudantes;  

e) adaptar os conteúdos para serem executados em RED;  

f) selecionar canais de comunicação com o estudante, por meio das tecnologias 

da informação e comunicação, como forma de socializar o material 

desenvolvido e de atender às necessidades de cada caso;  

g) criar cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante e que 

possam ser mensuradas;  

h) acompanhar as dúvidas dos estudantes e interagir com eles por meio de 

metodologias de comunicação viáveis;  

i) atender os estudantes com necessidades específicas de forma individualizada, 

com o suporte dos tradutores intérpretes de língua brasileira de sinais (LIBRAS) 

ou de outros profissionais de apoio educacional especializado, por meio de 

tecnologias adequadas;  

j) dispor de um canal de comunicação com o tradutor intérprete de Libras ou com 

o profissional de apoio educacional do Campus;  

k) registrar nos sistemas acadêmicos as atividades desenvolvidas, os conteúdos 

e as suas respectivas cargas horárias;  

l) considerar a carga horária a ser registrada pelas atividades desenvolvidas no 

RED e a sua equivalência no plano de ensino;  

m) comunicar à coordenação de curso sobre os estudantes que não estejam 

interagindo por meio das propostas pedagógicas e dos canais de comunicação 

estabelecidos no plano de trabalho do RED, seja por falta de recursos 

tecnológicos e/ou pela dificuldade na execução das atividades, bem como 

propor estratégias para facilitar a interação estudante-professor.  

 

Foram responsabilidades dos estudantes: 

a) Disponibilizar um local e um horário para estudo e realização das atividades 

propostas pelos professores;  

b) dispor de um canal de comunicação juntamente com o professor;  

c) observar e cumprir o cronograma das atividades propostas pelo professor;  

d) participar, por meio de canais de comunicação, de plantões para sanar dúvidas 

com o professor;  
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e) retornar as atividades desenvolvidas ao professor por meio de seu responsável 

ou por canais de comunicação usuais; 

f) dispor de um canal de comunicação com o tradutor intérprete de Libras do 

Campus ou com o profissional de apoio educacional do Campus, para o 

estudante com necessidade específica;  

g) definir um horário para atendimento, juntamente com o tradutor intérprete de 

Libras ou com o profissional de apoio educacional do Campus, de acordo com 

o cronograma das atividades, quando o estudante tiver deficiência ou 

necessidades específicas;  

h) comunicar ao coordenador do curso quando houver intercorrências que 

dificultem ou impossibilitem o acesso aos materiais disponibilizados, a 

participação e o acompanhamento das atividades.  

 

As responsabilidades dos tradutores e intérpretes de Libras foram normatizadas pela 

Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil e Diversidade.  

 

No RED foram observadas as condições de pessoa, de infraestrutura e de tecnologia 

do Campus. O RED foi implementado para fins de execução do calendário acadêmico, 

devendo o Campus definir metodologias para o seu desenvolvimento (por mediação 

tecnológica, tradicional ou mista), podendo associar diversas estratégias, desde que 

observadas as diretrizes definidas na IN 003/IFMT/2021. 

 

Os colegiados de curso ou os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) tiveram como 

missão identificar quais as disciplinas que demandam atividades práticas e/ou que 

exigem a presença dos estudantes no Campus e que não teve como serem 

trabalhadas com base no RED, devendo ser ofertadas quando do retorno das 

atividades presenciais (fases: dois, três e quatro).  

 

Foi de responsabilidade do Campus a oferta de condições para que o estudante possa 

ser atendido pelo RED. O Campus teve que assegurar mecanismos de comunicação 

com os estudantes e assegurar o recebimento das atividades. E teve autonomia para 

decidir pela melhor metodologia a ser empregada na execução do RED (por mediação 

tecnológica, tradicional ou mista), podendo associar diversas metodologias. Quando 
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não lhe foi possível garantir a disponibilização de equipamentos tecnológicos e acesso 

à internet aos estudantes que não dispõem dessas tecnologias, foram adotadas outras 

metodologias de atendimento domiciliar para garantir a esses estudantes o 

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem (entrega de material 

impresso em sua residência, por membros da equipe multidisciplinar).  

 

A mediação por tecnologia foi uma ação de comunicação proporcionada pelas TICs 

para atender às necessidades dos docentes e dos estudantes. Foi importante optar 

por uma metodologia que fosse viável aos estudantes, inclusive para atender aqueles 

com deficiência ou necessidades específicas.  

 

As TICs mais utilizadas no RED foram: a) softwares para computador e, na mesma 

categoria, os aplicativos para smartfone (apps); b) sites da internet; c) correios 

eletrônicos (e-mails). 

 

Equipamentos para utilização das TICs: a) smartphone; b) microcomputadores do tipo 

desktop ou notebook; c) tablet; IV; d) câmeras fotográficas dotadas de tecnologia de 

gravação Full HD e/ou 4K.  

 

Os recursos das TICs foram: a) comunidades virtuais de aprendizagens; b) 

repositórios institucionais; c) canais de produção de mídia; d) sistemas acadêmicos 

institucionais; e) fóruns virtuais; f) ambientes virtuais de aprendizagens; g) demais 

processos interativos e inovadores que, associados aos recursos tradicionais, 

potencializam a ação formativa no estudante.  

As TICs possibilitaram aos docentes: a) a elaboração de apostilas impressas e 

portfólios; b) a elaboração de e-books; c) a elaboração de pastas digitais; d) a criação 

de lista de exercício (impressa ou digital), que pode conter itens objetivos e discursivos 

(resumos, sumarização de textos e redação); e) a elaboração de projetos diversos e 

trabalhos acadêmicos com temas induzidos. 

 

O Campus teve que assegurar formas para que o estudante permanecesse na 

instituição e obtivesse êxito no curso e na disciplina, independentemente se tinha ou 

não acesso a recursos tecnológicos (residentes em locais sem energia elétrica ou 
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internet). Além disso, foram ofertados materiais didáticos convencionais (livros, 

apostilas e afins) de forma que os estudantes pudessem ter a oportunidade de 

continuar tendo acesso ao conteúdo das disciplinas com acompanhamento da 

instituição. Assim, foram planejadas estratégias de ensino e de acompanhamento da 

aprendizagem, da oferta de condições e de infraestrutura, de forma a garantir a 

permanência e o êxito do estudante na execução do RED.   

 

A publicidade das ações do RED foi garantida por meio dos canais de comunicação 

institucional e de guias de orientações de estudo. O Campus teve que avaliar 

constantemente os resultados acadêmicos obtidos no processo de ensino e 

aprendizagem, com atenção às especificidades do público atendido e às condições 

de acesso e conectividade, e, quando necessário, rever práticas pedagógicas a fim 

de garantir a permanência e o êxito dos estudantes.  

 

Os acompanhamentos das atividades foram realizados pelo docente da disciplina, 

assessorado pela equipe pedagógica, pela equipe multiprofissional e pelo 

coordenador do curso.  

 

As avaliações no RED asseguraram o plano de trabalho do docente e utilizaram o 

material produzido e administrado aos estudantes, as dificuldades de aprendizagem 

e a especificidade de cada estudante, bem como oportunizar a aprendizagem do 

estudante. O docente pode definir o melhor instrumento e os critérios de avaliação 

que favoreçam a aprendizagem do estudante e teve que observar as recomendações 

dos pareceres CNE 05/2020 e 011/2020 e a Lei nº 14.040/2020, quanto aos 

instrumentos que minimizem a retenção e a evasão escolar.  

 

O instrumento de avaliação teve como objetivo assegurar a participação de todos os 

estudantes, sendo necessária a sua adaptação às necessidades dos estudantes com 

deficiência ou necessidades específicas. A avaliação dos conteúdos mediados teve 

como objetivo atender ao plano de trabalho do RED e ao plano de ensino da disciplina. 

A avaliação teve que observar a necessidade do estudante com deficiência ou 

necessidade específica e ser adaptada àquela realidade. Tiveram que ser priorizados 

os modelos de avaliações que maximizassem o protagonismo do estudante no 
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processo de aprendizagem, como relatórios, estudos de caso, resumos, produção de 

textos e produção de vídeos. Os docentes tiveram autonomia para desenvolver o 

instrumento de avaliação que representasse melhor a aprendizagem, podendo ser 

individual ou modelo colaborativo, desde que contemplasse todos os estudantes.  

 

As atividades executadas por meio do RED tiveram que ser registradas conforme 

plano de trabalho e com vistas ao sistema de registro de informações acadêmicas. O 

registro das atividades teve que ser inserido nos sistemas de registro de informações 

acadêmicas, com base na carga horária planejada para sua execução. O registro das 

atividades foi por período, verificando-se os sistemas de registro de informações 

acadêmicas e a execução do RED. Não foi registrada a frequência dos estudantes, o 

que só deve ser realizado quando o calendário acadêmico estiver em vigor por aulas 

presenciais e deve oportunizar estratégias de acompanhamento e de recuperação dos 

estudantes.  

 

4.1.4 Retorno gradual às atividades presenciais 

 

Na Portaria Interministerial nº 005, de 4 de agosto de 2021, o Ministério da Educação 

e o Ministério da Saúde reconhecem a importância nacional do retorno à 

presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem; 

 

A Resolução CNE/CP nº 002, de 5 de agosto de 2021, institui Diretrizes Nacionais 

orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade das 

atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar; e 

a Resolução 53/2021 - RTR-CONSUP/RTR/IFMT, de 24 de setembro de 2021, do 

Conselho Superior do IFMT, autoriza o retorno gradual e seguro a partir de 04 de 

outubro de 2021 (início da segunda fase). 

 

Após mais de um ano realizando atividades remotas devido à pandemia da COVID-

19, o Campus retornou parcialmente às atividades presenciais a partir de 04 de 

outubro de 2021 (início da segunda fase). No dia 23 de setembro, o Conselho Superior 

(CONSUP) do IFMT deliberou pelo retorno gradual às atividades presenciais, a critério 

de cada Campus o seu planejamento e organização.  
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A IN nº 006/IFMT/ de 29/09/2021 estabeleceu diretrizes e orientações para o retorno 

gradual e seguro das atividades presencias no âmbito do IFMT. O retorno às 

atividades presenciais do Campus deverá ser realizado conforme as peculiaridades e 

as especificidades do seu espaço físico, condições sanitárias e de biossegurança. 

Para o retorno gradual e seguro das atividades acadêmicas e administrativas 

presenciais, caberá às autoridades avaliar no mínimo o atendimento às normas de 

biossegurança do IFMT contidas na IN 5/2021 - RTR-GAB/RTR/IFMT e os seguintes 

indicadores:  

 

a) Taxa de contágio (R0) no município: na falta deste, considerar a do estado; e 

na falta de ambos, a do país;  

b) taxa de transmissão comunitária: casos novos e porcentagem de testes ou 

diagnósticos positivos no município - na falta deste, considerar a do estado e 

na falta de ambos a do país;  

c) redução do número de óbitos causados por COVID-19 no município ou no 

estado;  

d) taxa de ocupação de leitos na unidade de terapia intensiva (UTI) de adultos 

reservados para a COVID-19 no município ou no estado;  

e) execução do cronograma de vacinação (com 1ª dose e 2ª dose ou dose única) 

para o grupo prioritário dos profissionais da educação, no município onde está 

inserida a unidade.  

 

As atividades administrativas e acadêmicas no âmbito do IFMT estão classificadas 

nas seguintes fases:  

 

a) Fase 1 (nível de gravidade alta): situação local muito grave, com necessidade 

de adoção de medidas mais restritivas de distanciamento e isolamento social, 

com atividades realizadas em sua totalidade de forma remota, inclusive por 

meio do RED; 

b) fase 2 (nível de gravidade moderada): situação local de risco moderado, que 

exige o afastamento social e diminuição da interação e circulação de pessoas, 

com realização de atividade presencial gradativa e atividade remota;  
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c) fase 3 (nível de gravidade baixa): situação local de baixo risco, com 

implementação e/ou manutenção de todas as medidas e atividades previstas 

para a fase II, com ampliação da atividade presencial e redução da atividade 

remota;  

d) fase 4 (nível de gravidade muito baixa): situação local normalizada, com 

possibilidade de realização de atividades em sua totalidade de forma 

presencial, exceto aquelas relacionadas ao ensino a distância. Cada fase será 

mensurada com base na matriz de indicadores.  

 

As unidades do IFMT deverão manter seus servidores em trabalho remoto em sua 

totalidade, quando houver restrições locais de circulação ou antecipação de pontos 

facultativos e feriados legalmente instituídos por lei federal, somente aplicáveis caso 

sejam declarados pelo estado, município ou pelo reitor ou diretor-geral do Campus.  

 

Para cada fase do processo de retomada das atividades presenciais, conforme 

apresentado, há um conjunto de atividades que podem ser desenvolvidas, conforme 

a disponibilidade de espaços passíveis de serem utilizados em cada unidade e as 

normas de biossegurança:  

 

Na primeira fase, em que não é possível o desenvolvimento de atividades presenciais, 

as aulas teóricas e práticas, atividades administrativas, pedagógicas, de extensão e 

de pesquisa foram desenvolvidas predominantemente em formato não presencial.  

 

Na segunda fase em que algumas atividades presenciais podem ser desenvolvidas, 

recomendam-se: a) retomada das atividades presenciais administrativas e 

pedagógicas dos setores, que adotará o rodízio de servidores; b) retorno ao trabalho 

presencial, de forma prioritária, para aqueles servidores ocupantes de cargo em 

comissão de todos os níveis que não se enquadrem nas condições ou fatores de risco; 

c) estabelecer o número de pessoas a serem comportadas em cada ambiente em 

acordo com as recomendações sanitárias vigentes; d) retomada das atividades 

práticas em laboratórios; e) orientações presenciais de trabalho de conclusão de 

curso, (TCC) estágios, pesquisa, extensão e demais programas de formação 

profissional; f) retomada das atividades de estágio, de extensão e de pesquisa; 
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defesas de TCCs, dissertações, exame de qualificação e relatórios; g) atividades de 

práticas de ensino; h) atividades de ensino que envolvam práticas esportivas corporais 

em pequenos grupos, de acordo com as normas de biossegurança; i) a presença de 

servidores, colaboradores e estudantes em cada ambiente de trabalho não deverá 

ultrapassar o limite que permita manter o distanciamento mínimo de 1 metro entre os 

agentes públicos, segundo as recomendações para o planejamento de retorno às 

atividades escolares presenciais no contexto da pandemia de COVID-19, da 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de 15/08/2021; j) as demais atividades 

acadêmicas, que continuam em RED, seguem organizadas por meio da Instrução 

Normativa nº 003/2021. 

 

Na terceira fase, em que maior número de atividades presenciais administrativas e 

acadêmicas podem ser desenvolvidas com a possibilidade de alternância entre as 

atividades não presenciais e presenciais, recomendam-se: a) considerar os recursos 

tecnológicos voltados para desenvolver aulas simultâneas (presencial e remota); b) 

priorizar as turmas concluintes; c) estabelecer trilhas formativas para o 

desenvolvimento de aulas alternadas; d) levantar no colegiado da área de ensino 

quais componentes curriculares de cada curso devem ser priorizados, observando-se 

o desenvolvimento e avaliação das aulas não presenciais ministradas até o momento; 

e) participação opcional dos estudantes nas aulas presenciais; f) estabelecer o 

número de pessoas a serem comportadas em cada ambiente, administrativo e 

acadêmico, em acordo com as recomendações sanitárias vigentes; g) as demais 

atividades acadêmicas, que continuam em RED, seguem ainda organizadas por meio 

da Instrução Normativa nº 003/2021.  

 

Na quarta fase, em que é possível a volta total das atividades administrativas e 

acadêmicas presenciais, recomendam-se: a) realizar diagnóstico pedagógico do que 

foi desenvolvido ao longo das fases anteriores; b) estabelecer estratégias para a 

recuperação de conteúdo dos componentes curriculares a partir do diagnóstico; c) 

estabelecer uma política de monitoria para auxiliar na reposição e/ou apresentação 

de conteúdo.  
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Para a decisão sobre a progressão para a fase seguinte, devem ser considerados os 

indicadores epidemiológicos e respeitar o período mínimo de 21 dias para cada fase 

(exceção primeira fase). Para a decisão sobre o retorno a uma fase anterior ou para 

a suspensão das atividades presenciais, devem ser ponderados os indicadores 

epidemiológicos, e o prazo estabelecido poderá ser dispensado. Para decisão sobre 

redução ou suspensão de atividades presenciais, quando da ocorrência de casos 

confirmados de contaminação ou de pessoas com sintomas da COVID-19, deve ser 

seguida a orientação da publicação realizada pela FIOCRUZ. 

 

De acordo com a Instrução Normativa n° 109/2020 da Secretaria de Gestão e 

Desempenho de Pessoal, do Ministério da Economia, deverão ser priorizados para a 

execução de trabalho remoto, mediante autodeclaração, as seguintes situações:  

 

a) Servidores e empregados públicos que apresentem as condições ou fatores de 

risco assim descritos: I) Idade igual ou superior a 60 anos; II) cardiopatias 

graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, 

revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica 

descompensada) e miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência 

cardíaca, miocardiopatia isquêmica); III) pneumopatias graves ou 

descompensadas (dependentes de oxigênio, asma moderada/grave, doença 

pulmonar obstrutiva crônica); IV) imunodepressão e imunossupressão; V) 

doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); VI) doenças 

cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; VII) neoplasia maligna 

(exceto câncer não melanótico de pele); VIII) doenças hematológicas (incluindo 

anemia falciforme e talassemia); e IX gestantes e lactantes.  

b) Servidores e empregados públicos na condição de pais, padrastos ou 

madrastas que possuam filhos ou responsáveis que tenham a guarda de 

menores em idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda estiverem 

mantidas a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche e que 

necessitem da assistência de um dos pais ou guardião e que não possuam 

cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residência apto a prestar 

assistência;  
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c) servidores e empregados públicos que coabitem com idosos ou pessoas com 

deficiência e integrantes do grupo de risco para a COVID-19. A comprovação 

das condições dos incisos I a III ocorrerá mediante a forma da respectiva 

autodeclaração, encaminhada para o e-mail institucional da chefia imediata, 

resguardadas as informações pessoais e sigilosas. A prestação de informação 

falsa sujeitará o servidor ou empregado público às sanções penais e 

administrativas previstas em lei. Para fins do disposto nessa IN, entende-se por 

trabalho remoto a execução das atividades fora das dependências físicas do 

órgão ou entidade pelos servidores e empregados públicos impossibilitados de 

comparecimento presencial ao trabalho, não se confundindo com o teletrabalho 

decorrente do programa de gestão a que se refere a Instrução Normativa nº 65, 

de 2020.  

 

A qualquer tempo, de acordo com a necessidade de serviço, os servidores e 

empregados públicos em trabalho remoto nos termos da presente IN poderão ser 

solicitados a retornar ao trabalho presencial.  

 

Cada unidade do IFMT deverá:  

 

a) Promover formações, no mínimo na forma de orientações sistematizadas e 

campanhas educativas, sobre o protocolo sanitário estabelecido para 

prevenção de contágio da COVID-19;  

b) respeitar rigorosamente as medidas sanitárias de prevenção;  

c) criar estratégias de comunicação permanente com a comunidade escolar;  

d) monitorar o retorno dos estudantes às atividades presenciais, bem como 

garantir o estabelecimento de estratégias de busca ativa daqueles que estejam 

com dificuldades para retornar;  

e) elaborar e/ou acompanhar estratégias para o acolhimento socioemocional dos 

estudantes e dos servidores;  

f) manter e monitorar as estratégias para a inclusão digital dos estudantes;  

g) manter os calendários escolares de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE);  
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h) realizar atividades em RED em alternância com as atividades presenciais, 

quando necessário;  

i) manter o uso de tecnologias para complementar as atividades presenciais;  

j) promover formação continuada de servidores;  

k) realizar e acompanhar o diagnóstico da infraestrutura física das unidades para 

atendimento ao protocolo sanitário;  

l) verificar a existência de insumos necessários para a retomada e, se necessário, 

adquiri-los;  

m) manter atualizado o levantamento de servidores e estudantes em situação de 

risco e o índice de imunização/vacinação;  

n) dimensionar o impacto do retorno gradual na carga horária dos docentes;  

o) garantir, a todos os estudantes que eventualmente não tenham condições de 

participar das atividades presenciais, acesso aos conteúdos;  

p) ter uma comissão local de planejamento, implantação e acompanhamento do 

retorno gradual às atividades presenciais, conforme estabelece a Resolução 

53/2021 - RTR-CONSUP/RTR/IFMT, de 24 de setembro de 2021;  

q) divulgar em seus canais oficiais a quantidade total de servidores em exercício 

no órgão, especificando quantos se encontram em regime de trabalho 

presencial e remoto, conforme exigência contida na IN. 

 

As unidades deverão realizar o planejamento curricular dos cursos em função das 

pendências e da reorganização realizada no período de oferta de atividades de ensino 

remotas, sob a coordenação do departamento/direção de ensino, devendo: 

 

a) Assegurar formas de alcance, por todos os estudantes, dos objetivos de 

aprendizagem estabelecidos no projeto pedagógico de curso (PPC) e nos 

planos de ensino dos componentes curriculares;  

b) prever reposição de carga horária e conteúdos práticos, quando houver 

necessidade, podendo esta acontecer aos sábados, respeitando-se os 

períodos previstos legalmente para recessos, férias e outros períodos de 

intervalos para recuperação física e mental, quando houver;  

c) planejar e aplicar atividades pedagógicas não presenciais de acordo com a 

proposta curricular dos cursos/componentes curriculares, com vistas à 
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equivalência das atividades propostas em relação ao cumprimento dos 

objetivos propostos no currículo, para cada ano e cada componente curricular;  

d) orientar para o registro detalhado no diário de classe das atividades 

pedagógicas desenvolvidas em cada componente curricular, conforme 

planejamento preestabelecido.  

 

Cabe ao docente registrar e detalhar as atividades a serem realizadas no plano de 

ensino de cada componente curricular. O registro em diário de classe deverá seguir 

como previsto nos planos de ensino e pela Instrução Normativa nº 003/2021.  

 

No planejamento pedagógico da estratégia de ensino flexível, mesclam-se atividades 

de ensino presencias e remotas, estabelecido em função das fases, bem como o 

cronograma com os dias da semana e as turmas/estudantes que terão os momentos 

presenciais.  

 

As atividades acadêmicas presenciais devem ser planejadas com o objetivo de 

atender prioritariamente: as turmas que finalizam seus cursos no ano letivo de 2021 

em todos os níveis e modalidades; os componentes curriculares de todas as turmas, 

que por sua natureza envolvam maior carga horária prática; e os estágios curriculares 

supervisionados.  

 

O cômputo da carga horária trabalhada para substituição da carga horária presencial, 

bem como o cumprimento dos dias letivos, dar-se-á de acordo com as determinações 

nacionais vigentes, sendo consideradas no cômputo da carga horária letiva as 

atividades presenciais realizadas nas unidades e as atividades RED.  

 

A carga horária de atividades práticas deverá ser analisada pelo docente com 

acompanhamento da coordenação de curso em conjunto com o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) ou o Colegiado de Curso, quando houver, quanto à possibilidade 

de cumprimento em atividades não presenciais, levando em consta as 

especificidades, os níveis, as modalidades de ensino, os objetivos de aprendizagem, 

as competências e as habilidades a serem desenvolvidas, assim como a necessidade 

de tais atividades para a integralização do curso.  
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As disciplinas que possuem carga horária prática poderão ser executadas por meio 

de atividades não presenciais, a partir de prévia avaliação da sua ementa, prevista no 

projeto pedagógico de curso pelo docente em conjunto com a coordenação de curso 

e/ou com o NDE.  

 

Para os estudantes que não se encontram em fase de integralização do curso, a 

análise das ementas das disciplinas que possuem carga horária prática deverá avaliar 

a possibilidade de, no retorno às atividades presenciais, recuperação das 

aprendizagens e das habilidades previstas para a disciplina, por meio de oficinas ou 

de cursos de extensão, entre outras atividades possíveis no período presencial. 

 

O funcionamento com atendimento presencial nos espaços da biblioteca, laboratórios, 

refeitório, internatos, quadras e áreas de esporte e lazer deve ser planejado pela 

gestão do Campus, com vistas a atender o protocolo de biossegurança.  

 

4.2 Percepção dos docentes e discentes sobre as mudanças ocorridas no IFMT 

– Campus Rondonópolis MT, em tempos de pandemia 

 

Este segundo item descreve a mensuração da percepção dos docentes e discentes 

sobre as mudanças no processo ensino-aprendizagem a partir da implantação e 

execução do RED no Campus - terceiro objetivo específico -. Essas mudanças foram 

obtidas por meio de dados primários provenientes de pesquisa realizada com base na 

análise de conteúdo, entrevistas semiestruturadas por meio de questionário on-line, 

sendo utilizados o Google Forms aplicação de questionário e análise descritiva de 

conteúdo (Gil, 2008; Marconi & Lakatos, 2003; Yin 2010). 

 

4.2.1 Caracterização dos participantes da pesquisa 

 

Com o objetivo de descrever os desafios encontrados pelos docentes e discentes 

durante as mudanças no processo ensino-aprendizagem a partir da implantação e 

execução do RED no Campus Rondonópolis, aplicou-se questionário quantitativo a 

115 discentes e 50 docentes do Campus. Com base no cálculo estatístico, para uma 



98 

 
 

 

amostra com população de 165 entrevistados, com o intuito de obter a margem de 5% 

de erro, precisava-se no mínimo de 83 respondentes. O índice de respondentes, 

superou o limite necessário para utilização dessa margem, logo, obtiveram-se 95% de 

confiabilidade. A Tabela 18 demonstra os dados dimensionados da amostra. 

 

Tabela 19 - Dimensão da amostra 
Dimensionamento da Amostra 

Confiança 95% 
Margem de erro 5% 
Tamanho da população 178 

Tamanho da amostra 134 

Amostra pesquisada 134 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

De acordo com o previsto na metodologia, os dados foram coletados em dois 

segmentos: discente do curso técnico em Secretariado integrado ao nível médio e 

docentes do Campus, todos participantes do processo de implantação e execução do 

RED. A Tabela 19 detalha a amostra, apresentando as turmas, quantidade de 

discentes e docentes e o percentual de respostas obtidas em cada segmento. Do total 

de 50 docentes, 35 responderam os questionários; e do total de 128 discentes, 99 

responderam à pesquisa. 

 

Tabela 20 - Distribuição da coleta de dados por turma 
Ordem Público 

pesquisado 
Tamanho da 
população 

Tamanho da 
amostra 

% da 
população 

% da amostra 
respondente 

1 Docentes 50 35 70,000% 26,119% 
02 Primeiro ano A/B 70 50 71,428% 37,313% 
03 Segundo ano 28 21 75,000% 15,671% 
04 Terceiro ano 30 28 93,333% 20,897% 
05 Total 178 134 75,280% 100,000% 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

4.2.2 Percepção dos docentes e discentes sobre as mudanças no processo 

ensino-aprendizagem 

O questionário de pesquisa (Apêndice B) é composto de 15 perguntas na escala de 

Likert (escala de 01 a 05) e uma pergunta aberta. A Tabela 20 apresenta uma visão 

panorâmica das respostas, referente à escala de Likert. 

 

 



99 

 
 

 

Tabela 21 - Resumo dos resultados obtidos na pesquisa 
Perguntas Resposta 01 

% 
Resposta 02 

% 
Resposta 03 

% 
Resposta 04 

% 
Resposta 05 

% 

01 1,4 7,2 8,7 72,5 10,1 
02 5,9 1,5 11,8 29,4 55,5 
03 21,7 17,4 26,1 24,6 10,1 
04 2,9 5,8 2,7 46,4 23,2 
05 7,2 8,7 14,5 42,0 27,5 
06 26,1 15,9 27,5 27,5 2,9 
07 1,4 4,3 14,5 52,2 27,5 
08 4,3 5,8 13,0 44,9 31,9 
09 2,9 4,3 20,3 44,9 27,5 
10 5,8 14,5 34,8 37,7 7,2 
11 5,8 2,9 20,3 46,4 24,6 
12 4,3 8,7 33,3 46,4 7,2 
13 4,3 14,5 26,1 46,4 8,7 
14 4,3 10,1 31,9 42,0 11,6 
15 4,3 10,1 29,0 47,8 8,7 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 
 

 

Na pergunta aberta no final do questionário, foi solicitado aos discentes/docentes, que 

expressassem a sua opinião sobre o RED: “Como, você avalia a contribuição do RED, 

de forma geral, no processo de ensino-aprendizagem, durante o período de 

isolamento social?”. A Tabela 21 sintetiza essas opiniões, agrupando-as pela 

semelhança do conteúdo.  

 

Tabela 22 - Síntese das avaliações dos discentes/docentes sobre o RED 
Avaliações positivas O RED é considerado uma metodologia inovadora, que possibilita ao 

discente e docentes dar continuidade no processo de ensino-
aprendizagem, na utilização de diversas TICs, criando metodologias e 
desafios ao processo de interação escolar. 

Avaliações negativas Significativo percentual acredita que a interação dos discentes para como 
os docentes e colegas ficou prejudicada, bem como o aumento da 
repetência/evasão dos discentes que não tinham domínio/habilidades para 
trabalhar com as ferramentas disponibilizadas, aumentando ainda mais o 
abismo entre as classes sociais, evidenciando a vulnerabilidade social. 

Sugestões É necessário investimento na formação dos docentes e discentes em 
ferramentas TICs, metodologias remotas, mesmo em tempo de atividades 
presencias. Se trabalhadas, o impacto é minorado pelo know-how. 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 
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4.2.2.1 Resultado da pesquisa segundo as respostas, escala de Likert 

 

Figura 1 - Conhecimento sobre a pandemia 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

O primeiro ponto a ser analisado é o grau de conhecimento dos pesquisados sobre a 

pandemia COVID-19. O gráfico da Figura 1 mostra que 1,4% não tem conhecimento; 

7,2% têm muito pouco conhecimento; 8,7% pouco conhecimento; 72,5% bom 

conhecimento; e 10,1% ótimo conhecimento. Esses dados demonstram que a maioria 

dos pesquisados tem conhecimento ótimo/suficiente para entender as causas e 

efeitos da pandemia que deu início ao isolamento social e ao processo de mudanças 

no sistema de ensino-aprendizagem, especialmente na implantação e execução do 

RED. 

 

Figura 2 - Opinião dos respondentes sobre a importância do isolamento social 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

O gráfico da Figura 2 ilustra as respostas dos discentes/docentes sobre a importância 

do isolamento social, durante a pandemia: 5,9% não dão importância alguma; 1,5% 

muito pouca Importância; 11,8% pouca importância; para 29,4% é importante; e 55,5, 
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muito importante. Pelos dados apresentados, percebe-se que se somando as 

respostas apresentadas - ser importante e muito importante -, 84,4% dos 

respondentes consideraram o isolamento social IMPORTANTE. Esse grau de 

consciência colabora com a aceitação das mudanças realizadas durante a 

implantação e execução do RED.  

 

Figura 3 - Conhecimento sobre isolamento vertical e horizontal. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

Analisando os resultados contidos na Figura 3 sobre isolamento vertical e horizontal: 

21,7% responderam não ter conhecimento algum; 17,4% muito pouco conhecimento; 

26,1% pouco conhecimento; 24,6% conhecimento suficiente e 10,1% ótimo/muito 

conhecimento.  Percebe-se que aproximadamente um terço (34,7%) dos 

respondentes tem conhecimento sobre os tipos de isolamento social. 

 

Figura 4 - Conhecimento sobre o RED. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

De acordo com a Figura 4, para 69,6% dos entrevistados, respostas 4 e 5 somadas, 

aproximadamente dois terços da amostra, têm conhecimento bom/ótimo sobre o RED. 

Para os demais 30,4%, somando-se as respostas 1, 2 e 3, nenhum ou pouco 
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conhecimento sobre o RED. Isso evidencia que aproximadamente um terço não teve 

participação ativa na implantação do RED, em especial no planejamento /implantação, 

participando somente da execução. A participação aconteceu de forma parcial. 

 

Figura 5 - Grau de aceitação sobre a implantação do RED 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

A pesquisa também buscou identificar a postura dos discentes/docentes sobre o grau 

de aceitação na implantação e desenvolvimento do RED, obtendo-se as seguintes 

respostas (Figura 5): 69,5% tiveram postura de aceitação boa/ótima, 30,5% tiveram 

postura de nenhuma/muito pouca ou pouca aceitação. Isso demonstra que em um 

processo de mudanças sempre haverá resistência, especialmente nesse caso em que 

houve uma mudança abrupta na metodologia de ensino-aprendizagem. É interessante 

observar que a maioria acredita no RED, que proporcionou aos discentes/docentes 

oportunidade de manter as atividades educacionais, mesmo em tempos de isolamento 

social.  

 

Figura 6 - Grau de conhecimento sobre a IN 003/ IFMT, 26/07/2021 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 
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Na questão n° 6 foi pesquisado o grau de conhecimento sobre a IN 003/IFMT/2021, 

documento norteador da metodologia aplicada durante o processo de mudança, das 

atividades presenciais para as atividades remotas. Na Figura 6 ficou demonstrado que 

69,5% têm muito pouco, pouco ou nenhum conhecimento; 30,5% bom/ótimo 

conhecimento sobre a norma pesquisada, demonstrando falhas de comunicação no 

processo de publicidade das normas e metodologia utilizada no desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem durante a implantação e execução do RED. 

 

Figura 7 - Grau de conhecimento sobre o ensino remoto 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

As atividades de ensino-aprendizagem, durante o período de isolamento social, foram 

todas desenvolvidas por ensino remoto. Na Figura 7 visualiza-se o grau de 

conhecimento dos respondentes sobre o ensino remoto: 79,7% responderam ter 

ótimo/bom conhecimento e 20,3% nenhum/muito pouco/pouco conhecimento. O 

sucesso em processo de mudança passa pelo conhecimento dos participantes das 

ferramentas utilizadas no desenvolvimento e execução da mudança. 
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Figura 8 - Grau de conhecimento sobre aulas remotas síncronas 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

Em relação às aulas síncronas durante o ensino remoto, pode-se observar com a 

pesquisa que 76,8% dos discentes/docentes responderam que tinham muito/ 

suficiente conhecimento e somente 23,1% tinham nenhum, muito pouco ou pouco 

conhecimento. Sendo assim, a grande maioria sabia das aulas síncronas, mostrando 

que estas foram bem divulgadas, o que já era um primeiro passo para o 

desenvolvimento dessas aulas.  

 

Figura 9 - Conhecimento sobre aulas remotas assíncronas 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

O resultado no tocante às aulas assíncronas durante o ensino remoto não ficou muito 

distante do item anterior: 72,4% dos discentes/docentes responderam que tinham 

muito/suficiente conhecimento e somente 27,5% declararam que tinham nenhum, 

muito pouco ou pouco conhecimento. Isso mostra que tanto as aulas síncronas como 

as assíncronas tiveram boa divulgação, sendo possível a realização das aulas 

objetivando dar continuidade ao processo de ensino dos discentes.  
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Figura 10 - Ensino remoto quanto ao atendimento das necessidades dos discentes 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

Sobre o atendimento das necessidades dos discentes durante o ensino remoto, para 

44,9% dos discentes/docentes esse atendimento foi ótimo ou bom. Para 48,5% foi 

médio ou regular e 5,8% classificaram-no como insuficiente. Esses dados são um 

tanto preocupantes, revelando que ainda tem muito a ser melhorado em relação ao 

atendimento das necessidades dos discentes. 

 

Figura 11 - Liberdade de escolha de um canal viável que atenda às necessidades 
técnicas dos respondentes 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

Neste item a pesquisa procurou mostrar se os discentes/docentes tiveram a liberdade 

de escolha sobre as TICs a serem utilizadas durante o ensino remoto. Apurou-se que 

a grande maioria (71%) respondeu que muito/suficiente e somente 5,8% consideraram 

insuficiente essa liberdade para a escolha. Essa escolha foi um item importante 
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durante esse período, pois possibilitou que tanto os discentes como docentes se 

adequassem conforme suas necessidades. 

 

Figura 12 - Domínio das ferramentas TICs disponíveis 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

Na Figura 12 concentram-se as respostas referentes ao conhecimento/domínio das 

ferramentas de TICs pelos docentes/discentes. Esse item foi avaliado como muito ou 

suficiente por 53,6%; e 42% pouco ou muito pouco, sendo que apenas 4,3% 

responderam insuficiente ou nenhum. Apesar de o índice de respostas negativas a 

esse conhecimento ser baixo, entende-se que é o item preocupante, pois precisa 

garantir que haja sempre mais conhecimento em relação ao uso das TICs para se 

obter sucesso nessas aulas. 

 

Figura 13 - Aceitação das mudanças no ensino em tempos de isolamento social 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

Sobre a aceitação das mudanças no ensino nesse tempo de isolamento social, a 

Figura 13 indica que 55,1% dos pesquisados consideram boa ou ótima essa aceitação 
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e 44,9% acham que a aceitação foi média, regular ou insuficiente. Essa aceitação não 

depende somente de fatores ligados à instituição, mas reflete também no processo de 

ensino e aprendizagem.  

 

Figura 14 - Opinião sobre as mudanças no Campus a partir da implantação do RED 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

As mudanças ocorridas no Campus a partir da implantação do RED foram 

muitas/suficientes segundo 53,6% dos respondentes; 42% acreditam que as 

mudanças foram poucas ou muito poucas; e somente 4,3% disseram que foram 

insuficientes. Essas mudanças foram necessárias para o sucesso das aulas nesse 

tempo de pandemia. 

 

Figura 15 - Opinião sobre a atuação no processo de implantação e execução do RED 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

Na Figura 15 tem-se o resultado da pesquisa sobre a atuação dos discentes/docentes 

na implantação do RED. Constatou-se que 56,5% dos entrevistados consideraram sua 

atuação boa ou ótima, 30,1% a entendem como regular ou média e para 4,3% sua 
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atuação foi insuficiente. Esse dado revela que pequena parte dos entrevistados ainda 

precisa melhorar sua atuação visando obter melhores resultados.  

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o RED possibilitou dar continuidade aos 

discentes/docentes permanecerem ativos no processo de ensino-aprendizagem. O 

regime pode ser considerado uma prática pedagógica inovadora, trazendo a 

participação coletiva (todos os segmentos do instituto) como requisito fundamental ao 

sucesso de uma aprendizagem significativa, mesmo em tempos de isolamento social. 

Essa aprendizagem visou, por meio da reflexão e do compartilhamento de 

conhecimento, uma formação do indivíduo como um ser que se forma à medida que 

se relaciona e se apropria da realidade. Pode-se destacar, ainda, que os projetos de 

ensino (RED) desenvolvidos até o momento demonstram eficácia, colocando em 

evidência a possibilidade de uma nova elaboração de conhecimento, de integração e 

de questionamentos acerca do contexto atual.  

 

Cabe ressaltar que, apesar dos inúmeros aspectos positivos destacados, foram 

identificadas também algumas falhas que precisam ser superadas (caso se verifique 

a continuidade do RED). Cita-se como falha a necessidade de mais preparação e 

envolvimento de todos que tenham dificuldade em operacionalizar alguma ferramenta 

TIC que em algum momento do processo criou uma estratificação social, não 

conseguindo atender totalmente, deixando alguns discentes à margem do processo, 

sem direcionamento, comprometendo o desenvolvimento do trabalho.  

 

De acordo com Weick e Quinn (1999), Henderson (2002) e Fischer (2002), alguns dos 

autores que embasaram esta pesquisa, as mudanças e inovações metodologias de 

aprendizagem compartilham alguns pressupostos, porém, não se pode afirmar que 

são uniformes tanto do ponto de vista dos pressupostos teóricos como metodológicos. 

Assim, no RED existe diversidade de metodologias e ferramentas no ensino remoto 

(ferramentas TICs) que estão surgindo e com diferentes modelos e estratégias para 

sua operacionalização, constituindo alternativas para o processo de ensino-

aprendizagem, com diversos benefícios e desafios nos diferentes níveis educacionais. 
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5 Considerações Finais  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as considerações finais e metodológicas 

da pesquisa, limitação do presente estudo e sugestões.  

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral identificar os desafios dos docentes e 

discentes do Campus Rondonópolis MT relacionadas ao processo de mudanças 

naquele local durante a implantação do RED. 

 

Para isso, foi realizado no Campus IFMT, Rondonópolis, uma pesquisa de campo com 

abordagem qualitativa (análise documental) e quantitativa descritiva (entrevista 

semiestruturada).  

 

A pesquisa qualitativa teve como objetivo identificar e descrever as mudanças 

ocorridas, obtidas por meio de dados secundários provenientes de investigação 

realizada em documentos e registros, análise de documentos, estudo descritivo e 

exploratório documental (Collis & Hussey, 2005; Figueiredo, 2007; Trivinõs, 1987).  

 

Foram utilizados documentos administrativos internos e externos do IFMT Campus 

Rondonópolis MT, como atas, memorandos, circulares, relatórios, plano de ensino e 

portarias, instruções normativas, além de informativos entregues à comunidade 

acadêmica e demais documentos publicados no site da instituição. 

 

As análises dos dados (pesquisa documental) foram apresentadas em forma de 

resumo, com os seguintes títulos: Contextualização do fenômeno COVID-19 e seus 

efeitos; Regime de exercício domiciliar; Documentos pesquisados que deram suporte 

legal e metodológico às mudanças no ensino no IFMT; Regulamentação do RED; 

Retorno gradual às atividades presenciais. Com base nos resultados apresentados 

(em forma de resumo) foi possível identificar todo o processo de mudança 

transformacional ocorrido no Campus durante o período de isolamento social.  

 

Na pesquisa quantitativa descritiva - amostra não probabilística (entrevista 

semiestruturada) -, foi possível identificar a percepção dos discentes e docentes nas 
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mudanças ocorridas durante a implantação e execução do RED no Campus 

Rondonópolis MT. Conforme dados apresentados nas Tabelas 18 a 21 e nas Figuras 

1 a 15: Discente do curso técnico em Secretariado integrado ao nível médio e 

docentes do Campus, todos participante do processo de implantação e execução do 

RED. A Tabela 18 detalha a amostra, apresentando as turmas, quantidade de 

discentes e docentes e o percentual de respostas obtidos em cada segmento. Do total 

de 50 docentes, 35 responderam os questionários. E dos 128 discentes, 99 

responderam à pesquisa. 

 

Como aspecto positivo destaca-se a percepção dos entrevistados sobre o RED. 

Segundo os dados da pesquisa, os discentes/docentes validam o RED e reconhecem-

no como metodologia de ensino que proporcionou significativa aprendizagem durante 

o período de ensino remoto, pois conseguiu atender à maioria das necessidades. 

Conseguiu, ainda, continuidade ao processo de ensino-aprendizagem com 

competência a partir de problematizações reais e contextualizadas com a realidade. 

Os respondentes perceberem também a integração entre as diversas ferramentas 

TICs.  

 

O RED foi realizado por meio do ensino remoto (assíncrono ou síncrono). O termo 

ensino remoto assíncrono ou síncrono significa a justaposição entre metodologias e 

ferramentas diversas, com integração sem uma reflexão mais profunda entre elas. 

Partindo da concepção do RED e seus objetivos como uma metodologia de ensino   

inovadora, as ferramentas devem convergir para uma atuação que considere a 

diversidade social e habilidades dos discentes/docentes. Essa atuação exige mais que 

uma justaposição entre metodologias e ferramentas, mas um real diálogo, uma 

integração entre elas para o seu entendimento e uma construção holística do 

conhecimento. Assim, o termo ensino remoto deve ser efetivado, mesmo em momento 

de atividade presencial, criando habilidades e cultura no uso de ferramentas 

inovadoras, construindo um processo de inserção das ferramentas TICs no ensino. 

 

Como percepções negativas, é importante ressaltar que, embora não seja a maioria, 

reduzido percentual dos entrevistados acredita que o RED (ensino remoto) é 

parcialmente excluidor, por questões social e de acessibilidade. Destaca-se a 
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necessidade de uma formação mais específica sobre tal metodologia. Há falta de 

recursos didáticos e de embasamento teórico. Os participantes avaliaram também que 

há falta de maturidade e de compromisso por parte de alguns discentes/docentes.  

 

Assim, faz-se necessário um investimento sistemático na formação continuada dos 

discentes/docentes, a fim de quebrar paradigmas. Mudar o conceito do ensino tanto 

para os alunos quanto para o professor é uma tarefa complexa e processual.  

 

5.1 Considerações sobre a aplicação do regime de exercício domiciliar   

 

Ficou evidente, por meio dos dados apresentados pela pesquisa documental, que as 

inconsistências foram surgindo após cada avaliação semestral, por meio da comissão 

permanente criada para esse fim. Todos os documentos que deram sustentação legal 

ao RED passaram por revisão, em especial as instruções normativas, para que estas 

sofressem algumas correções sistêmicas se necessário.  

 

Outro ponto importante foi o acompanhamento bimestral (ciclo) sistemático das 

avaliações dos planos de ensino RED (realizadas pelos docentes) por um colegiado 

de curso antes do início de cada bimestre (ciclo), com o objetivo de fazer 

recomendações ou ajuste de alguma metodologia. Também houve acompanhamento 

das atividades discentes por um conselho de classe (composto de docentes e 

discentes de cada turma) após o término de cada bimestre (ciclo). O conselho 

registrou os pontos fortes e as necessidades de mudança de postura dos personagens 

envolvidos no processo. 

 

Como não existia alguma previsão nos PPCs dos cursos para a realização do ensino 

remoto, teve que ser apresentada uma adaptação dos conteúdos e metodologias do 

modelo presencial para o modelo e metodologia remota (assíncrono ou síncrono). 

Esse não foi apenas um documento institucional burocrático, mas sim operacional, 

refletido, contextualizado e flexível, que colaborou significativamente para o 

entendimento e sucesso da nova metodologia.  
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O RED proposto pelo instituto visou atender uma necessidade emergencial, por conta 

das mudanças transformacionais causadas no ensino pela pandemia COVID-19 

durante o período de isolamento social. Guardadas as devidas proporções, o RED 

cumpriu com sucesso o seu objetivo. O compromisso de contribuir para o crescimento 

intelectual dos discentes e comprometimento dos docentes demonstrou competências 

para responder à complexidade dos desafios presentes na contemporaneidade, 

relacionando aos desafios a teoria e a prática. 

 

No entanto, é preciso entender que todas as mudanças e inovações educacionais 

trazem relações ideologicamente organizadas e orientadas. Assim, no início o RED 

passou por algumas resistências, em especial dos docentes, no Campus de 

Rondonópolis MT. Esse regime teve início em 18/05/2020 em outros campi de Mato 

Grosso. O início se deu após os meses de agosto, setembro ou outubro, mas ao final 

todos passaram a participar. A mesma situação está ocorrendo com as mudanças das 

fases: um para dois, três e quatro, muitas resistências para o retorno semipresencial 

ou presencial, mas isso só será efetivado no ano de 2022, até lá novas mudanças 

podem ocorrer, por questões legais ou sanitárias.   

 

Pode-se inferir que no RED todas as mudanças ensino-aprendizagem tiveram 

orientações, ampla discussão, permitindo dialogar, mas não ditar práticas. Não se teve 

a intenção de modelizar uma experiência a fim de transformá-la em uma receita 

aplicável a qualquer contexto, generalizando procedimentos e assumindo caminhos e 

verdades únicos. Reafirma-se, assim, uma concepção do papel de pesquisador em 

Ciências da Educação que não visa à produção de um discurso fundado na previsão 

ou na prescrição, mas em produzir conhecimento que auxilie os atores sociais a 

organizar de outra maneira seus saberes, suas interações e suas práticas.  

 

5.2 Considerações gerenciais 

 

Para as considerações gerenciais, gostaria de considerar a minha vivência na 

docência desde 1993, o referencial teórico e a primeira parte da pesquisa “dados 

secundários provenientes de pesquisa realizadas em documentos e registros, 

relacionados na Tabela 17”, excluindo desta análise os dados da pesquisa 
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semiestruturada, que podem sofrer variações, de acordo com o período, a turma e a 

ideologia do pesquisado.  

 

Ficou evidente, por meio dos dados apresentados, que há necessidade de mudança 

na cultura do ensino, por meio da implantação urgente do ensino híbrido, respeitando-

se os limites da legislação. Ficou bem claro que se está pagando alto preço pela 

resistência em aceitar mudanças no sistema de ensino. Se fossem adotados os 

percentuais de ensino a distância permitidos (período presencial), utilizando-se, 

mesmo que de forma precária, as ferramentas disponíveis nesse período de 

isolamento social, não seria tão grande o abismo na aprendizagem e a resistência ao 

ensino remoto. Pelo menos discentes e docente já teriam uma experiência, mesmo 

que modesta. 

 

Não se pode deixar de registrar o trabalho da equipe pedagógica juntamente com os 

técnicos administrativos em educação do IFMT Campus Rondonópolis, por terem em 

pouco tempo conseguido dar suporte legal, didático e pedagógico aos discentes e 

docentes, disponibilizando e normatizando o ensino remoto via RED e acompanhando 

a execução em todas as fases, fazendo os ajustes quando necessários.  

 

Desde 2002 Moran já defendia que muitas instituições propusessem em seus 

currículos algumas disciplinas mediadas por tecnologias, com o objetivo de 

proporcionar aos alunos um acesso mais moderno em seu processo de ensino. 

Entretanto, embora seja uma prática já normatizada pelo Ministério da Educação, 

muitas instituições resistem em executar essas práticas, por diversos motivos: falta de 

estrutura física e tecnológica, falta de interesse e de gestão, resistência dos alunos e 

professores em aceitar a implementação da metodologia híbrida e o desconhecimento 

da legislação que faculta essa possibilidade de implementar uma carga horária a 

distância em cursos presenciais. 

 

Com a implantação do ensino híbrido, caso ocorra por motivo de força maior outro 

isolamento social, com suspensão de aulas presencias, já se teria uma cultura (know-

how), o que diminuiria o tamanho do abismo e a resistência entre as diversas camadas 

sociais de nossos stakeholders. 
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Deve-se realizar revisão de todos os PPCs dos cursos. Revisão que não deve ser 

apenas um documento institucional burocrático, mas sim colocado em prática, 

refletido, contextualizado e flexível, que colabore significativamente para o 

entendimento e inovação no ensino, suas diretrizes, perfil do acadêmico, projetos 

pedagógicos e, principalmente, para a conscientização coletiva da necessidade das 

mudanças. É necessário, também, o investimento na formação continuada dos 

professores, para ruptura de paradigma e implementação adequada da nova ordem.  

Com a revisão dos PPCs e capacitação dos docentes (principal elo de mudança), 

haverá contribuição diretamente no processo de mudança, fortalecendo a utilização 

de uma metodologia ativa de aprendizagem.  

 

No entanto, é preciso entender que todas as mudanças e inovações educacionais 

trazem relações ideologicamente organizadas e orientadas. Assim, é de se esperar 

que as mudanças curriculares não sejam livres de conflitos nem se deem dentro de 

um marco teórico absolutamente coerente com um modelo de pensar educação. 

 

Cabe considerar que toda mudança na esfera educacional/institucional deve permitir 

interrogar, mas não ditar práticas. Não se teve como intenção modelizar uma 

experiência a fim de transformá-la em uma receita aplicável a qualquer cenário, 

generalizando procedimentos e assumindo caminhos e verdades únicas. Reafirma-

se, assim, uma concepção do papel de pesquisador em Ciências da Educação que 

não visa à produção de um discurso fundado na previsão ou na prescrição, mas em 

produzir conhecimento que auxilie os atores sociais a organizar de outra maneira seus 

saberes, suas interações e suas práticas. 

 

Pode-se concluir que os objetivos estabelecidos no artigo 205 da Constituição Federal 

(CF)/88, qual seja, o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, combinado com o artigo 81 da Lei 

9.394/96, que estabelece: “É permitida a organização de cursos ou instituições de 

ensino experimentais, desde que obedecidas as disposições desta Lei”, poderão 

conferir um status legal. Ou seja, podem ser constituir em um marco legal para a 

denominação modalidade de “educação híbrida” ao facultar às instituições de ensino 
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a inclusão de atividades não presenciais até o limite permitido da carga horária dos 

cursos e da modalidade. Além da reunião das legislações, a convergência da 

tradicional sala de aula presencial e o moderno ambiente virtual de aprendizagem, 

que agora se apresenta consolidado com a aplicação de uma sucessão cada vez 

maior de recursos de aprendizagem por meio de planejamentos de atividades virtuais 

ou presenciais, poderá alcançar melhor qualidade no processo ensino-aprendizagem, 

além do pleno desenvolvimento da pessoa em todos os níveis do ensino. 

 

5.3 Limitações do estudo e sugestões para futuras pesquisas  

 

Como limitação destaca-se que a presente pesquisa não abrangeu todos os discentes 

e técnicos do Campus, mas apresentou a realidade do trabalho com o RED 

desenvolvido no IFMT Campus Rondonópolis MT.  

 

Como sugestões para futuras pesquisas, o Campus Rondonópolis MT poderia realizar 

uma pesquisa com todos os alunos e técnicos dos cursos pertencentes a ele, visando 

identificar as lacunas gerais (em todos os cursos) e as lacunas por curso e áreas de 

conhecimento. Outra sugestão é a aplicação desta mesma pesquisa após o 

encerramento do RED para acompanhar a evolução do aprendizado referente ao 

ensino remoto. 
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Apêndices 

Apêndice A – Roteiro de entrevistas 

variáveis perguntas autores 

 Pandemia COVID-19, isolamento social, regime de 
exercício domiciliar (RED), ensino remoto 
síncrono/assíncrono 

 

 
 
Estrutura, 
conhecimento, 
implantação 

1. O que você sabe sobre a pandemia COVID-19? 
2. Para você, qual a importância do isolamento social?  
3.  O que você sabe sobre isolamento social, vertical e 

horizontal? 
4. O que você sabe sobre regime de exercício Domiciliar? 

Álvares et al. (2008) 
Silveira (2010) 
Silva e Sabaini (2015)  

 Mudança no IFMT Campus Rondonópolis MT, em tempos 
de COVID-19 

 

 
 
 
 
 
Contexto 
interno/ 
externo  
 

5. O que você sabe sobre ensino remoto 
síncrono/assíncrono? 

6. Qual seu grau de aceitação sobre a implantação do RED, 
com o objetivo de atenuar os efeitos do isolamento social 
nos estudos? 

7. Qual seu grau de conhecimento sobre o teor da Instrução 
Normativa (IN) 003/IFMT de 26 de julho de 2021? 

8. Qual seu grau de conhecimento sobre ensino remoto? 
9. Qual seu grau de conhecimento sobre aulas remotas 

assíncronas? 
10. Qual seu grau de conhecimento sobre aulas remotas 

síncronas? 

Fischer (2002) 
Kotter (2013) 
Lewin (1965) 
Motta (2001) 
Pettigrew (2009) 
Tanure e Soares 
(2007) 

            Gestão para a mudança  

 11. 11 A IN 003/2021 Art. 4º I, dá a liberdade para escolha 
das TICs. Você teve a liberdade de escolher um canal 
viável às suas condições técnicas e acessibilidade?  

12. Você conhece e domina todas as ferramentas de TICs 
disponíveis para o ensino remoto? 

13. Como você classifica a sua aceitação sobre as 
mudanças no ensino em tempo de isolamento social? 

14. Você acha que houve mudança no Campus a partir da 
implantação do RED? 

15. Como você classifica a sua atuação no processo de 
implantação e execução do RED? 

16. Como você avalia a contribuição do RED, de forma geral, 
no processo de ensino aprendizagem durante o período 
de isolamento? 

 
 
 
 
 
Kotler & Armstrong 
(2007) 
Kotler, Kotler & Keller 
(2019) 

Fonte: elaborada pelo autor a partir de: Lewin, K. (1965). Teoria do campo em ciência social. São Paulo: 
Pioneira; Motta, P. R. (2001). Transformação organizacional: a teoria e a prática de inovar. Rio de 
Janeiro: Qualitymark; Fischer, R. M. (2002). Mudança e transformação organizacional. In: M. T. Fleury. 
As pessoas na organização São Paulo: Gente (pp. 147-164); Tanure, B., & Soares, P. (2007). Modelo 
de transformação organizacional. Belo Horizonte: Betania Tanure Associados; Pettigrew, A. M. (2009). 
A cultura das organizações é administrável? In: M. T. Fleury, & R. M. Fischer. Cultura e poder nas 
organizações. São Paulo: Atlas (pp. 145-153); Kotter, J. P. (2013). Liderando mudanças: transformando 
empresas com a força das emoções. Rio de Janeiro: Elsevier (1 ed.). 
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Apêndice B - Questionário da pesquisa semiestruturada 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003, DE 26 DE JULHO DE 2021 Orienta procedimentos quanto à 
execução do Regime de Exercício Domiciliar – RED no âmbito do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT e dá outras providências, em conformidade com a Lei 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar como você avalia o processo de implantação e 
desenvolvimento do regime de exercício domiciliar (RED) no IFMT Campus Rondonópolis MT. 
Responda de acordo com o seu entendimento relacionado ao processo de implantação e execução do 
RED no Campus Rondonópolis MT, conforme as seguintes escalas: 1 – insuficiente/nenhum; 2 – 
regular/muito pouco; 3 – médio/pouco; 4 – bom/Suficiente; 5 – ótimo/muito 

Perguntas Respostas 

Como você avalia seu grau de conhecimento relacionado ao processo de 
mudança no Campus Rondonópolis MT em tempos de isolamento social? 

1 2 3 4 5 

1. Qual o seu grau de conhecimento sobre a pandemia COVID-19?      

1. 2.  Como você classifica a importância do isolamento social durante a pandemia 
COVID-19? 

     

2. 3. Qual o seu conhecimento sobre isolamento vertical e horizontal?       

3. Como você classifica seu conhecimento sobre regime de exercício 
domiciliar (RED)? 

     

4. Qual seu grau de aceitação sobre a implantação do RED, com o objetivo de 
atenuar os efeitos do isolamento social nos estudos? 

     

5. 6.  Qual seu grau de conhecimento sobre o teor da Instrução Normativa (IN) 
003/IFMT de 26 de julho de 2021? 

     

6. Qual seu grau de conhecimento sobre ensino remoto?      

7. 8. Qual seu grau de conhecimento sobre aulas remotas síncronas?      

8. Qual seu grau de conhecimento sobre aulas remotas assíncronas?      

10. Como você classifica o ensino remoto quanto ao atendimento das 
necessidades dos discentes? 

     

9. 11 A IN 003/2021 Art. 4º I, dá a liberdade para escolha das TICs. Você teve a 
liberdade de escolher um canal viável às suas condições técnicas e 
acessibilidade?  

     

12. Você conhece e domina todas as ferramentas de TICs disponíveis para o 
ensino remoto? 

     

13. Como você classifica a sua aceitação sobre as mudanças no ensino em 
tempo de isolamento social? 

     

14. Você acha que houve mudança no Campus a partir da implantação do 
RED? 

     

15. Como você classifica a sua atuação no processo de implantação e 
execução do RED? 

     

Como você avalia a contribuição do RED, de forma geral, no processo de ensino-aprendizagem durante 
o período de isolamento? 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003, DE 26 DE JULHO DE 2021 Orienta procedimentos quanto à 
execução do Regime de Exercício Domiciliar – RED no âmbito do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT e dá outras providências, em conformidade com a Lei 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 
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Apêndice C – Marco teórico, referencial teórico  

Concei
-tos / 

Aborda
-gens 

Autores Sínteses 
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Lewin e Gertrude 
(1948) 

A mudança organizacional torna-se possível a partir da mudança 
comportamental dos indivíduos e suas formas de participação na 
organização. 

Burns e Stalker 
(1961) 

As organizações devem possuir estruturas orgânicas adaptáveis e capazes 
de resolver problemas. 

Etzione (1968) Na perspectiva estrutural, a organização é percebida em função de suas 
normas e instruções que definem as ações dos indivíduos, a fim de obtenção 
de maior eficácia e eficiência. 

Chandler (1980) As organizações do século XIX caracterizavam-se por suas tecnologias 
muitos simples, mercados limitados, pouca competitividade e ambientes 
estáveis. 

Child e Kieser 
(1981) 

A inovação força-as a mudarem constantemente, levando os gestores à 
busca da melhoria contínua,  

Deal & Kennedy 
(1982) 

Mudar é deixar de ser uma escolha e passar a ser sinônimo de sobrevivência 
para as organizações. 

Tushman & 
Romanelli (1985). 

Em períodos de ambientes mais estáveis, as organizações realizam 
pequenos ajustes, pontuados por algumas transformações mais drásticas. 

Handy (1990) Considera que as mudanças de hoje diferem-se das mudanças do passado, 
pois no passado predominava-se um padrão de continuidade. Já nos dias de 
hoje, as mudanças são descontínuas e exigem uma nova postura mental. 

Kissil (1998) A partir dos valores, crenças e hábitos coletivamente compartilhados, define-
se a perspectiva cultural de análise organizacional. 

Trindade (1998) A perspectiva tecnológica enfatiza a racionalidade do processo produtivo 
como divisão técnica do trabalho e tecnologia utilizada a fim de que seja 
agregado valor aos produtos e serviços para a clientela. 

Crozatti (1997) A partir da construção de valores e posturas que lhe sejam próprios, sua 
identidade organizacional. 

Mintzberg (1998) A organização política ocorre em situações em que o poder é mais forte que 
a estrutura. 

Robbins (2000) 
Pettigrew (2009) 

As mudanças intencionais ou planejadas tornam-se uma crescente 
preocupação, principalmente dos gestores. 

Souza, Cheaz, 
Calderón (2001) 

As alterações que estão ocorrendo na estrutura social são tão profundas que 
sugerem não uma época de mudanças, mas sim uma mudança de época. 

Motta (2001) A mudança organizacional é uma forma de sobrevivência de uma 
organização, caracteriza-se como tema complexo, com teorias bem 
elaboradas que se misturam a proposições confusas e inconsistentes, a 
fragmentos teóricos pouco sistematizados. 

Moorhead e Griffin 
(2001); Hall (2004) 

Há necessidade de analisar continuamente as alterações do seu ambiente e 
de agirem antecipadamente a elas. 

Fischer (2002)  Mudanças mais abrangentes e profundas deveriam ser evitadas, pois eram 
consideradas geradoras de conflitos e ameaçavam a estabilidade da 
organização. Sendo assim, as mudanças organizacionais, nessa época, 
eram encaradas um “mal necessário”.   

Oliveira (2002) A mudança organizacional torna-se possível a partir de uma abertura no 
sistema de relacionamento interno e externo, buscando aperfeiçoamento no 
processo decisório. 

Lima e Bressan 
(2003) 

A mudança organizacional consiste numa reorganização fundamental e 
drástica na maneira de operar. Começando com uma avaliação 
organizacional, ela muda a maneira de perceber, pensar e desempenhar.  
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Lima e Bressan 

(2003) 
É crescente a necessidade e o interesse de estudiosos, empresários e 
consultores em compreenderem esse fenômeno. 

Grey (2004) Contesta as ideias de que o mundo viva um momento histórico de mudanças 
sem precedentes e afirma que não há razões para que se pense que o 
presente é um tempo de grandes mudanças em relação ao passado. 

Abrahamson 
(2006) 

 A busca excessiva por mudança pode causar “síndrome da mudança 
repetitiva”. 

Wood (2009). 
 

As organizações tornaram-se mais complexas, os mercados altamente 
competitivos, dinâmicos e flexíveis. 

Beer (2010) As mudanças agora podem ser vistas não mais só como ameaças, mas 
também como oportunidades. 

Kotter (2013) Os autores do DO adotam o desenvolvimento sistemático com forma de 
mudança. 

Doyle (2002) Há uma tendência a se repetir e reforçar soluções que foram eficientes no 
passado e de se abandonar soluções fracas e deficientes. 
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Lewin e Gertrude 
(1948) e Schein 

(1986) 

O processo de mudança adotado pelo DO que é aplicável a pessoas, grupos 
e organizações desenvolve-se em três fases ou etapas distintas: 
descongelamento, mudança e recongelamento. 

Brandão (1981) A vida que transporta de uma espécie para a outra, de uma geração a outra 
de viventes, dentro da história das espécies, os princípios a partir dos quais 
a própria vida aprende e ensina a sobreviver e a evoluir em cada tipo de ser. 

Jones e Wicks 
(1999) 

A Teoria do Campo de Forças é indispensável nesse processo. A mudança 
ocorre quando as forças impulsionadoras e favoráveis são maiores do que 
as forças restritivas e impeditivas. 

Motta (2001) A importância de se entender a teoria para a aplicação prática, uma vez que 
o pensamento teórico tem a capacidade de explicar a realidade, o que leva 
ao aprimoramento da prática.  

Kotter (2013)  Processos de mudança malconduzido têm provocado resultados 
desastrosos em muitas organizações, assim como processos bem-
sucedidos têm levado muitas organizações ao sucesso. 

Palmer, Godoy... 
(2016) e Palmer, 
Terry... (2016) 

 

As forças externas e internas são transferidas para necessidades percebidas 
na organização. Daí ́decorre a lacuna de desempenho, performance gap. 
A lacuna de desempenho ocorre porque os procedimentos atuais não estão 
adequados às novas exigências. 

Jones e Wicks 
(1999) 

 

Stakeholders são as pessoas e grupos capazes de influenciar ou serem 
influenciados pelos resultados alcançados e que possuam reivindicações a 
respeito do desempenho da organização. 

Freeman & Mc 
Vea (2000) 

O primeiro passo é identificar nossos stakeholders, equilibrar e interagir 
múltiplos relacionamentos e múltiplos objetivos. 
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Dobni e Luffman 
(2003) 

Identificar os stakeholders envolvidos com a instituição de ensino é um passo 
fundamental no estabelecimento das vantagens competitivas, bem como 
identificar as necessidades desses stakeholders e oferecer meios de supri-
las. Atender às necessidades desses indivíduos ou grupos é um fator 
competitivo importante para uma instituição de ensino. 

Meyer Jr. e 
Murphy (2003) 

A complexidade de uma instituição de ensino requer um novo tipo de 
administração, mais racional e que privilegie critérios de eficiência e de 
eficácia organizacional, leveza estrutural, produtividade, competitividade 
sem perder de vista o lado social das instituições.  

Bryson (2004) Acredita que, apesar da palavra assumir lugar de destaque na teoria de 
gestão pública nos últimos 20 anos, e especialmente na última década, há 
muito trabalho a ser feito em termos de pesquisa em educação antes que a 
gestão de stakeholders seja totalmente compreendida e realizada na prática 
como ferramentas úteis para a melhoria da gestão pública, a criação de valor 
público e para fazer avançar o bem comum. 

Gomes e Gomes 
(2008) 

Afirmam que autoridades públicas lidam com influências de diversos 
stakeholders diariamente, porém muitos não têm nem conhecimento sobre 
o termo.  
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Beach, Brown & 
Keast (2009) 

Os stakeholders têm sido estudados em vários contextos como gestão de 
desempenho, gestão estratégica, conduta ética, prestação de serviços. 

Mainardes e 
Domingues (2010) 

Na diversidade de categorias de públicos que são bem diversos, muitas 
vezes é difícil atender todos. Nesse sentido, é importante que a gestão defina 
quais são os públicos prioritários e esse passo é fundamental no processo 
de vantagem competitiva. 

Silva (2013) Com a transformação das escolas técnicas e centros de ensino técnicos 
(CEFET) em institutos federais (IFS), a expansão do ensino técnico brasileiro 
e a complexidade atualmente enfrentada pelas instituições de ensino trazem 
desafios impostos pelo mercado competitivo nesse setor. 

Stankeviciene & 
Vaiciukeviciute 

(2016) 

Segundo autores, o que realmente mudou durante a última década foi a 
apreensão de que o ensino não vai depender só da sua capacidade de criar 
conhecimento, mas será altamente influenciado por seus clientes potenciais, 
com sua capacidade de ser responsável o suficiente para os seus 
stakeholders. Além disso, a tendência a otimizar tudo o que melhoram, assim 
chamado produtividade na gestão de instituições de ensino, não se tornou 
uma escolha, mas uma necessidade para se manter.  

Canterle e 
Favaretto (2008) 
como citados em 

Freitas (2019) 

Acreditam que, em virtude de seu caráter multidisciplinar, a organização de 
ensino relaciona-se com maior gama de segmentos da sociedade do que 
qualquer outra instituição isoladamente. Sua gestão tem sido parte da 
agenda de discussão em instância tanto política quanto acadêmica.  

Pires (2020) 
 

A mudança organizacional, o processo de mudança e os stakeholders das 
instituições fazem parte de um sistema complexo que se inter-relacionam, 
os sistemas de aprendizado interno de uma organização são tão complexos 
quanto o ambiente externo no qual ela opera. O horizonte dos 
relacionamentos está mudando rapidamente e se tornando mais dinâmico.  
O processo de mudança e os stakeholders das instituições fazem parte de 
um sistema complexo que se inter-relaciona. 

Smuts (1996) Afirma que, ao serem reunidos para constituir uma unidade funcional maior, 
os componentes individuais de um sistema desenvolvem qualidades que não 
se encontram em seus comportamentos isolados. 

Koffka (1975) 
 

A Psicologia gestáltica passou a estudar o assunto ligado a percepção e 
cognição, isto é, os processos mentais pelos quais os seres humanos 
aprendem o mundo e formam o seu conhecimento. 

Bertalanffy (1968) Origens da Teoria Geral de Sistemas (TGS)  

McGregor (1960) 
 

Uma organização nunca constitui uma unidade pronta e acabada, mas um 
organismo social vivo e sujeito a constantes mudanças. 

Miller (1965) A adaptabilidade é um contínuo processo de aprendizagem e de auto-
organização. 
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Miller (1965) A organização alcança um estado firme - ou seja, um estado de equilíbrio - 
quando satisfaz dois requisitos: a unidirecionalidade e o progresso. 

Etzioni (1968) Para entender a complexidade organizacional como um sistema social, é 
preciso entender a dinâmica da teoria geral dos sistemas (TGS). 

Bertalanffy (1968) As organizações são vistas como sistemas dentro de sistemas. Os sistemas 
são complexos de elementos colocados em interação.  
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Nascimento 
(1972) 

A resiliência é a capacidade de superar o distúrbio imposto por um fenômeno 
externo. 

Emery (1993) Teoria de Sistemas permite reconceituar os fenômenos dentro de uma 
abordagem global, permitindo a inter-relação e a integração de assuntos que 
são, na maioria das vezes, de naturezas completamente diferentes. 

Lawrence e 
Lorsch (1973) 

O sistema organizacional compartilha com os sistemas biológicos a 
propriedade de interdependência de suas partes, de modo que a mudança 
em uma das partes provoca impacto sobre as outras. 

Gross (1973) É por meio da fronteira que existe a interface. Interface é a área ou canal 
entre os diferentes componentes de um sistema a partir do qual a informação 
é transferida ou o intercâmbio de energia, matéria ou informação é realizado. 

Weiland e Ullrich, 
(1976) 

As organizações são complexas e respondem a muitas variáveis ambientais 
que não são totalmente compreensíveis.                                                                                                                                                
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Prahalad e Hamel 
(1990) 

Argumentam que a habilidade crítica da gestão no futuro será identificar, 
cultivar e explorar as competências essenciais que fazem o crescimento 
possível. 

Levy (1992) A organização como um sistema aberto precisa conciliar dois processos 
opostos, ambos imprescindíveis para a sua sobrevivência, a saber: 
homeostasia e adaptabilidade. 

Drucker (1995) O sistema aberto adapta-se ao seu ambiente mudando a estrutura e os 
processos de seus componentes internos. 

Oliveira (2002) Todo sistema opera sobre matéria, energia ou informação obtidas do 
ambiente que constituem os insumos ou entradas (inputs) de recursos 
necessários para que o sistema possa operar. Esses recursos são 
processados pelas diversas partes do sistema (subsistemas) e 
transformados em saídas ou resultados (outputs) para serem devolvidos ao 
ambiente. Mas, além de recursos, as organizações precisam de 
competências. 

Gomes (1978) 
como citado em 

Chiavenato (2000) 

O homem moderno passa a maior parte de seu tempo em organizações, das 
quais depende para nascer, viver, aprender, trabalhar, ganhar seu salário, 
curar suas doenças, obter todos os produtos e serviços de que necessita. 

Morgan (2007) A visão da organização como um sistema aberto levou os administradores a 
considerar as influências que o ambiente pode ter sobre uma organização, 
condição essencial para a sua sobrevivência. 

Schultz (2016) Independentemente das características organizacional, sistema aberto ou 
fechado, a tomada de decisão em processo de mudança organizacional tem 
que ser pautada em princípios racionais. 
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Skinner (1953) O reconhecimento, diagnóstico e adaptação à situação são certamente 
importantes, porém, eles não são suficientes. As relações funcionais entre 
as condições ambientais e as práticas administrativas devem ser 
constantemente identificadas e especificadas. 

Lawrence (1972) Racionalidade técnica é fundamentada na evidência científica e na base de 
métodos científicos. 

Lawrence e 
Lorsch (1973) 

Existe uma relaçãp funcional entre as variáveis do ambiente (independentes) 
e as variáveis administrativas (dependentes). Essa relação funcional é do 
tipo "se então" e pode levar a um alcance eficaz dos objetivos da 
organização. 

Hicks e Gullett 
(1976) 

Sinergia é o esforço simultâneo de vários setores que provoca um resultado 
potencializado. 
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Bauer (1999) A perspectiva sistêmica mostra que a organização deve ser administrada 
como um todo complexo. O presidente da organização deve ser perito em 
totalidade e não apenas um coordenador geral de diversas áreas. 

Ramos (1989) Racionalidade política depende do cálculo do poder e influência política que 
se pretende obter. 

Leff (2006) Racionalidade social se fundamenta na congruência com os valores e as 
normas sociais. 

Chiavenato (2004) As empresas bem-sucedidas são aquelas que conseguem adaptar-se 
adequadamente às demandas ambientais. 

Campos (2006) 
 

As decisões a serem tomadas dever estar alicerçadas em princípios de 
racionalidade, com o objetivo de atender às necessidades dos seus 
stakeholders. 

Bin (2014) Um produto escolhido para atender à racionalidade técnica (busca da 
eficiência na produção) pode sacrificar a racionalidade econômica (preço 
mais elevado no mercado), a racionalidade legal (criando dificuldade com a 
marca ou patente já existente no mercado), a racionalidade social (impondo 
condições adversas de trabalho aos funcionários). 

Fernandes e 
Ponchirolli (2011) 

A discussão hermenêutica do conceito de racionalidade substantiva e 
instrumental, como categoria que se constitua em proposta ideológica ou 
conjunto de postulados ou ainda propostas de sociedade, é algo que está 
por fazer na literatura. 
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Stevenson (2014) Racionalidade legal se baseia na adequação às regras da legislação e da 
jurisprudência existente. 

Moritz (2015) Racionalidade econômica quando uma alternativa de ação escolhida pela 
organização é consistente com aquilo que a teoria econômica aceita e com 
as presunções que a organização tem a respeito dos fenômenos 
econômicos. 

Silva (2013) e 
Faveri (2020) 

 

Sinergia é um termo de origem grega que significa cooperação, referindo-se 
ao esforço para realizar algo muito complexo e ter êxito no final, ou seja, é 
quando o trabalho conjunto acaba sendo maior que a soma dos trabalhos 
individuais. 
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Dill (1958) A abordagem contingencial explica que existe uma relação funcional entre 
as condições do ambiente e as técnicas administrativas apropriadas para o 
alcance eficaz dos objetivos da organização. 

Burns e Stalker 
(1961) 

 

Afirmaram que um sistema de gestão mecanicista é apropriado para 
condições estáveis, enquanto a forma orgânica é apropriada às condições 
de mudança, que dão origem a problemas constantes e necessidade de 
ações imprevistas. A administração ocorre por uma hierarquia rígida e opera 
um sistema de informação vertical descendente e ascendente. 

Fouraker e 
Stopford (1968) 

A abordagem contingencial salienta que não se alcança a eficácia 
organizacional seguindo um único e exclusivo modelo organizacional, ou 
seja, não existe uma forma única e melhor para organizar no sentido de se 
alcançar os objetivos variados das organizações dentro de um ambiente 
também variado. 

Motta (1971) A visão contingencial procura analisar as relações dentro e entre os 
subsistemas, bem como entre a organização e seu ambiente, e definir 
padrões de relações ou configuração de variáveis. 

Kast e 
Rosenzweig 

(1976) 

O comportamento é função de suas consequências. Essa abordagem é 
eminentemente externa: enfatiza o efeito das consequências ambientais 
sobre o comportamento observável e objetivo das pessoas. 

Lawrence e 
Lorsch (1973) 

 

A comunicação entre pessoas de categorias diferentes se dá mais por meio 
da consulta lateral do que do comando vertical. Não se atribui onisciência 
aos superiores. 

Morgan (2007) Os pesquisadores Burns e Stalker conduziram um estudo nos anos 1950 que 
permitiu demonstrar as diferenças entre o enfoque mecanicista e o enfoque 
orgânico da administração. Verificando a relação existente entre as práticas 
administrativas e o ambiente externo dessas organizações, encontraram 
métodos nitidamente diferentes 
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Souza et al. 
(2013) 

 

A Teoria Contingencial é ampla e prescreve uma abordagem para a estrutura 
organizacional, enfatizando a natureza sistêmica e tendo como premissa 
fundamental o inter-relacionamento complexo das organizações com o 
ambiente no qual estão inseridas. 

Mezirow (1991) À aprendizagem transformativa são conceitos-chave. 

Bridges (1991) e 
Argyris (1999) 

Relacionam a mudança transformacional e a aprendizagem transformativa,. 
apresenta os processos necessários à transformação organizacional e à 
transformação individual.  

Fernandes (2000) Toda a inovação transporta consigo uma intenção de mudança, nem toda a 
mudança introduz necessariamente inovação. 

Finger e Brand 
(2001) 

Organização de ensino representa uma forma ideal de organização, na qual 
o ensino público deveria transformar-se, a fim de enfrentar desafios como 
competição global, natureza variável do trabalho e crise de legitimidade. 

Messina (2001) 
 
 

 

Na inovação educacional existem dois componentes que diferenciam: a 
alteração de sentido a respeito da prática corrente e o seu caráter 
intencional, sistemático e planificado, em oposição às mudanças 
espontâneas. 
A inovação educacional surge cada vez mais como um fenômeno aberto, 
multifacetado e articulado com vários significados, associados ao contexto 
no qual se insere. 
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Fischer (2002) Mudança é um componente inerente às organizações e faz-se presente por 
meio de processos contínuos, intencionais ou radicais. 

Hendersen (2002) 
 
 
 

Mudar a forma como as pessoas e a organização percebem seus papéis, 
responsabilidades, relacionamentos e aprendizagem transformativa 
centrada na aprendizagem humana, cujo foco recai sobre como os 
indivíduos mudam suas perspectivas por meio de processos desenvolvidos 
de reflexão crítica. 

Collins e Porras 
(2002) 

Experimentação contínua, aprendizagem com o erro, experimentação em 
protótipos, empoderamento dos colaboradores e sistematização da 
abordagem institucional.  

Jobin-castor 
(2006) 

Adotar o planejamento estratégico pode ser uma saída para fomentar a 
transformação coletiva à medida que envolve todos os agentes em sua 
elaboração, realiza um diagnóstico interno da organização e identifica 
restrições e áreas-chave do ambiente externo. 

Matias-Pereira 
(2009) 

O esforço para melhorar o desempenho dos governos em buscar uma forma 
eficaz de mudança passa pela necessidade de transformação, de uma 
consciência coletiva ou por meio de um processo coletivo. 

Towndrow, Prata 
e Albright (2009) 

As inovações em educação, nomeadamente no ensino tecnicista (ensino 
médio Integrado – EMI), em especial nos IFs, incluem mudanças em vários 
níveis (ensino médio integrado e superior) das quais se destacam o 
estabelecimento de novas formas de organização ou a definição de novos 
produtos. 

Santos e 
Nascimento 

(2014) 

O sistema de ensino a as organizações fazem de parte de um sistema 
contingencial que passa por várias mudanças com o tempo, a mudança no 
ensino é muito complexa, pois seus stakeholders são variáveis com 
interesses diferentes, dificultando o processo de uma mudança abrupta no 
sistema.    

Fullan (2016) Cada vez mais se considera a inovação como um processo habilitado a 
revolucionar os sistemas educacionais e não tanto como um acontecimento 
ou um fim em si próprio. 
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Demo (2018) 
 

Propõe que ambientes adequados de aprendizagem supõem atividades, em 
primeiro lugar, participativas, nas quais o aprendiz se encontra envolvido e 
motivado, na condição de sujeito, e, em segundo lugar, que acionem 
processos e dinâmicas reconstrutivas, interpretativas, sempre como autor. 

Thompsom (1998) 
e Dotta, Braga e 
Pimentel (2012) 

Considera a possibilidade de que a interação face a face, síncrona, possa 
integrar os alunos de um curso a distância, favorecendo o sentimento de 
pertencimento ao grupo. 

Dotta e Oliveira 
(2012) 

A prática assíncrona favorece o descompromisso com as atividades, com os 
colegas e mesmo com o corpo docente, mantendo os alunos em uma 
perspectiva mais autodidata do que de construção coletiva de 
conhecimentos.  

Seabra (2012) Propõe que a postura transmissiva (assíncrona), centrada no docente/tutor 
transmitindo seus conhecimentos, deve ser completamente substituída pela 
concepção de aprendizagem em que o tutor orienta e desafia a motivação 
dos alunos para a pesquisa, investigação, com liberdade de escolha e com 
responsabilidade individual, nunca passivos e submissos em massas 
indiferenciadas.  

Dotta (2013) 
 

As ferramentas que exigem a participação simultânea de estudantes e 
professores em eventos marcados, com horários específicos, são 
classificadas como síncronas. As que independem de tempo e lugar são 
classificadas como assíncronas. 

Oliveira (2013) Proporcionar um processo interativo de ensino-aprendizagem ocorrendo 
com o suporte de um sistema de comunicação multimodal, capaz de facilitar 
a dinâmica de aprendizagem, bem como ampliar o engajamento em relação 
à aula, assim como a compreensão da atividade proposta e a motivação para 
o trabalho coletivo. 
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Daros (2020) 

 

O sistema de ensino em tempos de isolamento social causou uma mudança 
transformacional do ensino presencial para o ensino remoto, nessa 
modalidade de ensino mudamos abruptamente de uma modalidade 100% 
presencial para uma modalidade 100% remota a distância. 
Na realidade, com a chegada do vírus, as instituições educativas e os 
professores foram forçados a adotar práticas de ensino remoto de 
emergência a distância, muito diferentes das práticas de uma educação 
digital em rede programada e planejada. 

Moreira, 
Henriques e 

Barros (2020) 

 

Consideram o novo cenário, os princípios básicos para o design de um 
ambiente online relacionado a organização, seleção de recursos, preparação 
e avaliação de e-atividades de aprendizagem. 
Com o intuito de manter as atividades escolares, as instituições recorreram 
à modalidade de ensino remoto, utilizando diversas plataformas virtuais e 
materiais impressos, em um modelo de ensino a distância. 

Henriques (2020) Não podemos considerar as aulas remotas uma modalidade ensino, mas 
uma solução rápida e acessível para muitas instituições. Normalmente é 
utilizada em um curto período, diferentemente do EAD, que tem sua estrutura 
e metodologia pensados para garantir o ensino e ensino a distância. 

Fonte: elaborada pelo autor, com base no referencial teórico (2021). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 
 

 

Apêndice D – Marco teórico, metodologia  

Conceitos/ 
Abordagens 

Autores Sínteses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Síntese da 

Metodologia 
 
e 
 

Roteiro de 
entrevista 

 

 
Trivinõs (1987) 

 
 
 
 
 

A entrevista semiestruturada é uma poderosa técnica para o 
pesquisador realizar a coleta de dados, em que fornece 
questionamentos básicos apoiados em teorias e questões que 
interessem à pesquisa. Oferecem também interrogativas, 
consequência de novas questões que vão surgindo enquanto se 
recebem as respostas do entrevistado. Seguindo a linha de seu 
pensamento e de suas experiências dentro do tema principal 
abordado pelo pesquisador, passa a interagir na elaboração do 
conteúdo da pesquisa. 

Godoy (1995b) 
 
 
 
 
 

- No estudo de caso, é possível fazer um profundo detalhamento 
de um ambiente sujeito a uma situação específica, “proporcionar 
vivência da realidade e análise de solução de um problema 
extraído da vida real. 
- Busca compreender a realidade a partir das perspectivas dos 
participantes 
- A análise qualitativa é mais indicada para estudos que buscam a 
compreensão profunda de um fenômeno. 
- A unidade de análise diz respeito ao local onde será realizado o 
estudo de caso 

Mattar (1996) - Para a escolha da amostragem, o pesquisador deve levar à 
pesquisa acessibilidade aos elementos da população, a 
disponibilidade ou não de ter população, a representatividade 
desejada ou necessária, a oportunidade apresentada pela 
ocorrência de fatos ou eventos, a disponibilidade de tempo, 
recursos financeiros e humanos, etc. 
- Amostragem não probabilística é aquela em que a seleção dos 
elementos da população para compor a amostra depende ao 
menos em parte do julgamento do pesquisador ou do 
entrevistador no campo. 

Gil (1999) - A pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das 
características de determinando fenômeno ou o estabelecimento 
de variável. Ela analisa, observa, registra e correlaciona aspectos 
(variáveis) que envolvem fatos ou fenômenos, sem manipulá-los. 
- Analisar, organizar e sumariar os dados, para possibilitar o 
fornecimento de respostas ao problema proposto para 
investigação. 

Weick e Quinn 
(1999) 

 

O processo de mudanças relativas a uma situação, a uma 
circunstância ou à maneira como algo está determinado num dado 
momento; circunstancial: análise situacional de crise. 

 
Stake (2000) 

Quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 
acontecimentos; e quando o foco de um fenômeno 
contemporâneo, em um contexto natural. 

Vergara (2000) A escolha dos entrevistados por critérios de tipicidade permite o 
estudo de elementos considerados representativos da população-
alvo. 

Gerhardt e Silveira 
(2009), Marconi e 

Lakatos (2003) 

A coleta de dados compreende a etapa em que pesquisador aplica 
as técnicas selecionadas, visando colher dados sobre o fenômeno 
a ser desvendado. 

Schiffman e Kanuk 
(2000) 

 
 

Um plano de amostragem deve responder às seguintes questões: 
quem pesquisar (unidade de amostragem), quantos pesquisar (o 
tamanho da amostra) e como selecionar (o procedimento da 
amostragem) 
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Síntese da 
Metodologia 

 
 
e 
 

Roteiro de 
entrevista 

Goldenberg (2002) O direcionamento do tipo de pesquisa que será empreendido 
dependerá de fatores como objeto, o problema de pesquisa e a 
corrente de pensamento que guia o pesquisador.  

Marconi e Lakatos 
(2003) 

- O questionário para entrevista é um recurso que proporciona 
respostas mais rápidas e precisas, mais liberdade e a obtenção 
das respostas, em razões do anonimato e reduzidos riscos de 
distorção pela influência do pesquisador, entre tantas outras 
vantagens. Esse método tem sido largamente utilizado em 
pesquisas em áreas do conhecimento, notadamente nas Ciências 
Sociais Aplicadas. 
- A entrevista permite explorar mais amplamente um tema. 

Oliveira (2004) As pesquisas que utilizam a abordagem qualitativa possuem a 
facilidade de poder descrever a complexidade, hipótese ou 
problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 
classificar processos dinâmicos experimentados por grupos 
sociais, apresentar contribuições ao processo de mudança, 
criação ou formação de opiniões de determinado grupo e permitir, 
em profundidade, a interpretação das particularidades dos 
comportamentos ou atitudes dos indivíduos. 

Collis e Hussey 
(2005) 

- É um método mais subjetivo, que envolve reflexão e percepção. 
- Os dados secundários são obtidos de livros, documentos e 
registros. 
- Apesar de seguir roteiro previamente preparado para orientação 
e foco no tema, a técnica permite flexibilidade, já que estimula o 
respondente a discorrer sobre outros tópicos que se desdobrem 
do tema principal. Assim, a técnica permite novas descobertas e 
discussões, sendo esse um dos seus atributos mais relevantes. 
- A análise dos dados permite descrever, de forma sistemáticaas 
mensagens e a inferência dos dados coletados. Tem por 
finalidade colocar em evidência aspectos subjetivos de uma 
mensagem. 

Yin (2010) O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real. É 
adequado quando “as circunstâncias, podem mudar, quando as 
condições que dizem respeito não foram encontradas antes, 
quando as situações são altamente politizadas e onde existem 
muitos interessados”. 

Figueiredo (2007) 
 

Esses documentos são utilizados como fontes de informações, 
indicações e esclarecimentos que trazem seu conteúdo para 
elucidar determinadas questões e servir de prova para outros, 
interesse do pesquisador. 

Oliveira (2009) Na pesquisa documental, o trabalho do pesquisador requer 
análise mais cuidadosa, visto que os documentos não passaram 
antes por qualquer tratamento científico. 

Gil (2008) 
 

A entrevista tem como característica principal a interação social, e 
é uma técnica muito eficiente quando se deseja conhecer as 
emoções e desejos. 

Gerhardt e Silveira 
(2009) 

 Seguindo um roteiro de perguntas preparadas antecipadamente, 
com questões fechadas e abertas. As abertas permitem que o 
entrevistado fale livremente sobre assuntos que têm relação com 
o tema principal 

Creswell (2010) As especificidades dos métodos de abordagem qualitativa e 
quantitativa não excluem a legitimidade percebida, gerando 
popularização da pesquisa de métodos mistos, a qual abrange os 
pontos fortes, tanto da abordagem qualitativa, quanto da 
quantitativa, proporcionando mais compreensão dos problemas 
estudados.  
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Ribeiro (2010) Alterações que se mostram necessárias em função de as 
organizações terem se afastado da condição de equilíbrio, razão 
pela qual precisam se adaptar a ele rapidamente. 

Deslaurlers e Kérisit 
(2014) 

Destacam vários fatores que influem na escolha e elaboração do 
delineamento de pesquisa, que podem variar do objetivo da 
pesquisa, mas também segundo as possibilidades nas quais está 
se desenvolve. O método utilizado, dados coletados e analisados 
pelo pesquisador, o qualitativo, é mais subjetivo; busca obter 
entendimento de atividades humanas. 

Yin (2010) 
 
 
 
 

- A escolha pelo estudo de caso deveu-se às características desse 
método de pesquisa, que viabiliza a compreensão de fenômenos 
individuais, organizacionais, sociais e políticos, no contexto em 
que ocorrem. 
- O estudo de caso preserva características holísticas e 
significativas da vida real, de processos organizacionais e 
administrativos. 
- A seleção da unidade de análise relaciona-se à caracterização 
da pesquisa, suas questões centrais e ao quadro de referência 
proposto. 
- Em um estudo de caso, a coleta de dados pode ser proveniente 
de inúmeras fontes de evidências: documentos, registros em 
arquivos, entrevista, observação direta, observação participante e 
artefatos físicos. 
- Os dados primários serão provenientes de entrevistas, por se 
tratar de uma das mais importantes fontes. 
- A pesquisa documental é importante, pois documentos, registros 
e relatórios podem gerar evidências que corroborem dados 
levantados por outras fontes. 

Prodanov & Freitas 
(2013) 

A investigação científica depende de procedimentos: intelectuais, 
técnicos e objetivos. Esses procedimentos são os métodos 
científicos, como processos ou operações mentais usadas na 
investigação de raciocínio adotada no processo de pesquisa. 

Kotler, Kotler & 
Keller (2019) 

- A pesquisa descritiva, qualitativa, quantitativa utiliza a técnica de 
análise de conteúdo, que se constitui em técnicas que buscam 
descrever e compreender o discurso emitido em comunicação 
feita com a exploração dos documentos e dados coletados nas 
entrevistas e no confronto deles com os autores do referencial 
bibliográfico.  

Fonte: elaborada pelo autor com base no referencial teórico (2021). 
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Apêndice E – Carta de autorização para a pesquisa  
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