
MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS DE EAD DA DISCIPLINA ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SERGIPE

Alane Regina Rodrigues dos Santos[1]

Carina Angelica dos Santos[2]

Eixo: Tecnologia, Mídias e Educação

RESUMO

O objetivo geral do presente artigo foi analisar a motivação do aluno de ead quanto a disciplina estágio supervisionado e saber o que motiva a realizar o curso de
administração na Universidade Federal de Sergipe, a fim de contribuir para melhor realização do curso e da disciplina. Os procedimentos metodológicos utilizados
foram pesquisa exploratória e descritiva, como também bibliográfica referente ao tema, documental e de campo, através da aplicação do questionário. O universo
foram os alunos do curso de administração e a amostra foram os que participam da disciplina estagio supervisionado. Como resultado observou-se que os alunos estão
motivados a realizarem o curso. Como sugestão foi indicada a realização de outras avaliações por disciplina, para dirimir dúvidas e aperfeiçoar o processo ensino
aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVES: Novas tecnologias, Educação à distância, Motivação.

ABSTRACT

The overall goal of this article was to show the student&39;s motivation ead as discipline supervised and know what motivates perform administration course at the
Federal University of Sergipe, in order to contribute to better implementation of the course and discipline. The methodological procedures used were exploratory and
descriptive research, as well as literature on the topic, documentary and field, through the questionnaire. The universe were the students of administration and sample
were participating in supervised internship discipline. As a result it was observed that students are motivated to undertake the course. As a suggestion was given to
other assessments by subject, for the avoidance of doubt and to improve the learning process.

KEYWORDS: New technologies, Distance Education, motivation.

1 INTRODUÇÃO

No mundo contemporâneo as novas tecnologias provocaram grande impacto no processo educacional. Essa revolução imposta pela rede mundial possibilita que a
informação esteja presente em qualquer lugar, criando assim, diversas formas de aprendizado, disseminação do conhecimento e novas relações entre docente e aluno.

Neste sentido, a tecnologia é indispensável ao aprendizado, visto que a melhoria da qualidade da colaboração entre professores e alunos são cada vez mais viabilizadas
pelas ferramentas interativas. Com isso pode-se dizer, que os docentes devem construir e trabalhar seus métodos e técnicas em conjunto, afim de não substituir as
velhas tecnologias pelas novas tecnologias, mas antes de tudo se adequar as novas com o intuito de resgatar os usos das velhas, em organização com as novas.
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Segundo LITTO (1992),

“O atual sistema educacional é um espelho do sistema industrial de massa, onde os alunos passam de uma serie a outra, numa sequência de
matérias padronizadas como se fosse uma linha de montagem industrial. Os conhecimentos acumulados são despejados em suas cabeças;
alunos com maior capacidade para absorção de fatos e comportamento submisso são colocados em uma trilha mais veloz, enquanto outros
são colocados na trilha de velocidade mediana”.

Desta forma, o educador deve-se atualizar, não somente no seu campo de atuação, mas também em sua função pedagógica, para isso é necessário identificar quais
são suas especificidades técnicas e seu potencial pedagógico, com novo formato de receber e transmitir informações.

No entanto, com a revolução tecnológica e cientifica, a escola enquanto instituição social, é convidada a atender de modo complexo e satisfatório as novas exigências
da modernidade. Com isso, pode-se dizer que a educação não tem somente que adaptar as novas tecnologias presente/imposta pela sociedade do conhecimento, mas
que devem assumir um papel de ponta nesse processo.

Nessa perspectiva, as novas tecnologias na educação, principalmente na Educação à Distância, devem ser vista pelos educadores como uma rede de comunicação que
além de socializar vem transformando o modo dos indivíduos de se comunicarem, se relacionarem e até mesmo de construírem conhecimento. Diversos fatores
motivam o aluno a se manter e desistir dos cursos de educação à distancia, mas o que levaria um aluno a participar deste tipo de curso, necessidade ou interesse
Alguns autores discutem esta situação, como também alguns estudos falam desse cenário.

Os procedimentos metodológicos adotados para este artigo foram quanto ao objetivo da pesquisa exploratória e descritiva, quanto aos meios bibliográfica e campo e
quanto a abordagem quantitativa. O universo considerado foram os alunos do curso de Administração Pública da UFS e a amostra foram os alunos da disciplina estágio
supervisionado do mesmo curso. A coleta de dados foi realizada através do questionário de perguntas fechadas, utilizando assim, procedimentos estatísticos simples
para apresentação dos dados.

Desta forma, este artigo analisou a motivação dos alunos quanto a disciplina de estágio e que trouxe informações quanto o seu perfil, ao uso das TICs e a sua
motivação de realização do curso. Baseado nestes dados, para contribuir para melhor realização do curso e da disciplina, questiona-se: O que motiva o aluno de
EaD do curso de Administração Pública, especificamente da disciplina estágio supervisionada a fazer o curso Desta maneira, compreende a importância
deste tema para a educação a distância.

1. Objetivos

Constitui objetivo geral deste trabalho:

Analisar a motivação dos alunos de EAD quanto a disciplina estagio supervisionado e saber o que motiva a realizar o curso de administração na Universidade Federal
de Sergipe, a fim de contribuir para melhor realização do curso e da disciplina.

Constituem objetivos específicos:

a) Identificar o perfil do aluno quanto a educação a distância e uso das tic´s;

b) Identificar a motivação dos alunos quanto ao curso;

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo tem por finalidade apresentar um conjunto de autores, conceitos que irão compor as bases teóricas necessárias a uma melhor compreensão dos termos e
investigação contida nesta de pesquisa.

2.1 Tecnologia na Educação e Educação à Distância

As novas tecnologias tornaram-se necessário nos dias atuais e o seu uso é algo que se deve ser repensado e debatido para ser inserido nas instituições educacionais.
Pois, a rapidez com que a informação circula cria novos modelos de comportamento sociais. Se hoje o Brasil tenta conter o analfabetismo, com os avanços das TICs é
cada vez maior o número de “analfabetos digitais” e se as políticas educacionais não forem reformadas esses números podem aumentar cada vez mais.
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“A exclusão digital é um fenômeno recente e foi provocado evidentemente pelo surgimento e disseminação do uso das tecnologias de
informação e comunicação e seu uso cada vez mais freqüente no processo produtivo de uma sociedade caracterizada pela desigualdade
socioeconômica. Mantê-la ou eliminá-la exige esforço de todos sob pena de retardar o ingresso na sociedade da informação”. (BOLDRINI,
2009)

Desde a década de setenta a informática vem sendo introduzido nas escolas brasileiras, inicialmente no setor administrativo com a intenção de reestruturar a parte
administrativa. Durante anos o computador tem sido usado tanto para o ensino de informática como para realização de trabalho.

Para Lucena (2003),

“No Brasil, a utilização de recursos tecnológicos na educação teve início com transmissões via rádio e posteriormente via TV, visando
promover a qualificação profissional de trabalhadores que moravam distantes de instituições escolares, iniciando assim projetos de educação à
distância numa perspectiva de auto-aprendizagem”.

Com a inserção do computador e das novas tecnologias na educação exige uma nova forma de ensinar e aprender. Hoje a informação é transmitida com muita rapidez
e, por isso, é preciso rever conceitos e capacitar os profissionais em educação para que eles possam aprender utilizar os equipamentos e se prepararem para
receberem as informações e aplicá-las com os alunos através do desenvolvimento de trabalhos.

Com o avanço da educação a distância (EAD) na última década, as diversas instituições educativas vêm passando por inúmeras transformações no processo
educacional brasileiro. Em virtude disso, está ocorrendo uma passagem da sociedade tradicional que privilegia a cultura do ensino padrão para uma sociedade que se
interliga através da rede.

O decreto 5.622, de 19.12.2005 que regulamenta o artigo 80 da LDB também trás algumas explicações para a educação à distância:

“A educação a distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre
com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em
lugares ou tempos diversos”.

Sendo assim, a educação a distância minimiza as necessidades, proporcionando que o acúmulo de conhecimento seja adquirido independente de tempo e espaço.
Logo, a educação à distância, pode ser vista como uma forma de aprendizagem organizada que é composta, basicamente, pela separação física entre professor e
alunos e a presença de algum tipo de tecnologia de mediatização para estabelecer a interação entre ambos.

Contudo, com o uso de ferramentas tecnológicas para a geração do ensino remoto, governo, entidades públicas e privadas visam romper o déficit educacional e
encontrar o caminho da inclusão digital na sociedade.

Para Moran (2004), no entremeio, podem constituir novos formatos para as mesmas velhas concepções de ensino e aprendizagem, inscritas em um movimento de
modernização conservadora, ou ainda, em condições específicas, instaurar diferenças qualitativas nas práticas pedagógicas. Em síntese, a presença das TICs tem sido
investida de sentidos múltiplos, que vão da alternativa de ultrapassagem dos limites postos pelas “velhas tecnologias”, representadas principalmente por quadro-de-giz
e matérias impressos, à resposta para os mais diversos problemas educacionais ou até mesmo para questões socioeconômico-politicas.

Consequentemente, a educação a distância veio mexer com os antigos paradigmas, no sentido de encontrar meios para transmissão de conhecimento. Neste forma,

“A distancia hoje não é principalmente a geográfica, mas a econômica, a cultural, a ideológica e a tecnológica... Com a chegada da internet
nos defrontamos com novas possibilidades,, desafios e incertezas no processo de ensino aprendizagem. Não podemos esperar das redes
eletrônicas a solução mágica para modificar profundamente a rede pedagógica, mas vão facilitar como nunca antes a pesquisa individual e
grupal, intercambio de professores com professores , de alunos com alunos, de professores com alunos.” (MORAN, 2013)

2.3 Educação a Distancia e o Papel do Professor-Tutor
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Nos últimos anos com os avanços tecnológicos nas telecomunicações, o ensino a distância (EAD) ao contrário do que ocorria ha alguns anos atrás, passou a ser uma
modalidade de ensino bastante importante na formação dos indivíduos, especialmente no âmbito do ensino superior. Dessa forma, o EAD tem possibilitado ampliar o
acesso à educação por se tratar de uma modalidade de ensino capaz de alcançar novas possibilidades de conhecimento.

Neste sentido,

“... a EAD representa a mais apropriada solução para aumentar o acesso a estudos pós-secundários destinados a camadas da nossa
população que não tiveram essa oportunidade no passado, ou por morarem longe dos centros urbanos (70% dos municípios
brasileiros não dispõem de quaisquer instituições de ensino superior), ou por não terem condições econômicas para se dedicar aos
estudos. A flexibilidade oferecida pela EAD é ideal para pessoas que têm de trabalhar para seu próprio sustento, que têm a
motivação para progredir profissionalmente e a auto-disciplina necessária para completar as tarefas acadêmicas.” (LITTO,
2008,p.01)

Com incentivo a formação superior, muitas instituições de ensino investem cada vez mais nessa modalidade de conhecimento, que nos últimos anos tem dado suporte
a uma parcela de alunos que disponibilizam tempo e espaço definidos ou muito especifico para sua formação acadêmica. Neste sentido, há uma necessidade de
adaptação que exige esforços do professor-tutor que irá auxiliar nessa nova maneira de obter conhecimento.

Gonzalez (2005) ressalta que o professor-tutor investe na construção de uma relação de respeito e confiança, buscando despertar o amor pelo conteúdo e visando
superar os obstáculos encontrados pelo aprendiz. Dessa forma,

Para exercer o fascínio dos aprendizes e mantê-los atentos, motivados e orientados, é necessário captar sua atenção, demonstrando
domínio das ferramentas de trabalho que serão utilizadas na tutoria. O tutor impressiona pela capacidade de demonstrar os atalhos, o
manejo eficaz das ferramentas que estão a sua disposição para o exercício da tutoria. Para tanto, é imprescindível que goste do que faz
e o faça com amor. É vital que demonstre interesse melhoria do processo ensino-aprendizagem e esteja disponível para o contanto com
o aluno, sobretudo quando solicitado (GONZALEZ, 2005, p. 84).

Diante disso, o professor-tutor é de fundamental importância no desenvolvimento das habilidades dos seus alunos. Vale ressaltar que o tutor deve ser capaz de facilitar
e expor atividades que possibilite uma maior interação entre seus alunos, provocando através dos fóruns e chats uma intercomunicação que sejam capazes de
estimular o interesse do aprendiz, de modo que desenvolvam suas capacidades e raciocínio critico.

Dessa forma, o professor deixa, assim, de ser o centralizador do conhecimento, tornando-se um organizador do conhecimento, da informação, utilizando recursos
audiovisuais, comunicando-se com seus alunos por meio de fóruns, chats, por meio de pesquisas, discussões, tornando sua aula motivadora dessa aprendizagem
autônoma; o aluno, por sua vez, desenvolve conceitos a partir de conceitos já conhecidos (VYGOTSKY, 1989)

Assim, de acordo com Valente (2005), o papel do formador é de acompanhar e assessorar o aluno criando situações de aprendizagem que lhe possa ser significativa.
Além da interação com o formador, a dinâmica do curso deve promover a interação entre os alunos. Cabe aqui ressaltar, que o processo de construção de uma rede de
aprendizagem, não é natural e nem acontece simplesmente disponibilizando informações para os alunos vias internet.

Percebe-se então, que o professor tem um papel pró-ativo no processo de ensino-aprendizagem dos indivíduos, mas para que isso realmente possa se concretizar, os
alunos inseridos nesse contexto, devem manter uma postura responsável e autônoma, possibilitando assim, novas relações de aprendizagem fundamental na evolução
do seu próprio conhecimento.

Contudo, o tutor dentro de suas limitações, deve esta sempre disponível para apoiar, ouvir e exclusivamente orientar o aluno sempre que o mesmo solicitar. Sem esse
elo, a confiança no professor se romper e o ensino tornam-se praticamente impossível. Diante disso, embora não seja psicólogo, o tutor necessita fundamentalmente
ser paciente e ouvir com atenção os alunos e com essa postura compreender as angustia e as necessidades que possam estar dificultando o aprendizado do grupo
tutorado.

2.5 Motivação em EaD

De acordo com Rurato ET AL (2007), existem vários fatores que motivam os aprendentes adultos para realizarem os cursos de EaD:
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• Desenvolvimento na carreira (MacBrayne, 1995; von Prummer, 1990);
• Constrangimentos de tempo, distância e financeiros (Sherry, 1996);
• Flexibilidade de acesso e de tempo, oportunidade de colaborar com outros aprendentes distantes e com diferentes background e experiências (Jarmon, Frshee,

Olcott, Boaz e Hardy, 1998);
• Socialização e conveniência (Ridley, Bailey, Davies, Hash, e Varner 1997).

Mas também existem outros que influenciam o aluno está participando deste processo, como o interesse no assunto, flexibilidade de tempo, possibilidade de trabalhar
como facilitador. No entanto, Lieb (1991) citado por Rurato et al (2007), enfatiza que outros seis fatores servem de motivação ao aprendente:

1) Relacionamento social – para fazer novos amigos, necessidade de novas associações e relacionamentos;

2) Expectativas externas – para cumprir instruções e realizar as recomendações de alguém com autoridade formal;

3) Bem-estar social – para conseguir realizar algo que ajude os outros, ou participar em trabalho comunitário;

4) Desenvolvimento pessoal – para conseguir uma promoção, segurança profissional, ou estar alerta para possíveis necessidades de se adaptar a mudanças
no emprego, necessidade de manter competências antigas ou de aprender outras novas;

5) Escape ou estímulo – para se livrar da rotina diária;

6) Interesse cognitivo – para aprender pelo simples fato de aprender, ter novos conhecimentos e satisfazer uma mente inquiridora.

Mas outros autores também tratam desta temática como Kelly citado por Rurato (2007), enfatiza as motivações como os aprendentes de segunda oportunidade, que
não conseguiram ou não puderam terminar os estudos enquanto jovens; relacionadas a carreira profissional, conseguir melhores qualificações, novas qualificações ou
capacidades; iniciar uma carreira profissional; as razões relacionadas com o trabalho, cursos de pequena duração, educação profissional requerida, seminários ou
cursos de pequena duração; e as de desenvolvimento pessoal, que leva a auto-estima, preenchimento de lacunas, conhecimento de pessoas com interesses similares e
exploração de uma área de interesse. Por isso se faz importante conhecer as motivações dos aprendentes.

4 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 EaD na UFS

O núcleo de comunicação e educação (NUCE), foi criado em 1996, e a coordenadoria de educação à distancia (CEAD), em 1998, levando a UFS a firmar convenio com
a Universidade Aberta (UAB) , Universidade distancia do Brasil (UNIREDE) e Secretaria do Estado da Educação (SEED). Assim, acompanhando a evolução tecnológica,
em 2006, o Centro de Educação Superior a Distancia (CESAD), através da resolução nº 49/2006/CONSU.

Com o objetivo de democratizar o ensino, atraindo uma parcela da população sergipana, o CESAD iniciou ofertando sete cursos de licenciatura: ciências biológicas,
física, geografia, história, letras-português, matemática e química. Em 2009, foi criado o curso de Administração Pública de acordo com a resolução 212/2009, do tipo
bacharelado, porém ainda não formou nenhuma turma.

4.2 Perfil do Aluno

Para se conhecer quem é o aluno do curso de administração pública, especificamente da disciplina estágio supervisionado, foi questionado quanto ao seu perfil e
observou-se que são a grande maioria do sexo masculino (90%) , trabalham e estão fazendo o curso de educação a distância para desenvolvimento na carreira e
flexibilidade de acesso e de tempo. Corroborando com Rurato ET AL (2007), que enfatiza que dentre estes os fatores que motivam a aprendente adulto a está no
programa de educação a distância.

Quando questionados sobre se era o primeiro curso de nível superior, a grande maioria (63,6%) informaram que sim, e se era o primeiro a distância, 72,7% também
concordaram.

Quando se fala de tecnologia, verifica-se que todos os alunos gostam de usar o computador, tem acesso regular a conexão de internet, mas quanto as suas
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participações em chat detectou que 90,9%, participaram, pois conforme Vygotsky (1989), enfatiza que através da utilização dos recursos audiovisuais,
comunicando-se com os alunos por meio de fóruns, chats , torna-se a aula mais motivadora fazendo com que os alunos desenvolvam conceitos e novos métodos de
aprendizagem.

4.3 Motivação do Aluno

Os alunos se sentem motivados a realizar o curso, foi um dos questionamentos feitos e eles afirmaram que sim. Mas que sempre estão preparados para estudar
(63,7%) e conseguem organizar seu tempo (72,7%), disciplinam em suas tarefas (63,6%). Os mesmos por serem alunos já do de períodos avançados, pois fazem a
disciplina estágio supervisionado, conhecem técnicas de estudos e lêem com boa compreensão, costumando terminar o que começa. Entende-se aqui, que não deixam
a disciplina de lado, pois não desistem facilmente. Por isso, que o autor Litto (2010), reforça essa idéia que organização e disciplina devem estar juntas para que o
aluno não perca sua automotivação, colocando ainda que o curso a distancia não é para qualquer um.

A partir da analise do sistema de aprendizagem, na página da disciplina desejada, observa-se que os alunos do estágio supervisionado que são em número de 16, e
que 11 deles responderam o questionário, participam ativamente do processo ensino-aprendizagem, conforme tabela abaixo.

Tabela 2 - Participação dos alunos nas atividades e avaliações – 2013.1

AD1 AP1 AD2 AP2

10 10 12 14

Fonte: Sumário de Avalição, CESAD, 2013.

O ponto importante neste processo é a participação do tutor a incentivar os alunos a realizarem as tarefas, em 90,9% afirmaram que o tutor incentiva. Isso é
demonstrado pelas mensagens enviadas, pelos feedbacks dado ao aluno. Assim, Valente (2005), afirma que o papel do formador é de acompanhar e assessorar o
aluno criando situações de aprendizagens que possa ser significativa, possibilitando uma postura do aluno, responsável e autônoma, através de novas relações de
aprendizagem para seu conhecimento.

CONCLUSO

Quanto ao objetivo do trabalho foi alcançado, pois analisou a motivação dos alunos quanto a disciplina estagio supervisionado e verificou-se o que motiva a realizar o
curso de administração na Universidade Federal de Sergipe, a fim de contribuir para melhor realização do curso e da disciplina. Assim, a partir da Metodologia
estabelecida os objetivos específicos foram respondidos, que teve como base a análise dos dados feita no capítulo anterior.

O perfil do aluno do curso de administração pública quanto à educação à distância e uso das tic´s é do sexo masculino, trabalham e utilizam bem os recursos de
informática. O que motiva os alunos quanto ao encaminhamento da disciplina, primeiramente, o desenvolvimento na carreira, juntamente com o incentivo do tutor,
pois estes alunos são automotivados.

As limitações encontradas na execução do trabalho foram, a escassez de tempo para coleta das informações em função das dificuldades do feedback dos alunos;
carência de trabalho acadêmicos que tratem dessa temática específica.

Como sugestões para melhoria das insatisfações encontradas devem-se incentivar mais os alunos a participarem de chats, discussões e fórum; motivá-los cada vez
mais a estudar organizar seu tempo e ser disciplinado, fazendo lembretes. Mostrar que sempre uma avaliação é mais um momento de aprendizagem, caso não alcance
a nota de aprovação. E que sempre se faça a avaliação da disciplina com os alunos, para saber o que pode e deve ser melhorado nos outros semestres.

Considerações Finais

O uso do computador na sala de aula muda a forma de pensar, discutir e elaborar ideias, porém para que essa máquina traga o resultado desejado é necessário que os
professores estejam capacitados para manuseá-los de forma correta e é esse o grande desafio, pois nem todos acreditam nas potencialidades das TICs e acabam que
se prendendo na forma arcaica de ensinar. Porém, aquelas que estão preparados para as TICs podem redirecionar o seu papel de educador, implantando em seus
trabalhos novas tecnologias.
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Além disso, cada vez mais, os cursos de EAD estão sendo procurados, pois os mesmos auxiliam aqueles que não têm como estudar, seja porque mora distante ou por
não terem tempo, se por alguns anos esse ensino foi discriminado atualmente, com o auxílio das NTICs, esse cursos vem ajudando muitas pessoas a conseguir
estudar.

Enfim, os alunos de EAD devem ter disciplina e organização nas suas atividades, sendo motivados e automotivados no processo, assim as barreiras de aprendizagem
serão derrubadas e que a participação no ensino a distancia seja mais um motivo de aprender, a conhecer áreas até então não exploradas.
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