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RESUMO 

A Internet das Coisas (IoT) é uma das tecnologias emergentes com potencial de 

crescimento que elevou o fenômeno Internet para outro nível. IoT conjugada com outras 

tecnologias já impetram resultados como o ganho da eficiência nas organizações dos mais 

variados setores. 

No setor da educação, em comparação com outras áreas do mercado, as ofertas de IoT 

apresentam-se de forma tímida, e esse trabalho evidencia o potencial desta tecnologia IoT no 

ambiente de aprendizagem, classificando as soluções existentes em dois grupos macros: Gestão 

do Campus, que agrupa as soluções visando a melhoria da eficiência em custos, qualidade e 

segurança, sobre o prisma da monitoração do ambiente físico e no segundo grupo, não menos 

importante, o Processo de Aprendizado com artigos focando na mensuração do comportamento 

do aprendiz em sala e ou em ambiente de aprendizagem, na metodologia de aprendizagem e ou 

metodologia de ensino. 

Essas contribuições podem colaborar com o aumento da eficiência no processo de 

transferência de conhecimento, na monitoração e controle por meio de melhorias da gestão do 

ambiente. Entretanto, para se assimilar o efetivo benefício, a IoT precisa operar com um 

conjunto de informações gerados por dispositivos. Nesse contexto, qual o grau de concordância 

do ponto de vista do aluno, quanto ao uso do dispositivo durante os estudos? E qual o grau de 

concordância que a Instituição de Ensino Superior (IES) colete dados, por meio de dispositivos 

durante os estudos de seus alunos?   

Por meio de uma pesquisa exploratória direcionada a alunos e ex-alunos de graduação, 

foi medido o grau de aceitação do uso de diversos dispositivos em ambientes de aprendizagem 

e o grau de aceitação em compartilhar os dados produzidos pelos dispositivos. Mais de 70% 

dos respondentes afirmaram que usaria com certeza os dispositivos, o que elimina qualquer 

dúvida quanto ao uso dos dispositivos pelos alunos, ponto fundamental para a assimilação e a 

adoção da tecnologia IoT no campo da educação.  

Quanto ao grau de concordâncias sobre a coleta dos dados pela IES e consequentemente 

o uso das informações coletadas, houve algumas variações, porém, se destaca a aceitação, 

80,9%, de compartilhamento dos dados com os professores. O registro automático de presença 

dos alunos no campus da IES também foi bem aceito, 78,3% concordaram com a captura e 

utilização dos dados para o registro.  

Esse trabalho contribui com o conhecimento da tecnologia IoT na área da educação, 

abrindo possibilidade de transformação digital no processo de aprendizagem, analisando os 



 

 

possíveis benefícios da adoção da plataforma e seus desafios quanto ao uso de dispositivos 

pelos alunos ou instituição de ensino superior, o gerenciamento de dados e o compartilhamento. 

 

Palavras-chave: Internet das Coisas. Educação. Internet na Educação. Tecnologia da 

Informação. Tecnologia Vestível. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Internet of Things (IoT) is one of the emergent technologies with development potential 

that brought the phenomenon Internet to another level. Congregated with other emerging 

technologies, organizations of different industries have already achieved benefits of efficiency 

gains using IoT.  

In the education industry, in comparison with other ones in the market, the IoT offers 

are very low. In this way, this research clarifies the potential of this technology on the learning 

environment process, classifying the solutions available in two groups: Campus Management, 

which solutions focus on improving the efficiency of costs, quality and security over the 

perspective of monitoring the physical environment. The second is the Learning Process with 

articles' focus on measuring the student behavior on a class or any learning environment, on the 

methodological of learning or teaching.  

These contributions may collaborate with the increase of efficiency on transferring 

knowledge processes, monitoring and controlling by improving environmental management. 

However, in order to assimilate the effective benefit, the IoT needs to operate with a bunch of 

information generated by devices. In this context, what is the degree of agreement from the 

student's point of view regarding the use of the device during the studies? How much agreement 

do the institutions of higher education collect data, through intelligent devices, during the 

studies of its students? 

Through exploratory research aimed at students and undergraduate students, the degree 

of acceptance of the use of several devices in learning environments and the degree of 

acceptance in sharing the data produced by the devices was measured. More than 70% of the 

respondents stated that they would use the devices with certainty, which eliminates any doubts 

about the use of the devices by students, a fundamental point for the assimilation and adoption 

of IoT technology in the education process. 

Regarding the degree of agreement on the collection of data by the institutions of higher 

education and consequently the use of the information collected, there were some variations, 

however, the 80.9% acceptance of data sharing with the teachers. The automatic enrollment of 

students on the campus was also well accepted, 78.3% agreed to capture and use the data for 

registration. 

This work contributes to the knowledge of IoT technology in the area of education, 

opening the possibility of digital transformation in the learning process, analyzing the possible 



 

 

benefits of adopting the platform and its challenges regarding the use of devices by the students 

or institutions of higher education, management, and sharing 

 

Keywords: Internet of Things. Education. Internet in Education. Information Technology. 

Wearables Technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Internet das Coisas (IoT), conhecida também como Internet de Tudo ou Industrial 

compila um arcabouço tecnológico concebido com uma rede global de máquinas e dispositivos 

capazes de interagir uns com os outros (LEE; LEE, 2015). Algumas literaturas afirmam que a 

IoT é uma nova era da Internet, onde é possível que tudo se conecte (PERERA et al., 2014). 

Já no próximo ano, é esperado que, haverá mais de 21 bilhões de dispositivos 

interconectados, 215 trilhões de conexões estáveis e 63 milhões de novas conexões emergindo 

a cada segundo, de acordo com pesquisa da Gartner (2017). 

Diante desses dados, é evidente considerar que a IoT é uma das tecnologias emergentes 

e que tem despertado interesses em diversas frentes de negócios, pois traz consigo uma enorme 

gama de possibilidades de aplicações com benefícios enormes, incluindo entre eles a 

possibilidade de poupar vidas, como exemplo o “Boné Alerta” desenvolvido pela Ford 

Caminhões no Brasil que se propõe a antecipar a chegada do sono em motoristas ao volante, e 

alertá-los a tempo de evitar o adormecimento (MAEDA, 2018). 

Na área da saúde, encontramos aplicações simples desde o bem-estar, como os 

conhecidos Smartwatch até aplicações complexas que focam nos tratamentos e cuidados com 

pacientes por meio de sensores para monitoramento de leitos com o objetivo de detecção do 

status do paciente em tempo real de acordo com  (YIN et al., 2016). 

Certamente o atual crescimento de soluções de IoT está relacionado a redução do custo 

dos dispositivos e de todas as tecnologias ao redor da plataforma, incluindo as melhorias de 

infraestrutura ligadas às soluções de conexões, esse crescimento é muito surpreendente, 

inclusive no Brasil, pois superamos os 20 milhões de conexões inteligentes entre máquinas, 

segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (BRASIL 2017). 

Apesar da conhecida amplitude de ofertas e soluções apoiadas em IoT, o mercado 

pertinente ao ambiente educacional é pouco explorado. Literaturas recentes mostram uma 

parcela significativa de ofertas e demandas de utilização em mercados como varejo, indústria, 

agronegócios e saúde. De acordo com Perera et al. (2014), observam grandes mercados que  

utilizam IoT, como Indústria (26%), Transporte (23%), Varejo (14%), Saúde (8%), Educação 

(5%) e outros (24%). Entretanto, as soluções de IoT para o ambiente de educação são menos 

exploradas dentre os mercados aferidos. 

As soluções concebidas sobre as plataformas de IoT suportam e irão suportar cada vez 

mais iniciativas de transformação digital no segmento educacional. Segundo Albertin e Albertin 
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(2017), a Internet das Coisas não se limita à simples conexão das coisas; vai além, possibilita 

conexões com outras áreas do negócio e a adoção dessa tecnologia, diminui a diferença entre 

tecnologia disponível e adotada, ofertando a gestão para a competitividade, ou seja, 

encontramos na IoT a possibilidade de desenvolvermos aplicações que venham resolver e até 

mesmo criar soluções em outras área de negócio. 

Diante deste mercado altamente competitivo, seguramente devemos explorar a 

tecnologia IoT para entender e responder, em tempo real, o que ocorre no contexto do ambiente 

e as coisas que o compõem incluindo os humanos, por meio de dispositivos que façam as 

devidas leituras. 

O resultado esperado dessa tecnologia promete ser transformacional para qualquer 

empresa segundo Wixom, Woerner, & Kosgi (2017), portanto, a área de educação deve se 

apropriar dessa tecnologia para resolver algumas de suas carências e utilizar como ferramenta 

de apoio para elevar a qualidade da educação, uma das metas do Plano Nacional de Educação 

(BAXTER et al., 2018). 

Esse trabalho compila e classifica as soluções disponíveis na literatura de alto impacto 

fundamentada em IoT, que podem ser exploradas e replicadas, tanto para a gestão do campus, 

possibilidade de ganho de eficiência ou soluções que pode auxiliar na gestão, onde a aplicação 

permite um controle efetivo da frequência dos alunos. Sendo esta, uma informação importante 

para os principais “stakeholder” da instituição de ensino, responsáveis pelos alunos e os órgãos 

governamentais. 

Outra contribuição de IoT, a possibilidade de medir o comportamento do discente em 

sala, no momento da aula, e transformar essa medida em informação de valor para os mestres, 

o que certamente tomará ações que aumentará a eficiência no processo pedagógico, por 

exemplo, fazendo uma pequena pausa na aula caso os estudantes não estejam engajado ou 

ampliando o tempo de explicação de um determinado assunto em razão do alto engajamento 

dos alunos. 

O modelo de educação a distância por meio de uma plataforma de ensino não fica de 

fora nesse estudo, a IoT também contemplou soluções que permitem medir a atenção do 

estudante ao assistir um vídeo em um ambiente virtual de aprendizado, para isso a solução 

utiliza uma câmera para capturar imagens e classifica-las de forma a entender a reação do 

discente mesmo que a distância. 

Como toda tecnologia disruptivas temos desafios e barreiras que permeiam essa 

inovação, e nesse caso, um dos mais relevantes é o desafio da gestão eficiente dos dados, que 

contempla desde sua captura, transmissão, armazenamento e a custódia de forma segura, não 
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menos importante, o alinhamento das tecnologias a serem utilizadas, desde o dispositivo coletor 

até a camada do aplicativo onde as informações tratadas, sejam essenciais, precisas e 

imprescindíveis no contexto do ambiente acadêmico. 

Lei Geral de Proteção de Dados, nº 13.709, sancionada pelo Governo Federal em 14 de 

agosto de 2018 e traz alterações nas regras sobre a coleta e o tratamento de informações 

particulares, trazendo cuidados especiais sobre a propriedade e uso dos dados gerados pelas 

aplicações. 

Os educadores estão buscando uma forma eficaz de transferir o conhecimento para um 

público que tem fácil acesso às outras fontes de informação, ou seja, existe uma grande disputa 

pelo tempo e atenção do aprendiz dentro do ambiente educacional, escola, e muito mais fora da 

escola. 

A revisão de Literatura evidencia e classifica o conjunto de soluções de IoT na área da 

educação. Por meio do uso de dispositivos, a IoT consegue capturar, armazenar e informar 

como o estudante está se comportando, ou qual o seu nível de engajamento. Como resultado 

final, a plataforma apresenta soluções que podem elevar a eficácia da qualidade do processo de 

aprendizado. Essa compilação de soluções nos permitiu classificar em dois importantes pilares: 

Gestão do Campus - que agrupa as soluções para segurança, monitoramento, controle de 

frequência e; Processo de Aprendizado - seja presencial ou Ambiente de Aprendizado Virtual 

(AVA). Entretanto, para se assimilar o efetivo benefício, a IoT precisa operar com um conjunto 

de informações gerados pelos dispositivos. 

Nesse contexto, temos o principal problema da pesquisa que é como o IoT pode ser 

aplicado na área educacional? Seguindo com o grau de concordância quanto ao uso do 

dispositivo pelos alunos durante os estudos? Qual o grau de concordância que a IES colete 

dados, por meio de dispositivos inteligentes, durante os estudos de seus alunos?  Essas questões 

buscam entender, se o aluno está disposto a utilizar os dispositivos eletrônicos em diversos 

períodos e locais de estudos, se concorda em compartilhar os dados produzidos pelos 

dispositivos com a IES e outros departamentos. 

O objetivo desse trabalho é analisar as possíveis aplicações do IoT na área educacional 

e avaliar a aceitação por parte dos alunos na disponibilização dos dados obtidos. Para suportar 

o objetivo principal, esse trabalho pautou objetivos intermediários como analisar a 

concordância dos alunos para que as Instituições de Ensino Superior utilizem dispositivos IoT 

dentro do campus ou em ambiente virtual de aprendizagem, analisar a disponibilidade dos 

alunos em utilizar dispositivos móveis ou Wearables e verificar o nível de aceitação dos alunos 

no compartilhamento das informações.  
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O método de pesquisa utilizado coletar dados primários, focando na unidade de análise 

o aluno ou ex-aluno de IES independente da área do curso e modalidade. O questionário 

eletrônico inicialmente buscou a qualificação do respondente quanto a concordância sobre o 

grau de assimilação com as tecnologias inovadoras, quais os dispositivos tecnológicos os 

respondentes possuem e qual o grau de concordância do uso dos dispositivos no processo de 

aprendizado finalizando com questões alinhadas sobre o grau de aceitação de compartilhamento 

dos dados. 

A análise dos resultados, permite entender que o grupo pesquisado tem interesse em 

receber relatórios específicos sobre a avaliação de performance durante o curso. Um ponto 

interessante a ser explorado na adoção de soluções baseadas na plataforma de IoT. Não menos 

importante é que os pesquisados concordam que a instituição de ensino superior (IES) use 

dispositivos que registram automaticamente a presença, que se bem explorado pode ir além do 

simples registro acadêmico. 

Fundamentalmente o trabalho contribui com o conhecimento da tecnologia IoT na área 

da educação, pois evidencia as ofertas e soluções que envolvem a IoT, analisa os possíveis 

benefícios da adoção da plataforma observando os desafios do uso de dispositivos pelos alunos 

e instituição de ensino superior além de mensurar o grau de concordância com o 

compartilhamento dos dados gerados pelos dispositivos. 

O grau de concordância com o uso de dispositivos pelos alunos positivamente, permite 

expandir a possibilidade e uso da plataforma IoT na educação. Os limites da pesquisa estão 

relacionados à uma amostra por conveniência, pois houve uma divulgação a grupos específicos 

de alunos, o que pode implicar uma potencial generalização dos resultados. No entanto, o alto 

grau de envolvimento demonstrado pelos respondentes com o assunto contribui para mitigar o 

aspecto generalização. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Desde que o conceito de IoT foi estabelecido, muitas soluções de IoT foram 

introduzidas no mercado por diferentes tipos de organizações, desde startups a instituições 

tradicionais, passando por organizações governamentais e grandes empresas. Várias verticais 

têm grande potencial para serem explorados até 2025, conforme afirma McKinsey Global 

Institute (MANYIKA et al., 2015). 

Na literatura de IoT existe indicações de soluções que possibilitam transformação de 

residências tradicionais em residências inteligentes, conhecidas como Smart Homes, na mesma 

linha os mercados da indústria, agricultura, a área da saúde e escritórios entre outras. Podemos 

entender que IoT apoiada em uma fusão de tecnologias emergentes, como exemplo e-Learning, 

Inteligência Artificial, Machine Learning, Clouding e Big Data propõe grandes melhorias, 

desde qualidade de vida à conveniência aos usuários de serviços apoiados em IoT. 

Dessa forma, com o uso efetivo de soluções de IoT, produziu-se crescimento 

exponencial de dados, proporcionando um solo fértil à ser explorado pelas organizações. 

Podemos observar que algumas instituições se apropriam desse dado simples e transformam 

em informações valiosas, como exemplo as empresas de petróleo e gás, que implementaram 

projetos de IoT e já observam os benefícios nos balanços contábeis da companhia (MANYIKA 

et al., 2015). 

Internet das Coisas é uma das tecnologias emergentes quem seu crescimento propicia 

um desmembramento em plataformas como IoT Edge, Coisas como Clientes, IoT Service, IoT 

Security entre outras plataformas de IoT segundo Gartner (VELOSA et al., 2018).  

Certamente, nesse contexto de ambientes de IoT, onde já temos um crescimento 

exponencial de dados, surgem os questionamentos sobre a gestão desses dados, passando pela 

temática da coleta, armazenamento, segurança e privacidade entre assuntos correlacionados que 

carece de cuidado (DÍAZ; MARTÍN; RUBIO, 2016). 

Associado a implantação da tecnologia, os autores Lee e Lee (2015) discorrem sobre a 

IoT focando na implantação de produtos e serviços baseados em IoT bem-sucedidos, discutem 

três categorias de IoT para aplicativos corporativos usadas para aumentar o valor do cliente. Os 

autores evidenciam ainda os principais pontos da tecnologia na linha do tempo antes do ano de 

2010, entre 2010 e 2015 e uma previsão para após 2020. 

Já os autores Saarikko; Westergren; Blomquist (2017) relatam a diversidade da IoT, a 

complexidade de um ambiente cada vez mais interconectado e a crescente necessidade de 

desenvolver parcerias para criar soluções inovadoras. 
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A Internet das Coisas, como apontado por diversos autores, atua como matriz, 

propiciando dados por meio dos dispositivos que possibilita o desenvolvimento de abordagens 

e plataformas integradas com tecnologias como Machine Learning, Inteligência Artificial e Big 

Data. O presente estudo, segundo a demonstração na quadro 1, traz uma seleção de artigos sobre 

a IoT pertinente com o ambiente educacional, artigos relevantes, ou seja que foram revisados 

por pares, dos últimos quatros anos (2016, 2017, 2018 e 2019), pesquisados nas bases de dados 

EBSCO e periódicos disponíveis aos alunos e relacionados com as palavras-chave “IoT” e 

“Education”. 

 

Quadro 1 - Literatura relevante sobre IoT com foco no ambiente Educacional 

Autores Ano Títulos 

Adhikari, Janak. 2018 
Bring Your Own Devices  Classroom: Issues of digital 

divides in teaching and learning contexts 

Petkovics, Imre. 2017 Digital Transformation in Higher Education 

Memeti Suejb; Pllana Sabri; Mexhid 

Ferati; Kurti Arianit e Jusufi Ilir. 
2019 

How Cognitive Computing Can Be Applied to Internet of 

Things Education 

Best, Katharina Ley e Pan, John F. 2018 
Privacy and Interoperability Challenges Could Limit the 

Benefits of Education Technology 

Farhan, Muhammad; Jabbar, Sohail; 

Aslam, Muhammad; Hammoudeh, 

Mohammad; Ahmad, Mudassar; 

Khalid, Shehzad; Khan, Murad e Han, 

Kijun. 

2018 
IoT-based students interaction framework using attention-

scoring assessment in eLearning 

Shyr, Wen-jye; Zeng, Li-wen; Lin, 

Chen-kun; Lin, Chia-ming e Hsieh, 

Wen-ying. 

2018 
Application of an Energy Management System via the 

Internet of Things on a University Campus 

Felisoni, Daniel Darghan;Godoi, 

Alexandra Strommer. 
2018 

Cell phone usage and academic performance: An 

experiment 

Tori, Romero; Beingolea Garay, Jorge 

Rodolfo; Kofuji, Sergio Takeo; 

Marcellos, Lincoln e Tavares, Sérgio. 

2018 
Internet das Coisas na Educação: Estudo de caso e 

perspectivas 

Kim, Pyoung Won. 2018 

Real-time bio-signal-processing of students based on an 

Intelligent algorithm for Internet of Things to assess 

engagement levels in a classroom 

Tan, Ping; Wu, Han; Li, Peng e Xu, 

He. 
2018 

Teaching Management System with Applications of RFID 

and IoT Technology 

Aldowah, Hanan; Rehman, Shafiq Ul; 

Ghazal, Samar e Naufal Umar, Irfan. 
2017 

Internet of Things in Higher Education: A Study on Future 

Learning 

Tu, Jui Che; Chen, Yu Yin e Chen, 

Shih Chung. 
2017 

The Study of Consumer Green Education via the Internet of 

Things with Green Marketing 

Said, Omar e Albagory, Yasser. 2017 
Internet of Things-Based Free Learning System: 

Performance Evaluation and Communication Perspective 

Elsaadany, Amr e Soliman, Mohamed. 2017 
Experimental Evaluation of Internet of Things in the 

Educational Environment 

Kiryakova, Gabriela; Yordanova, Lina 

e Angelova, Nadezhda. 
2017 

Can we make Schools and Universities smarter with the 

Internet of Things? 

Bagheri, Maryam e Movahed, Siavosh 

H. 
2016 

The Effect of the Internet of Things (IoT) on Education 

Business Model 

Díaz, Manuel; Martín, Cristian e 

Rubio, Bartolomé 
2016 

State-of-the-art, challenges, and open issues in the 

integration of Internet of things and cloud computing 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os autores Farhan et al. (2018), relatam possibilidades de novas metodologias de 

aprendizagem e métodos de avaliação por meio de análise de dados. Sugere desenvolvimento 

de estruturas de interação baseada em IoT, dispositivos, e uma estrutura para análise da 

experiência do aluno de aprendizagem eletrônica que se utiliza de Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. No Processo de Aprendizado,  Kim (2018) relata a possibilidade da medição 

do engajamento do aluno durante o processo de aprendizagem. 

Com respeito a literatura específica para a educação para esse estudo, temos a IoT 

contribuindo em dois importantes pilares: Gestão do Campus, que agrupa as soluções que visam 

a melhoria da eficiência em custos, qualidade e segurança, sobre o prisma da monitoração do 

ambiente físico e no segundo grupo; Processo de Aprendizado temos artigos que focam na 

mensuração do comportamento do aluno, na metodologia de aprendizagem e ou metodologia 

de ensino incluindo o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Assim sendo, esses dois grupos estão alinhados com uma pesquisa da MIT Sloan School 

of Management, que os autores classificam em dois tipos de soluções de IoT, aumento da 

eficiência operacional ou fortificação da marca mediante o mercado (WIXOM; WOERNER; 

KOSGI, 2017). 

Os artigos de IoT juntamente com outras tecnologias como E-Learning, Inteligência 

Artificial, Computação em nuvem e Big Data Petkovics (2017), se destacam em dois pilares de 

indicações de soluções: Gestão do Campus e Processo de Aprendizado conforme mostra a 

figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Gestão do Campus 

Soluções que visam a melhoria da eficiência em custos, qualidade, segurança, foco na 

monitoração do ambiente. 

Processo de Aprendizado  

Soluções que focam na mensuração do comportamento do aluno em sala e ou em 

ambiente de aprendizagem remoto, no processo de aprendizagem e ou metodologia de 

ensino. 

Iot - E-Learning, AI, Machine Learning, Clouding, Big Data 

Figura 1 - Classificação das soluções de IoT na esfera educacional 
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2.1 IOT no Ambiente Acadêmico 

Seguramente todo bom gestor ajusta seus processos para conseguir extrair o melhor ou 

o mais adequado para sua organização. A Internet das Coisas, no amplo conceito, permite essa 

afinação em tempo real, concede a total ciência do que está transcorrendo em um determinado 

ambiente e possibilita condições de tomada de decisão no sentido de aferir o ambiente por meio 

das “coisas” resultando em aumento da eficiência, um dos construtors que a IoT auxilia na 

esfera educacional. 

Na cidade de Vitória da Conquista, interior da Bahia, os responsáveis pelos alunos os 

conduziam até a frente das escolas municipais e somente nas reuniões de pais e mestres teriam 

a informação dos alunos sobre a frequência nas aulas. Esses alunos da rede municipal 

conquistense, após a implantação de IoT, têm os registros de frequência de suas aulas apontado 

instantaneamente, isso é feito por meio de um dispositivo (RFID) instalado na camisa do 

uniforme. Caso o dispositivo não registre a presença, significa que o aluno está fora do ambiente 

escolar e em tempo real os responsáveis recebem mensagens eletrônicas em seus respectivos 

celulares, já cadastrados na ferramenta de gestão escolar (CANCIAN, 2012). 

Esse conjunto de tecnologias permitiu deixar para traz o longo período de espera dos 

responsáveis para o conhecimento da regularidade dos alunos, indo além, tornando possíveis 

ações emergenciais dos responsáveis em conjunto com a escola, ações visando a gestão de 

educação municipal e consequentemente, o aumento da assiduidade escolar do município. Essa 

solução gera dados para além da comunidade escolar como ministério público, conselho tutelar 

e a polícia militar. 

Para o prefeito de Vitória da Conquista, Guilherme Menezes, o projeto alia educação à 

segurança, possibilitando parcerias com o Ministério Público, Conselho Tutelar, Polícia Militar. 

Sempre defendendo a comunidade escolar, os alunos e a própria família. Todo esse cuidado é 

muito importante para que a escola seja um lugar seguro. 

Geralmente, tudo que pode ser medido traz entendimento de seu comportamento, e por 

meio de correlações e hipóteses temos possibilidades de agir sobre o ambiente medido. A IoT, 

permite aprimorar a gestão, oferece instantaneidade sobre os ambientes por meio das 

metrificações e dados coletados nas coisas presente nos ambientes monitorados. 

Nesse cenário, temos estudos de soluções e aplicações de sistemas para a gestão do 

campus, com o foco em ganho de eficiência por meio de gerenciamento de consumo de energia, 

como exemplo, o controle de iluminação em um campus universitário, elevadores e até mesmo 

as máquinas de ar condicionados. A metrificação dos dispositivos permite entender o consumo 
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de energia de cada aparelho e proporcionar escolhas inteligentes e pontuais em termos de 

consumo de energia como já acontece em um ambiente universitário em Taiwan, segundo 

(SHYR et al., 2018). 

Com o gerenciamento adequado de cada dispositivo, é esperado resultados 

significativos em despesas com energia, pois tornará possível o consumo eficiente, adaptando 

o desempenho dos aparelhos as condições necessárias de cada ambiente além de que gera 

praticidade nesse controle por meio de automação. 

Aplicar esse conhecimento em outras escolas e ambientes, seria relativamente de fácil 

execução e percepção de retorno financeiro, principalmente no Brasil, onde os consumidores 

estão pagando uma taxa adicional sobre o consumo de energia em detrimento das condições 

hidrológicas desfavoráveis segundo ANEEL (PEDUZZI, 2018). 

Na esfera escolar, além do controle de ambiente e da frequência dos alunos, temos a 

possibilidade de verificar o nível de engajamento dos alunos em sala de aula, de forma 

instantânea utilizando a IoT, soluções que se enquadram no Processo de Aprendizado, onde 

temos artigos que focam na mensuração do comportamento do aprendiz, na metodologia de 

aprendizagem e ou metodologia de ensino incluindo o Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Com essa monitoração, é possível proporcionar um método complementar para avaliar 

o nível de envolvimento dos estudantes durante uma aula (KIM, 2018). 

Esse método complementar de avalição do envolvimento em aula, se apropria da 

correlação entre o baixo rendimento do aluno ao alto nível de chateação do aluno durante a 

aula, depreendendo que o engajamento do aluno é composto por fatores comportamentais, 

emocionais e cognitivos Kim (2018). Sabemos que esse envolvimento é fundamental para o 

processo de aprendizagem e retenção do conhecimento. 

Diante dessa abordagem, acrescentando a combinação de duas variáveis atenção e 

compromisso, é possível classificar em cinco níveis o foco dos alunos durante a aula. Esses 

níveis são: Rebelião, Distração, Conformidade Ritual, Conformidade Estratégica e 

Engajamento Autêntico.  

O artigo apresentado por Kim (2018) fez uso da analogia de semáforos no qual a cor 

verde indicaria uma boa imersão na apresentação ministrada e o vermelho, um desvio total de 

atenção, conforme demostrado na figura 2. 
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Figura 2 - Classificação dos níveis de atenção 

 

Fonte: (KIM, 2018) 

 

Considerando esse método, concentrando-se na diferença entre o envolvimento 

qualitativo e o envolvimento quantitativo, a tecnologia IoT contribui permitindo a coleta de 

dados de cada aluno por meio de “bio” sensores. 

Os dados coletados informam parâmetros sobre o sistema nervoso que tem correlações 

com o suprimento de sangue para o coração e diminuição no fluxo sanguíneo. Além do sistema 

nervoso a mudança fisiológica do corpo também contribui para o entendimento do 

engajamento. A medição e compilação desses dados informam diferentes resultados, o que 

permite a análise sobre o engajamento. 

A atividade eletrotérmica (ou resposta galvânica da pele) é medida, coletada e enviada 

para uma plataforma onde é aplicado um algoritmo possibilitando a classificação dos níveis de 

engajamento durante uma aula. Esse método resulta em informações codificadas por cores. 

Para tanto, antes do início da aula ou apresentação, dois sensores são conectados entre 

os dedos dos alunos e enquanto participam de uma aula, os dados em tempo real são coletados 

e agrupados, tornando possível a classificação e monitoração por meio de telas eletrônicas pelo 

apresentador, conforme pode ser observado na figura 3. 
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Figura 3 - Modelo de Sistema 

 

Fonte: (KIM, 2018) 

 

Considerando que o resultado do engajamento da turma pode ser apresentado ao 

professor em tempo real, em seu celular, por exemplo, ele pode fazer uso desse resultado para 

decidir se irá continuar com a pauta e dinâmica que está empregando em sua aula, uma vez que 

o resultado está positivo (verde), ou caso o dispositivo apresentar (vermelho), o docente deve 

buscar o engajamento da turma utilizando outros meios pedagógicos e dessa forma maximizar 

a efetividade de sua aula. 

A Internet das Coisas, em conjunto com outras tecnologias pode compor soluções 

interessantes no ambiente Educacional, incluindo soluções para o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, onde temos plataformas que dispõem de material pedagógico para seus alunos 

que são utilizadas mundialmente, segundo (CROITORU; DINU, 2016). Para esse ambiente 

temos um componente que promete realizar monitoramento das atividades pedagógicas e 

entregar medidas que pontuam a atenção dos alunos ao fazer uso da plataforma de 

aprendizagem segundo (FARHAN et al., 2018). 

Esse processo é suportado por algoritmos matemáticos que torna possível interpretar as 

informações coletadas e classificá-las. Um trabalho mais aprofundado com os dados extraídos 

pode auxiliar os mestres e instrutores a acompanhar o progresso dos alunos e a entender quais 

práticas instrucionais são eficazes para o processo de aprendizagem. 

Já os estudantes, ao fazer uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem, podem de maneira 

similar analisar sua avaliação e distinguir quais foram os pontos fortes e deficientes ao assistir 
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um determinado conteúdo online. Essas informações, melhoram o entendimento do aluno sobre 

o tema assistido, torna possível avaliar quais pontos prenderam atenção do aprendiz. 

A solução apresentada se apropria de um conjunto de imagens capturadas pela câmera 

do usuário durante o período de estudo e avalia se os olhos estão abertos ou fechados dentre 

outros parâmetros da face. Com essas informações, por meio de uma aferição classifica se o 

estudante está sonolento, dormindo ou atento ao conteúdo que está sendo apresentado. O 

esquema abaixo resume o modelo, extraído do artigo (FARHAN et al., 2018). 

 

Figura 4 - Workflow de coleta de imagem pela câmera 

 

Fonte: (FARHAN et al., 2018). 

 

Esses exemplos de Internet das Coisas na esfera educacional apresentados, permitem 

tomada de decisões em tempo real suportado por dados enviados pelos dispositivos conectados 

na rede. Sem dúvidas os dispositivos inteligentes podem contribuir com a melhoria da eficácia, 

focando no papel principal da pessoa, seja o educador ou o aprendiz (KIRYAKOVA; 

YORDANOVA; ANGELOVA, 2017). 

Os dispositivos conectados podem ajudar a criar um ambiente interativo e inovador que 

corresponde a novos paradigmas pedagógicos, onde as necessidades e expectativas dos 

principais autores, instrutor e aluno, são potencializado. Said e Albagory (2017), afirmam que 

a tecnologia da Internet das Coisas (IoT) aplicadas ao ambiente virtual de aprendizado (E-

learning) cria um sistema global de aprendizagem que utilize os recursos de aprendizagem 
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disponíveis em todo o mundo e tem vantagens ao comparar com os sistema tradicional de 

aprendizado. 

Segundo Kiryakova, Yordanova e Angelova (2017), a Internet das Coisas está sendo 

implementado com lentidão, porém, com um ritmo promissor em instituições de ensino em 

diferentes maneiras, o que sugere que em breve teremos um novo tipo de educação, mais 

dinâmico, personalizado, responsivo e orientado para a inovação. (TORI et al., 2018). 

A dinâmica no aprendizado já é uma realidade, comprovado pelo uso da computação 

cognitiva para a educação de estudantes, um aplicativo baseado na web independente de 

plataforma, usa uma coleção de serviços em nuvem do IBM Watson. Essa coleção inclui 

serviços de descobertas, texto para fala e voz para texto apoiando os pesquisadores sobre IoT 

(MEMETI et al., 2019). 

Portanto, as soluções de IoT para o ambiente de educação é o menos explorado dentre 

os mercados aferidos, o que sugere uma dedução que se tem uma grande área a ser explorada. 

 

2.2 Desafios para Aplicações de IOT 

Como toda tecnologia disruptiva podemos afirmar alguns desafios e barreiras que 

permeiam essa inovação, em especial o tratamento do dado gerado pelo dispositivo que é visto 

com uma barreira em potencial. 

A quantidade de registros que as soluções baseadas em IoT produzem, geram 

precauções especiais principalmente na área da segurança da informação, uma das áreas 

fortemente impactadas. Segundo uma pesquisa conduzida por Wagner et al. (2015), até 2020, 

mais de 25% dos ataques identificados nas empresas envolverão a IoT. Esse volume de 

registros, caso seja violado, pode trazer graves consequências tanto para os usuários das 

soluções como para a instituição retentora dos dados. 

O colossal volume de dados gerados pelos dispositivos da IoT, acaba tratando a gestão 

de dados como o centro das preocupações da IoT, devendo manter um grau elevado de cuidado 

segundo MINERAUD et al. (2016). Alguns artigos relatam que a maioria das soluções de IoT 

enviam os dados para uma plataforma de armazenamento no formato original, ou seja, sem 

criptografia, expondo o dado por todas soluções que comportam a IoT, aumentando o risco da 

segurança, pois a criptografia dos dados na sua origem minimiza o impacto em casos de 

incidentes de seguranças. 

Essa temática tem muita relevância, tanto que, no sentido de valoração do dado, o 

Ponemon Institute LLC em (2018) obteve um valor expressivo de $148 dólares por registro 
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roubado e ou perdido. Seguindo a mesma linha “violação”, ganha grande importância com a 

IoT, pois agora é possível introduzir tomadas de decisões remotamente aos dispositivos, esse 

fator eleva o impacto em caso de delito de segurança. 

Segundo Krotov (2017), a plataforma IoT é suscetível a sérias ameaças de segurança, e 

em caso de violação, pode permitir que intrusos controlem dispositivos físicos remotamente. 

Suponhamos que criminosos invadam o sistema de gestão do campus e alterem alguns 

parâmetros, sejam os mais simples como o de temperatura ou de monitoramento do campus. 

Consequentemente, teremos situações desagradáveis envolvendo toda a comunidade 

acadêmica, todos os usuários do campus, deflagrando em cancelamento de atividades, alarmes 

falsos entre outras combinações de cenários e situações desfavorável a plataforma. 

Os desafios de uso da IoT não se limitam aos termos de segurança da informação, mas 

também a gestão do armazenamento, como fazer os devidos backups, por quanto tempo os 

dados devem ser armazenados e demais questões em torno de propriedade. 

Além disso, com o crescente números de dispositivos instalados, nem todos são do 

mesmo fabricante e faz uso da mesma engenharia, esse fato contribui para outro desafio que é 

unificar os protocolos de comunicação entre tantos dispositivos segundo (GE et al., 2017). 

Para somar ao quadro de desafios, temos as questões jurídicas, uma barreira que pode 

inviabilizar qualquer proposta de IoT por questões de contestação sobre a propriedade da 

informação e as responsabilidades em caso de violação. 

No Brasil, a Lei do Marco Civil da Internet, nº 12.965 de 23 de abril de 2014 dispõe 

sobre princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Essa lei interpela 

justamente as soluções de Internet das Coisas, pois em seu artigo 7º assegura aos usuários dentre 

outros direitos a inviolabilidade de seus dados. 

Aprimorando o Marco Civil, temos a Lei Geral de Proteção de Dados, nº 13.709, 

sancionada pelo Governo Federal em 14 de agosto de 2018 e traz alterações nas regras sobre a 

coleta e o tratamento de informações particulares. Essa lei complementar, abrange os modos de 

uso, preservação e transferência da informação. Para essas ações o consentimento do usuário 

deve ser explícito sobre o dado, uma das novidades em comparação com o Marco Civil que 

amplia o desafio para as soluções de IoT. Em caso de descumprimento a penalidade poderá ser 

de 2% do faturamento até o limite de R$50 milhões de reais (LEI No 13.709, DE 14 DE 

AGOSTO DE 2018, 2018). 

Portanto todas as soluções, sejam de IoT ou RFID, que coletam dados dos usuários, 

devem observar as condições legais para assegurar que os dados não sejam inviolados, sob 

penalidades previstas em leis. Acrescendo às barreiras observadas, temos as questões quanto as 
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soluções que usam os dispositivos celulares para coletar dados dos alunos. Em setembro de 

2018, a França proibiu o uso dos celulares pelos estudantes, mesmo no intervalo das aulas e no 

horário de refeição o que desestimula o uso do celular como coletor de IoT (SILVA, 2018). 

Ainda temos as possíveis resistências por parte dos estudantes, caso não vejam valor 

agregado como retribuição ao uso da tecnologia, essa percepção poderá levar o aluno a buscar 

comportamentos que inviabilizam o uso da plataforma IoT pela IES, como exemplo não utilizar 

o dispositivo corretamente ou não compartilhar os dados coletados pelas coisas conectadas na 

Internet. 

Diante dos desafios colocados, surge a necessidade da busca pelo entendimento do uso 

dos dispositivos conectados na Internet. Compreender como os principais atores, em específico 

alunos e professores, diretamente interessados no ambiente educacional se relacionam com essa 

plataforma e entender a expectativa e comportamento sobre o uso dos dispositivos do ponto de 

vista dos alunos. Esses pontos entendidos irão auxilia a dirimir a barreira de desafios para a 

adoção da plataforma IoT no ambiente Educacional.  
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3 METODOLOGIA 

Este estudo, segundo Giglio e Hernandes (2012), caracteriza-se quanto à estratégia de 

pesquisa como quantitativa, cuja natureza se classifica como descritiva e exploratória. 

Descritiva porque, busca a compreensão do uso da plataforma IoT no ambiente de educação 

superior com o objetivo de desvendar e observar fenômenos de aceitação e uso de dispositivos 

eletrônicos. A pesquisa assumiu caráter exploratório sobre a aceitação do uso de dispositivos 

eletrônicos no processo de educação superior, especificamente em dispositivos que faz uso da 

tecnologia IoT. Busca-se ampliar o conhecimento nessa área, focando no objetivo de 

compreender situações em que a prática se antecipa à teoria. No quadro 2 temos a distribuição 

das perguntas do questionário em relação os artigos específicos de IoT para educação. 

 

Quadro 2 - Relação com a pesquisa, dimensões e variáveis 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Perfil do 

respondente

Uso de 

Dispositivo

Compartilhamento 

de dados
Título do artigo Autor(es)

Gestão do 

Campus

Processo de 

Aprendizado

Sim Sim Sim
Bring Your Own Devices Classroom: Issues of digital divides in

teaching and learning contexts
Adhikari, Janak. Sim

Sim Sim Sim Digital Transformation in Higher Education Petkovics, Imre. Sim Sim

Sim Sim Sim Cell phone usage and academic performance: An experiment Felisoni, Daniel Darghan, Godoi, Alexandra Strommer. Sim Sim

Sim Sim Sim Internet das Coisas na Educação: Estudo de caso e perspectivas
Tori, Romero; Beingolea Garay, Jorge Rodolfo; Kofuji, 

Sergio Takeo; Marcellos, Lincoln e Tavares, Sérgio.
Sim

Sim Sim Sim
Can we make Schools and Universities smarter with the Internet of

Things?

Kiryakova, Gabriela; Yordanova, Lina e Angelova, 

Nadezhda.
Sim Sim

Sim Sim
How Cognitive Computing Can Be Applied to Internet of Things

Education

Memeti Suejb; Pllana Sabri; Mexhid Ferati; Kurti Arianit

e Jusufi Ilir.
Sim

Sim Sim
Privacy and Interoperability Challenges Could Limit the Benefits

of Education Technology
Best, Katharina Ley e Pan, John F. Sim

Sim Sim
IoT-based students interaction framework using attention-scoring

assessment in eLearning

Farhan, Muhammad; Jabbar, Sohail; Aslam, Muhammad;

Hammoudeh, Mohammad; Ahmad, Mudassar; Khalid,

Shehzad; Khan, Murad e Han, Kijun.

Sim

Sim Sim
Application of an Energy Management System via the Internet of

Things on a University Campus

Shyr, Wen-jye; Zeng, Li-wen; Lin, Chen-kun; Lin, Chia-

ming e Hsieh, Wen-ying.
Sim

Sim Sim

Real-time bio-signal-processing of students based on an

Intelligent algorithm for Internet of Things to assess engagement

levels in a classroom

Kim, Pyoung Won. Sim Sim

Sim Sim
Teaching Management System with Applications of RFID and IoT

Technology
Tan, Ping; Wu, Han; Li, Peng e Xu, He. Sim Sim

Sim Sim
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Seguindo a estratégia apresentada, o método utilizado foi de coletar dados primários 

exploratório a fim de possibilitar conhecimento e compressão, conforme afirma Malhotra 

(2005). Dessa forma buscou-se atender às necessidades da pesquisa, focando na unidade de 

análise o respondente, nesse caso um aluno ou ex-aluno de instituição de ensino superior. 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário eletrônico e online, acessível 

por meio de navegadores conectados à Internet ou pelos aplicativos celulares. Esse modelo de 

pesquisa conduzido e submetido a potenciais respondentes em seus dispositivos móveis é uma 

ferramenta que potencializa o mundo das pesquisas, proporia uma melhor avaliação e geração 

de ideias, testes de conceito, desenvolvimento de produtos, lançamento de marcas entre outras 

(MALHOTRA, 2018). 

A pesquisa foi desenvolvida utilizando a ferramenta gratuita online Google Forms onde 

os alunos e ex-alunos tinham o livre acesso aos quatros grupos de perguntas sequencias. 

O Primeiro grupo, busca a qualificação do respondente quanto a concordância sobre o 

grau de assimilação com a tecnologias inovadoras, além dessa assimilação, quais os 

dispositivos tecnológicos possuem e qual o grau de concordância do uso deles, se os 

respondentes têm a percepção que os dispositivos podem auxiliar no processo de aprendizado. 

O segundo grupo de perguntas, inicia-se com a explicação dos Dispositivos eletrônicos 

“Wearables”, seu uso, e se o aluno concorda em utilizar caso a instituição de ensino o fornecesse 

gratuitamente. Nessa parte também se busca o entendimento descritivo se o aluno percebe valor 

com a possibilidade de entrega de relatórios específicos com dicas personalizadas sobre os 

estudos. 

No terceiro bloco a pesquisa foca no Ambiente Virtual de Aprendizagem e a percepção 

dos benefícios acompanhada com o uso de dispositivos móveis pelos alunos. Nesse bloco estão 

as perguntas relacionadas a percepção do aluno em compartilhar os dados gerados pelos 

dispositivos móveis envolvendo diferentes ambientes de estudo. 

No último bloco, o questionário foca questões sobre o perfil do respondente, 

aprofundando sobre o perfil do aluno complementando a qualificação do respondente que se 

iniciou no primeiro bloco. Concluí a pesquisa com solicitação de um endereço eletrônico caso 

o respondente desejasse um relatório com os dados consolidado sobre a pesquisa. Uma forma 

de retribuir o respondente. 

As perguntas foram sequenciadas priorizando as questões mais relevantes e concluindo 

com as questões de perfil, mais fáceis de serem respondidas onde espera-se que o respondente 

queira chegar logo ao fim da pesquisa. 
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3.1 Coleta de Dados 

O questionário foi composto por 31 perguntas claras e objetivas, distribuídas com 

respostas obrigatórias e não obrigatórias, múltiplas escolhas e de livre preenchimento. Todo o 

questionário foi elaborado visando tornar possível o mecanismo de preenchimento em 

dispositivos móveis. 

Depois da validação quanto a forma de apresentação, foi enviado para um grupo 

específico de 20 alunos e ex-alunos da Fundação Getulio Vargas em diferentes cursos, que se 

prontificaram em responder. Essa ação, de envio à um grupo pequeno, possibilitou a avaliação 

do entendimento de todas as perguntas do questionário, da praticidade, operacionalidade e o 

tempo médio de seis minutos necessário para o preenchimento total do questionário. 

Após a homologação positiva, quanto a apresentação das perguntas, o entendimento das 

indagações e a operacionalidade técnica, os dados utilizados para os testes foram descartados e 

iniciou-se a efetiva coleta que ocorreu entre os dias 1º e 31º do mês de março de 2019. 

As principais divulgações da pesquisa foram feitas pelas redes sociais WhatsApp, 

Linkedln e Facebook, para grupos de estudantes da FGV e contatos pessoais. Em segundo 

momento, disparo por correio eletrônico para colegas, monitores e grupo de contatos 

específicos com o objetivo de atingir o maior número de alunos e ex-alunos de instituições de 

ensino superior. 

O questionário foi respondido por 456 alunos, excluindo oito registros identificados 

como duplicados e alunos menores de 18 anos. 

 

Gráfico 1 - Quantidade de respostas preenchidas por dia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O gráfico 1 evidencia as divulgações que ocorreram no início de março, o reforço da 

mensagem antes do dia 10 e antes do dia 19. Nos primeiros 09 dias foram 236 respostas, do 10º 

ao 19º 138 e do 20º ao 31º de março 82 respostas validas conforme agrupamento das respostas 

no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Quantidade de respostas agrupadas em três períodos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 RESULTADOS E ANALISES 

A pesquisa intitulada ‘Internet das Coisas no processo de aprendizagem’ buscou 

compreender os desafios do uso dos dispositivos no processo educacional e correlacionar com 

as possíveis entregas que a plataforma de IoT oferece. Entre as principais questões da pesquisa 

estão o grau de aceitação em utilizar aparelhos fornecidos pela instituição de ensino superior, a 

concordância dos registros automaticamente pelos dispositivos eletrônicos e a aceitação em 

compartilhar esses dados com grupos relacionados com a educação de ensino superior. 

Para facilitar e ampliar o entendimento sobre as respostas coletadas pelos respondentes, 

algumas respostas foram agrupadas em concordam plenamente com as que concordam, 

consolidando no grupo que concordam e agrupando as respostas de discordam plenamente e 

discordam, agrupando no grupo que discordam. Entretanto, todas as respostas foram 

preservadas de acordo com o grau de concordância, ou seja, as opções selecionadas pelos 

respondentes. Alguns gráficos, considerados relevantes, com o grau de concordância ampliado 

foram anexados nesse trabalho na sessão apêndice.  

A maioria do grupo respondente da pesquisa afirma que gosta de tecnologias inovadoras 

(96,5%), e que a tecnologia pode auxiliar no aprendizado dos alunos (94,5%), alterando o 

processo de aprendizado com a possibilidade de um acompanhamento mais próximo.  

A possibilidade de um acompanhamento do processo educacional, é possível por meio 

de dispositivos que realizam a leitura e capturando sinais digitais conforme afirma Kim (2018). 

A pergunta 8 do questionário “Se você recebesse em seu celular dicas específicas e 

personalizadas de uma determinada disciplina, qual das respostas melhor representaria sua 

opinião” confirma que 93,9% do grupo respondente selecionou a opção muito interessante e 

interessante, o equivalente a 429 respostas conforme registrado no gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Grau de interesse em receber dicas específicas e personalizadas no celular 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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interessante e interessante. 

Tornar o aprendizado mais participativo, facilitar a prática pedagógica, ampliar a 

motivação e interesse dos alunos, otimizar a gestão de frequência são algumas das possíveis 

entregas da plataforma para tornar as escolas e universidades mais inteligentes “smarter” ao 

utilizar a plataforma IoT de acordo com Kiryakova, Yordanova e Nadezhda (2017). A questão 

12 do questionário busca entender quais as prioridades do ponto de vista do aluno, e a opção 

ampliar a motivação e interesse dos alunos ganhou mais prioridade. Otimizar a gestão de 

frequência, segundo as respostas, ficou com a menor prioridade. O gráfico 4 permite visualizar 

as prioridades de 1 a 5 de cada item questionado. 

 

45,4%
48,5%

3,9%
1,3% 0,9%

0

50

100

150

200

250

Muito interessante Interessante Não tenho opinião

formada.

Pouco interessante Nada interessante



35 

 

Gráfico 4 - Prioridade (1 é a prioridade mínima e 5 é a máxima) - agrupadas por ações 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 5 - Grau de concordância em receber relatórios consolidados  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 6 - Grau de instrução dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 3 - IES, as 10 mais citadas, quantidade e percentagem  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para um entendimento mais específicos sobre as respostas, principalmente sobre o 

questionamento de uso de dispositivos que capturam leitura faciais e sensores biométricos, 

Kim(2018), se faz necessário o entendimento sobre o formato do curso realizado pelos 

respondentes. 77% dos respondentes, o equivale a 350 respostas válidas, informaram que estão 

cursando ou cursaram disciplinas no formato presencial, 18% ou 82 respostas válidas em 

modalidade que contempla o presencial e o remoto e apenas 5% responderam que o curso foi 

totalmente a distância.  

O quadro 4 apresenta a quantidade de respondentes agrupados por anos de idade dos 

respondentes, seguindo a mesma faixa etária utilizada pelo Ministério da Educação quando 

realizou o censo da educação superior no Brasil em 2017 (EDUCAÇÃO, 2017). 

A segunda faixa etária de agrupamento, de 21 a 24 anos de idade aparece com 72 

respondentes, o que equivale a 15,8% do total das respostas. É possível observar que 378 dos 

respondentes estão entre 21 e 54 anos, o equivalente a 82% das respostas válidas.  

Nome da Instituição de Ensino
Quantidade de 

respondes por IES

% Sobre o total 

das respostas

Fundação Getulio Vargas 203 44,5%

Outras Instituições 143 31,4%

Universidade de São Paulo 16 3,5%

Pontifícia Universidade Católica 14 3,1%

Universidade Cruzeiro do Sul 14 3,1%

Universidade Federal do Rio de Janeiro 12 2,6%

Universidade Estácio de Sá 11 2,4%

Universidade Nove de Julho  10 2,2%

Universidade Paulista 9 2,0%

Universidade Candido Mendes 7 1,5%

Faculdades Unidas Metropolitanas 6 1,3%

Não informado 11 2,4%

Total de respostas válidas 456 100,0%
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Quadro 4 - Faixa Etária dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A seguir será apresentado o segundo conjunto de dados que trata sobre o uso dos 

dispositivos eletrônicos.  

4.2 Uso de Dispositivo 

Quase a totalidade dos 456 respondentes, responderam que utilizam smartphones, 

notebook ou tablet e a maioria do grupo reportou na questão 26 do questionário ‘Qual rede 

social você faz uso’, que utiliza o WhatsApp. Essa questão se fez necessário para a qualificação 

do grupo de respondentes quanto ao conhecimento e uso de tecnologias recentes.  

Na pergunta 7 do questionário, “Ao longo do seu curso, no período reservado aos 

estudos, dentro ou fora do campus, você utilizaria dispositivo móvel fornecido pela instituição 

de ensino gratuitamente? ”, temos registrados 82,9% dos respondentes que utilizaria com 

certeza e utilizaria. Contrapondo ao uso, apenas 6,8% selecionaram a opção que não utilizaria 

e não utilizaria com certeza. 

Questões de uso de dispositivos móveis, traz consigo a possibilidade de embarcar nesses 

dispositivos tecnologias que podem alavancar o uso de IoT. O grupo que respondeu a pesquisa 

Anos completos Quantidade %

18 a 20 39 8,6%

de 21 a 24 72 15,8%

de 25 a 29 41 9,0%

de 30 a 34 60 13,2%

de 35 a39 53 11,6%

de 40 a 44 57 12,5%

de 45 a 49 49 10,7%

de 50 a 54 46 10,1%

de 55 a 59 25 5,5%

de 60 a 64 9 2,0%

65 ou mais 5 1,1%

Total de respostas 456 100,0%

de 21 a 54 378 82,9%

Agrupados por faixa etária
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é composto por sua maioria (73,7%), tem entre 21 e 59 anos e concordam em utilizar 

dispositivos móveis fornecidos gratuitamente pela instituição de ensino.  

A questão 20 do questionário “Qual o seu grau de aceitação em utilizar seu celular 

pessoal para registrar automaticamente sua presença”, auxilia em dois entendimentos. 

Primeiro quanto ao grau de uso do dispositivo de propriedade do aluno e em segundo quanto 

ao local dentro da IES que irá realizar o registro automaticamente. Entendimentos importantes, 

pois com a possibilidade de trazer os próprios devices para a IES, abre caminho para a IES 

disponibilizar soluções e ou aplicativos que pode trazer benefícios para o processo de educação 

segundo Adhikari (2018). No campus da IES, 66,9% ou equivalente a 305 respostas 

concordaram plenamente e concordaram com a utilização do celular pessoal para o registro de 

presença. 

Agregando os itens concordo plenamente e concordo, para a utilização do celular 

pessoal para o registro de presença automática na Entrada do Campus, 305 respostas válidas, 

temos 229 que estudam ou estudaram no modelo presencial, 14 no modelo remoto e 62 no 

modelo de curso misto.  

No questionário enviado, questão 5 “Caso a Instituição de Ensino oferecesse 

gratuitamente dispositivos personalizados 'Wearables'” as respostas consolidadas sobre o uso 

destacam com mais de 70% que concorda com o uso, conforme gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Grau de usabilidade de dispositivos 'Wearables' 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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pergunta busca entender se o uso do celular em aula auxilia ou prejudica o desempenho das 

aulas. Para essa questão, 347 respondentes informaram que concordam plenamente e 

concordam que o uso do celular auxilia no processo pedagógico. Por outro lado, 191 concordam 

plenamente e concordam que dificulta e ou prejudica o desempenho da aula. 

Na seção 4.3, relata o terceiro conjunto de dados sobre o grau de concordância com o 

compartilhamento dos dados produzidos ao utilizar dispositivos eletrônicos. 

4.3 Concordância com o Compartilhamento de Informação 

 

Conhecer o grau de concordância dos alunos de instituições de ensino superior ao 

compartilhar dados produzidos pelos dispositivos é muito importante para projetos de IoT, pois 

sem a concordância dos alunos para o uso e compartilhamento desses dados é muito difícil 

construir soluções eficientes sobre a plataforma IoT que tragam benefícios para a área desse 

estudo. Esse tópico relata a compilação das respostas sobre o grau de concordância com o 

compartilhamento dos dados. 

No questionário, na questão 19, “Qual seria seu grau de aceitação se a Instituição de 

Ensino utilizasse dispositivos para registrar a presença automaticamente”, 357 respondentes 

concordaram, o que sinaliza positivamente com projetos de IoT que podem ir além do simples 

aspecto do registro da presença acadêmica na IES, conforme os autores Saarikko, Westergren 

e Blomquist (2017) relatam que a diversidade da IoT, a complexidade de um ambiente cada vez 

mais interconectado, traz consigo o desenvolvimento de soluções inovadoras. No gráfico 8, 

apresenta respostas agrupadas da questão 19. 

 

Gráfico 8 - Grau de aceitação para registro de presença automaticamente pela IES 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Considerando que a informação produzida pelo uso do dispositivo dentro e fora do 

campus das IES não identificaria o aluno, na questão 6, os 80,9% dos respondentes 

concordaram com o compartilhamento das informações com os professores, contrapondo, 

31,4% que não concordam com o compartilhamento das informações em todos os 

departamentos das IES conforme demostrado no gráfico 9. 

 

Gráfico 9 - Grau de concordância para o compartilhamento dos dados  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Caso a IES resolvesse desenvolver alguma solução baseada em dados geográficos dos 

alunos, buscando por exemplo o local preciso do aluno, terá uma barreira um pouco maior para 

dirimir, pois a maioria (52,6) dos respondentes não concordam em fornecer os dados. 

Na questão 17 do questionário, “Você concordaria com a Instituição de Ensino 

coletando dados por meio de dispositivos e sensores que: Captura a leitura facial por meio de 

câmeras inteligentes, Captura o batimento cardíaco por pulseiras e ou relógios, temperatura 

do corpo e movimentos” procura ampliar o entendimento, pois as tecnologias embarcadas nos 

sensores, segundo Kim (2018) são importantes e sem a concordância não é possível a adoção 

da tecnologia IoT. No gráfico 10 temos uma compilação das respostas, e o ponto de observação 

é que o número que concordam e o número que discordam para a coleta da leitura facial por 

dispositivos como câmeras é exatamente o mesmo. 
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Gráfico 10 - Grau de concordância que a IES colete dados por meio de dispositivos  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Mediante a igualdade para o grau de concordo com discordo (40,8%), vale observar a 

faixa etária dos respondentes, que de 20 a 24 anos, houve a maior proporção de não concordo. 

Contrapondo as faixas de 30 a 34 e 40 a 44 responderam positivamente conforme gráfico 11. 

 

Gráfico 11 - Grau de concordância para o uso de dispositivos que capturam os movimentos faciais  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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esporte, lanchonete e outros locais. 
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Gráfico 12 - Grau de concordância de monitoramento do estudante em diferentes ambientes da IES 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O grau de concordância em monitoramento dentro da sala de aula se destaca com 47,4% 

das respostas de concordo, contrapondo com o monitoramento dos demais ambientes de 

descanso e lazer dentro da instituição que se destaca com 62,3% das respostas que discordaram. 

Na questão 11 do questionário “Ao utilizar a plataforma do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, você concordaria com monitoramento feito por câmeras” temos o seguinte 

resultado consolidado conforme mostra o gráfico 13. Se destaca o grau de concordância 

plenamente durante a realização das provas, seguido durante a realização das aulas. 

Contrapondo o grau de não concordância se destaca para o período de estudo, seguido do 

período reservado para realizar os exercícios.  

 

Gráfico 13 - Grau de concordância de monitoramento ao utilizar AVA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 CONCLUSÔES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro das tecnologias emergentes, nesse estudo foi destacado a Internet das Coisas 

com possíveis ofertas tecnológicas para a área de educação que podem ser assimiladas e 

adotadas. Na revisão de literatura específica, foram encontrados dois importantes grupos de 

propostas de soluções com a utilização do IoT, e, tanto para o grupo de soluções endereçada 

para a gestão do campus, quanto para o grupo de processo de aprendizado, exige-se dos gestores 

da área educacional uma visão estratégica distinta para sua adoção de acordo com Wixom, 

Woerner e Kosgi, (2017). Para cada um dos grupos é requerido um conjunto de decisões e 

planos específicos para evitar desvios do objetivo no momento da implantação. 

Esse trabalho buscou analisar as possíveis aplicações do IoT na área educacional 

apresentando o potencial da plataforma IoT e os desafios para a adoção como exemplo a 

concordância dos alunos do ensino superior em utilizar dispositivos ou a concordância desses 

alunos em compartilhar os dados obtidos pelos dispositivos, sejam no campus da instituição ou 

no ambiente virtual de aprendizagem. 

No contexto de engajar o aluno com a metodologia de ensino, Kim (2018) aponta pontos 

fortes no processo de aprendizagem, esse artigo indica soluções extraordinárias que 

possibilitariam avaliar e classificar em níveis o engajamento, permitindo o mestre agir em 

tempo real sobre a metodologia aplicada em sala de aula. Ainda no contexto de engajar, o aluno 

remoto ou utilizando uma plataforma de ensino, também foi contemplado com soluções de IoT, 

pois temos a plataforma permite que o aluno realize uma auto avaliação mediante os dados das 

medições comportamentais do estudante. 

As soluções apresentadas complementam a metodologia de ensino, novas habilidades 

no processo de transferência de conhecimento com foco em deter a atenção do aluno. Uma das 

tecnologias emergentes, a IoT oferece soluções para melhorar o processo pedagógico. Nesse 

contexto, incentivar o uso dos dispositivos dos próprios alunos é um dos caminhos para a nova 

era da transformação digital. 

A possibilidade de um acompanhamento do aluno só é possível por meio de dispositivos 

que que realizam a leitura e capturando sinais digitais conforme afirma Kim (2018). Nesse 

contexto, surge as questões que esse trabalho buscou entender; se o aluno está disposto a utilizar 

os dispositivos eletrônicos em diversos períodos e locais de estudos; qual o grau de aceitação 

de uso dispositivos que podem trazer a sensação de perda de privacidade e outros pontos como 

o grau de concordância em compartilhar os dados produzidos pelos dispositivos com a IES 

outros departamentos e até mesmo entre os alunos. 
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Diante desse contexto, buscou-se por meio de pesquisa em redes sociais com alunos e 

ex-alunos de cursos superiores intitulada ‘Internet das Coisas no processo de aprendizagem’ 

onde foi capturada no mês de março de 2019, obtendo 456 respostas consideradas válidas. 

O perfil dos respondentes atende o objetivo da pesquisa, pois o grupo informa que gosta 

de tecnologia, faz uso de dispositivos como telefones, notes e tablets, acredita que a tecnologia 

pode auxiliar no processo de aprendizado e o mais relevante, concorda com o uso de 

dispositivos fornecido pela instituição de ensino. 

Os resultados mostram que, apenas o uso de celular em sala de aula apresentou um sinal 

de precaução para a adoção da IoT na educação, pois o grupo acredita que o uso do celular em 

sala pode causar algum prejuízo para o desempenho acadêmico. Para todos os demais itens do 

perfil indagado na pesquisa, temos respostas altamente positivas, ou seja, que indicam um 

caminho de sucesso para a plataforma IoT. O quadro 5 apresenta a compilação do perfil dos 

respondentes da pesquisa. 

 

Quadro 5 - Compilação dos principais resultados da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com a análise dos resultados, é possível afirmar que o uso de dispositivos, 

um dos principais quesitos para as iniciativas de IoT, não terá dificuldades ou resistência, pois 

na sua maioria o grau de concordância foi alto, acima de 70% para os dispositivos vestíveis 

conforme quadro 6. 

96,5% afirmaram que gostam de tecnologias inovadoras

95,2% interessam receber relatórios informando as disciplinas que mais merecem a atenção do aluno

94,5% concordam que a tecnologia pode auxiliar no aprendizado dos alunos

93,9% interessam em receber dicas sobre a disciplina no celular pessoal

93,6% concordam em receber relatórios consolidados informando os pontos fortes 

83,0% estudam ou estudaram em instituição privada

82,0% têm entre 21 e 54 anos completos

77,0% realizam ou realizaram curso da forma presencial

76,1% concordam que o uso de celular em sala auxilia no processo pedagógico

65,4% priorizam a ampliação da motivação e interesse dos alunos

41,9% concordam que o uso do celular em sala de aula dificulta e ou prejudica o desempenho
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Quadro 6 - Compilação dos principais resultados da pesquisa - Uso de Dispositivos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Entretanto, é possível afirmar que algumas iniciativas de IoT terão que transpor a 

barreira da concordância do uso e compartilhamento das informações. Questões de 

monitoramento durante o lazer no campus da instituição de ensino ou monitoração por meio de 

leitura facial durante o período de ensino no Ambiente Virtual de Aprendizado, tiveram um 

grau de aceitação pequeno. 

Nas questões de monitoramento com dispositivos inteligentes como câmeras, relógios 

e ou pulseiras, houve uma aceitação abaixo da média, porém, se houver uma correta divulgação 

da correlação dos benefícios que a plataforma IoT pode entregar com o monitoramento pelos 

dispositivos, o grau de concordância pode ser maior, uma hipótese levantada, pois em torno de 

20% dos pesquisados responderam que não tinham opinião formada a respeito. 

 

95,4% usam smartphones

91,9% usam notebooks ou tablets  

82,9% concordam em utilizar dispositivos móveis fornecidos pelas instituições de ensino

75,1%
do grupo que aceitam que o celular pessoal registre presença estudam ou estudaram no modelo 

presencial

75,0% concordam em usar dispositivos Wearables na sala de estudo

73,0% concordam em usar dispositivos Wearables na sala de aula

70,4% concordam em usar dispositivos Wearables na biblioteca

66,9% aceitam que celular pessoal registre presença automaticamente no campus da Instituição

31,6% do grupo que concordam com o registro automático na entrada do campus estudam ou estudaram na FGV
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Quadro 7 - Compilação dos principais resultados da pesquisa - Compartilhamento dos dados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O resultado da pesquisa com 456 respondentes, afirmam que gostam de tecnologias 

inovadoras, concordam que a tecnologia pode auxiliar no processo de aprendizado dos alunos 

e quase a totalidade utilizam smartphones e redes sociais, o que qualifica o grupo como um 

possível usuário de dispositivos eletrônicos, pois a maioria utilizam celular, notes e tablets, 

dispositivos elegíveis a plataforma IoT. 

O objetivo da pesquisa foi alcançado uma vez que foram identificados o grau de 

concordância quanto ao uso dos dispositivos; o grau de concordâncias quanto o 

compartilhamento das informações coletadas; a aceitação em receber dicas e relatórios 

customizados sobre as disciplinas cursadas e a concordância com o registro automatizado da 

presença do aluno na instituição de ensino. Todos esses pontos tiveram respostas satisfatória 

que suporta a adoção de soluções em IoT para a educação. 

80,9% concordam compartilhar dados capturados por dispositivos  com os professores 

78,3% concordaram com o registro na entrada do campus pela instituição de ensino

75,4% concordam compartilhar dados capturados por dispositivos com a coordenação

75,4% discordam fornecer dados geográficos do celular durante todo o ano

69,3% discordam fornecir dados geográficos do celular durante os dias letivos

62,3% concordam compartilhar dados capturados por dispositivos com a secretaria do curso

62,3% discordam com o monitoramento no ambiente de lazer

59,2% concordam com o monitoramento durante a prova na plataforma AVA

54,6% discordam com o monitoramento durante o período de estudo na plataforma AVA

52,6% discordam fornecer dados geográficos do celular durante a aula 

49,8% concordam compartilhar dados com todos departamentos da instituição de ensino

47,4% concordam com o monitoramento em sala de aula

40,8% concordam com a captura facial por meio de câmeras inteligentes

40,4% concordam com o monitoramento durante a aula na plataforma AVA

38,8% concordam com a captura do batimento cardíaco por pulseiras e ou relógios

37,9% discordam com o monitoramento em sala de aula

34,9% concordam com a captura da temperatura do corpo e movimentos

29,6%
do grupo que discordam com o fornecimento dos dados geográficos do celular durante a aula está 

cursando a graduação
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Serasa Experian (2019), em seu relatório Global Identity and Fraud Report, afirma que 

70% dos consumidores não veem problema em fornecer dados em transações eletrônicas desde 

que isso resultasse em mais benefícios, portanto se a comunicação dos benefícios de um projeto 

de Internet das Coisas para a comunidade acadêmica for bem realizada, vencendo as demais 

barreiras, é esperado que o projeto planejado, seja para melhorar a gestão do campus ou o 

processo de aprendizado ou as duas grandes áreas conforme esse trabalho identificou, traga 

benefícios ao comparar com o sistema tradicional de aprendizado. 

A contribuição deste estudo para o campo acadêmico reside no que oferece como 

respostas sobre a concordância e uso de dispositivos pelos alunos, requisitos obrigatórios para 

a plataforma IoT na educação. Os limites da pesquisa estão relacionados à uma amostra por 

conveniência, pois houve uma divulgação a grupos específicos, o que pode comprometer uma 

potencial generalização dos resultados. No entanto, o envolvimento demonstrado pelos 

respondentes com o assunto pode contribuir para mitigar o aspecto generalização. 
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6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E ESTUDOS FUTUROS 

 

Para esse estudo não foram considerados custos de investimento com projetos que 

envolvam IoT, incluindo os demais aspectos tecnológicos ou de processo de gestão que visam 

valorar o retorno sobre o investimento. 

Como continuidade desse estudo, sugere-se que trabalhos futuros ampliem a análise e 

faça estudos qualitativos de IoT na área educacional, se possível comparação entre alunos que 

utilizam a plataforma e ou soluções de ensino e alunos que não utilizam. 

A segurança das informações e dos dispositivos que compõem a IoT é outro campo de 

estudo futuro interessante. Segundo a Symantec (2019), o volume geral de ataques à plataforma 

IoT permaneceu alto em 2018 e consistente (-0,2%) em comparação a 2017. Roteadores e 

câmeras conectadas foram os dispositivos mais infectados e representaram 75% e 15% dos 

ataques, respectivamente. 
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APÊNDICE A - Pesquisa aberta aos alunos de graduação e pós-graduação  

 

O link enviado para preenchimento entre os dias 01º e 31º de março de 2019 foi:  

https://docs.google.com/forms/d/1jUl_cSvyiYaOtlJSUl0Ic-6TRXMqClW-

4ziXFdI0iH4/edit 

 

Internet das Coisas no processo de aprendizagem 

 

Sou aluno do mestrado profissional da FGV e estou pesquisando sobre a contribuição da 

Internet das Coisas no processo de aprendizagem.  

A Transformação Digital, também chegou ao ambiente educacional. Dessa forma, 

entender o nível de engajamento do aluno durante os estudos e conhecer sua participação 

no processo de aprendizado, são algumas das possíveis ofertas de TIC para o ambiente 

acadêmico. Sendo assim, compartilhar a informação produzida pelos dispositivos, 

combinada com outras tecnologias além de IoT, pode subsidiar soluções inteligentes e 

alavancar a qualidade do processo de ensino das Instituições. 

Agradeço pela sua disposição em participar dessa pesquisa antes de 31º de março 2019. 

O tempo médio de preenchimento do questionário é de 6 minutos. Ademais, suas 

respostas serão analisadas de forma consolidada garantindo o anonimato. Caso queira 

receber o resultado consolidado dessa pesquisa deixe seu endereço eletrônico.  

Se estiver preenchendo essa pesquisa pelo celular, utilize na posição horizontal. 

Muito obrigado! 

Irair Cruz Novaes  
Mestrado Profissional em Gestão para a Competitividade 

 

Questionário 

 

* Respostas Obrigatórias  

1. Em relação a afirmação "Eu gosto de tecnologias inovadoras.", você:  

* Marcar apenas um oval. 

 Discorda plenamente 

 Discorda 

 Não tenho opinião formada 

 Concorda 

 Concorda plenamente 



56 

 

2. Em relação a afirmação "A tecnologia pode auxiliar no aprendizado dos alunos, tornando 

possível um acompanhamento mais próximo.", você:  

* Marcar apenas um oval. 

 Discorda plenamente 

 Discorda 

 Não tenho opinião formada 

 Concorda 

 Concorda plenamente 

3. Quais dispositivos você possui?  

* Marque todas que se aplicam. 

 Notebook ou Tablet 

 Telefones Inteligentes (Smartphones) 

 Relógios Inteligentes (Smartwatch) 

Outro:  

 

4. Selecione os dispositivos tecnológicos que já fizeram parte do seu processo de 

aprendizado:  

*Marque todas que se aplicam. 

 Celular inteligente (Smartphone) 

 Notebook e ou Tablet 

 Lousa Digital 

 Dispositivo para leitura auditiva - Canetas que leem textos 

 Dispositivo para uso da realidade mista (Virtual+Realidade Aumentada) 

 Outro:  
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Dispositivos eletrônicos “Wearables” 

 

"Wearables" são dispositivos eletrônicos que podem conter processadores próprios e transmitir 

dados coletados do corpo de quem usa. Exemplos: Relógios, Pulseiras, Anéis, Óculos etc.  

 

 

5. Caso a Instituição de Ensino oferecesse gratuitamente dispositivos personalizados 

'Wearables', você os usaria:  

* Marcar apenas um oval por linha. 

  

Não 

usaria 

com 

certeza 

Usaria 
Não tenho 

opinião formada 
usaria 

Usaria 

com 

certeza 

 

 
 

 

Nas salas de aulas 

 

Nas salas de aulas Em sala de estudos 

 

Em sala de estudos 
coletivas e individuais 

 

coletivas e individuais 
Bibliotecas 

 

Bibliotecas Demais ambientes 

 

Demais ambientes 
dentro da instituição 

 

dentro da instituição 
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6.Considerando que a informação produzida pelo uso do dispositivo não identificaria o 

aluno, você concordaria que os dados fossem compartilhados com: 

 * Marcar apenas um oval por linha. 

 

 

7. Ao longo do seu curso, no período reservado aos estudos, dentro ou fora do campus, você 

utilizaria dispositivo móvel fornecido pela instituição de ensino gratuitamente? 

 * Marcar apenas um oval. 

 Não utilizaria com certeza 

 Não utilizaria 

 Não tenho opinião formada 

 Utilizaria 

 Utilizaria com certeza 

8. Se você recebesse em seu celular dicas específicas e personalizadas de uma determinada 

disciplina, qual das respostas melhor representaria sua opinião:  

* Marcar apenas um oval. 

 Nada interessante 

 Pouco interessante 

 Não tenho opinião formada. 

 Interessante 

 Muito interessante 

 

Discordo 

 Plenamente 

 

Discordo 

 

Não discordo e 

 nem concordo 

 

Concordo 

 

Concordo 

 Plenamente 

 Professores e 
 Tutores da disciplina 

 Colegas da mesma 

 turma ou curso 

 Coordenação do 

 curso 

 Secretaria do curso 

 Todos os 

 departamento da 

 Instituição de Ensino 
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9. Se você recebesse em seu celular orientações personalizadas visando otimizar seus 

estudos, qual das respostas melhor representaria sua opinião: 

* Marcar apenas um oval. 

 Não mudaria em nada meu método de estudo 

 Não acolheria a orientação 

 Não tenho opinião formada 

 Acolheria a orientação 

 Acolheria a orientação na sua totalidade 

 

10 Se você recebesse um relatório com a(s) disciplina(s) que merece(m) sua atenção, qual 

das respostas melhor representaria sua opinião:  

* Marcar apenas um oval. 

 Nada interessante 

 Pouco Interessante 

 Não tenho opinião formada 

 Interessante 

 Muito Interessante 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

Plataforma que auxilia no desenvolvimento e distribuição de conteúdo para cursos online. 

Exemplo D2L, e-Class, Blackboard, etc.  

  

Considere que, a informação coletada pelos dispositivos será de uso agrupada, não sendo 

possível a identificação do aluno. 

 



60 

 

 

11. Ao utilizar a plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem, você concordaria com 

monitoramento feito por câmeras:  

* Marcar apenas um oval por linha. 

 

 

12. Considerando o esquema abaixo, em que 1 é a prioridade mínima e 5 é a máxima, como 

você priorizaria os seguintes itens:  

* Marcar apenas um oval por linha. 

   1 2 3 4 5 

 

 

Tornar o aprendizado mais participativo 

Facilitar a prática pedagógica 

Ampliar a motivação e interesse dos alunos 

 

Otimizar a gestão de frequência 

 

13. Se seu professor recebesse um relatório de acompanhamento apontando as possíveis 

deficiências na metodologia de ensino utilizada, qual das respostas abaixo melhor 

representaria sua percepção:  

* Marcar apenas um oval. 

 Nada interessante 

 Pouco Interessante 

 Não tenho opinião formada 

 Interessante 

 Muito Interessante 

Discordo 

 Plenamente 

 

Discordo 

 

Não discordo e 

 nem discordo 

 

Concordo 

 

Concordo 

 Plenamente 

 Durante a realização 

 das aulas 

 Durante a realização 

 das provas 

 Durante a realização 

 dos exercícios 

 Durante o período de 

 estudos ( Navegação 

 pelo ambiente, 

 assistindo vídeos 

 aulas, etc) 
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14. Você concordaria em receber relatórios consolidados em gráficos informando o seu 

desempenho, como por exemplo: Pontos fortes, Pontos Fracos, Comparações dentro do 

seu grupo de estudo, etc?  

* Marcar apenas um oval por linha. 

 

15. Você utilizaria aplicativos nos dispositivos móveis de sua propriedade com funções de 

monitoramento durante seu período de estudo?  

* Marcar apenas um oval por linha. 

 Não utilizaria com certeza 

 Não utilizaria 

 Não tenho opinião formada 

 Utilizaria 

 Utilizaria com certeza 

16. Com as novas tecnologias embarcadas nos dispositivos que monitoram movimentos, como 

exemplo as câmeras de vídeo, é possível avaliar o comportamento do indivíduo em vários 

aspectos além da segurança. Você concordaria com instituição de ensino monitorando o 

comportamento do estudante:  

* Marcar apenas um oval por linha. 

 

Discordo 

 Plenamente 

 

Discordo 

 

Não discordo e 

 nem concordo 

 

Concordo 

 

Concordo 

 Plenamente 

 

Pontos Fortes 

 
Pontos Fracos 

 
Seu desempenho 

 acadêmico em 

 comparação com o 

 grupo ou classe 
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17. Você concordaria com a Instituição de Ensino coletando dados por meio de dispositivos e 

sensores que:  

 

* Marcar apenas um oval por linha. 

 
 

Aparelho celular - Smartphone 

Considere o uso do aparelho regularmente, com acesso à internet, rede sociais, etc.  

18. Você concordaria que o uso do celular durante a aula: 

* Marcar apenas um oval por linha. 

 

Discordo 

 Plenamente 

 

Discordo 

 

Não discordo e 

 nem concordo 

 

Concordo 

 

Concordo 

 Plenamente 

 
Nas salas de aulas 

 Em salas de estudos 

 coletivos 

 Bibliotecas 

 Ambiente de 

 descanso e lazer 

 dentro da instituição 

 ( 

 

quadra de esporte, 

 lanchonetes, etc) 

 

Discordo 

 Plenamente 

 

Discordo 

 

Não discordo e 

 nem concordo 

 

Concordo 

 

Concordo 

 Plenamente 

 Utilizam a leitura 

 facial por meio de 

 câmeras inteligentes 

 Capturam o 

 batimento cardíaco 

 pulseiras e ou 

 

( 

 relógios inteligentes) 

 Coletam a 

 temperatura do corpo 

 e movimentos por 

 meios de dispositivos 

 vestíveis. Ex. (Luvas) 

 

Discordo 

 Plenamente 

 

Discordo 

 

Não discordo e 

 nem concordo 

 

Concordo 

 

Concordo 

 Plenamente 

 
Auxilia no processo 

 pedagógico, quando 

 utilizado para 

 pesquisas online. 

 Dificulta e ou 

 prejudica o 

 desempenho da aula. 
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Registro de presença automático 

Considerando o ambiente físico educacional – Campus 

19. Qual seria seu grau de aceitação se a Instituição de Ensino utilizasse dispositivos 

para registrar a presença automaticamente: 

* Marcar apenas um oval por linha. 

 

 

20. Qual o seu grau de aceitação em utilizar seu celular pessoal para registrar 

automaticamente sua presença no campus da Instituição: 

* Marcar apenas um oval por linha. 

 Discordo Discordo Não discordo Concordo Concordo 

 Plenamente nem concordo plenamente 

 

 

 
 

 

Discordo 

 Plenamente 

 

Discordo 

 

Não discordo 

 nem concordo 

 

Concordo 

 

Concordo 

 Plenamente 

 Na entrada do 

 Campus da 

 Instituição 

 No Campus da 

 Instituição, ambientes 

 de estudos como 

 bibliotecas, salas de 

 estudos e uso 

 coletivo 

 Sala de aula  

 

Apenas na entrada do 

 Campus da 

 

Além da entrada do 
Campus da Instituição, 
ambientes de estudos 
como bibliotecas, salas 
de estudos e uso 
coletivo 

 
Em todos ambientes do 
Campus da Instituição: 
Ambientes de estudos, 
bibliotecas, Salas de 
estudos coletivo, Sala 
de aula etc. 
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21. Você concordaria em fornecer dados geográficos da localização do celular pessoal 

para sua Instituição de Ensino: 

* Marcar apenas um oval por linha. 

 
 

Sobre sua formação 

22. Nível de escolaridade: 

* Marcar apenas um oval. 

 Cursos preparatórios para o vestibular 

 Graduação em andamento 

 Graduação concluída 

 Pós-Graduação e ou Especialização - Concluída ou Cursando 

 Mestrado - Concluído ou Cursando 

 Doutorado - Concluído ou Cursando Pós-

Doutorado - Concluído ou Cursando  Outro:  

Sobre a Instituição de Ensino 

Considerar a Instituição de Ensino mais recente 

 

23. A Instituição de Ensino: 

* Marcar apenas um oval. 

 Pública 

 Privada 

 Economia Mista 

Outro:  

  

Discordo 

 
Plenamente 

 

Discordo 

 

Não discordo 

 
nem concordo 

 

Concordo 

 

Concordo 

 
plenamente 

 Durante o período da 

 
aula - Considerar 

 
apenas o período da 

 
aula Matutino, 

 
Vespertino ou 

 
Noturno 

 Durante os dias 

 
letivos - Considerar 

 
os três períodos 

 
Matutino, Vespertino 

 
e Noturno 

 Durante o ano letivo - 

 
Considerar os três 

 
períodos incluindo 

 
férias e feriados. 
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24. Sobre o formato do curso:  

* Marcar apenas um oval. 

 Presencial 

 Remoto 

 Misto - (Aulas utilizando ambiente virtual de aprendizagem e Presencial)  

Outro:  

25 Nome da Instituição de Ensino? * 

 

____________________________ 

 

Sobre o seu perfil 

26. Qual rede social você faz uso? 

 * Marque todas que se aplicam. 

 Facebook 

 WhatsApp. ... 

 YouTube. ... 

 Instagram. ... 

 Twitter. ... 

 LinkedIn. ... 

 Pinterest. ... 

 Outro:  

27. Gênero  

* Marcar apenas um oval. 

 Masculino 

 Feminino 

 Não informado 

 

28. Quantos anos completos você tem?  

* Marcar apenas um oval. 

Aparecia no dispositivo um oval para 16 anos ou menos, entre 16 e 70 anos um oval para 

cada ano e um oval para 70 anos ou mais. 
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29. Renda familiar  

* Marcar apenas um oval. 
Até 3 salários mínimos - R$ 2.994,00  

De 3 a 6 salários mínimos - R$ 5.988,00 

De 6 a 9 salários mínimos - R$ 8.982,00 

De 10 a 15 salários mínimos - R$ 14.970,00 

De 15 a 20 salários mínimos - R$ 19.960,00 

Acima de 20 salários mínimos - R$ 19.960,00 

30. Qual o Código de Endereçamento Postal da sua residência? 

 

31. Caso haja interesse na compilação dos dados deixe seu endereço eletrônico. 

 

Agradeço sua contribuição, muito obrigado! 

 

Irair.novaes@fgv.edu.br 

Você pode agora fechar o navegador. 
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APÊNDICE B - Localidade da residência dos respondentes 

 

Mapa 1 - Apontamento no mapa mundial do CEP informado pelos respondentes 

 

Das 456 respostas da pesquisa, apenas 257 informaram o CEP. 02 respondentes 

informaram o código de endereçamento postal do EUA, 02 do Japão e os demais dentro do 

Brasil, a maioria em São Paulo e Rio de Janeiro, conforme mapa registrado na figura mapa 2. 

 
mapa 2 – Região sudeste do Brasil 

 

Mais detalhes da localidade pode ser acessado pelo link: 
https://pt.batchgeo.com/map/12b724a4c5dbc6ef5d3bd982ece71cfd 

https://pt.batchgeo.com/map/12b724a4c5dbc6ef5d3bd982ece71cfd
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APÊNDICE C - Outros gráficos relevantes 

 

Na questão 14 do questionário “Você concordaria em receber relatórios consolidados 

em gráficos informando o seu desempenho, como por exemplo: Pontos fortes, Pontos Fracos, 

Comparações dentro do seu grupo de estudo?”, temos o destaque para o Ponto Francos, onde 

238 respondentes concordaram plenamente em receber o relatório, conforme mostrado no 

gráfico 15. 

Gráfico 15 - Grau de concordância em receber relatórios consolidados  

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Sobre o formato do curso realizados, 350 responderam, equivale a 77%, que realizaram 

o ultimo curso no formato presencial, 18% ou 82 respostas válidas em modalidade que 

contempla o presencial e o remoto e apenas 5% responderam que o curso foi totalmente a 

distância, conforme mostrado abaixo.  

Nos quadro 09, apresentado o modelo do curso e no quando 10 a quantidade de 

Instituição de Ensino nas modalidades: Privada, Pública e Economia mista. 

Quadro 9 - Formato do Curso   Quadro 10 - Instituição de Ensino 

  
Fonte: Desenvolvido pelo autor          Fonte: Desenvolvido pelo autor 

51,5% 52,2%

42,3%42,1% 40,6% 39,9%

3,7% 3,7%

9,2%
1,8%

2,6% 5,9%
0,9%

0,9% 2,6%

0

50

100

150

200

250

Pontos Fortes Pontos Fracos Desempenho acadêmico em
comparação com o grupo ou

classe

Concordo Plenamente Concordo Não discordo e nem concordo Discordo Discordo Plenamente

Presencial 350 77%

Misto 82 18%

Remoto 24 5%

Formato do curso
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Sobre o perfil dos respondentes, temos a classificação de renda familiar apresentada no 

gráfico 16. 

Gráfico 16 - Agrupamento das respostas por renda familiar 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

 

A seguir será apresentado o segundo conjunto de dados que trata sobre o uso dos 

dispositivos eletrônicos  

Quase a totalidade dos 456 respondentes, responderam que utilizam de smartphones, 

notebook ou tablet, no gráfico 17, temos as respostas agrupadas por dispositivos mais utilizados 

segundo os respondentes. 

Gráfico 17 - Dispositivos utilizados pelos respondentes 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

11%

19%
18%

22%

7%

24%

0

20

40
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Até  3 salários

mínimos - R$

2.994,00

de 3 a 6 salários

mínimos - R$

5.988,00

de 6 a 9 salários

mínimos - R$

8.982,00

de 10 a 15

salários mínimos

- R$ 14.970,00

de 15 a 20

salários mínimos

- R$ 19.960,00

Acima de 20

salários mínimos

- R$ 19.960,00

95,4%
91,9%

20,4%

1,5% 1,1% 0,9%
4,2%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Smartphones Notebook ou

Tablet

Smartwacth SmartTV Kindle Desktop Outros
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Na questão 26 do questionário ‘Qual rede social você faz uso’, aparece o WhatsApp 

com 433 respostas o equivalente a 95,0% das respostas validas, conforme visto no gráfico 18. 

Gráfico 18 - Respostas para Rede Social utilizada pelos respondentes 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

 

Na pergunta 7 do questionário, “Ao longo do seu curso, no período reservado aos 

estudos, dentro ou fora do campus, você utilizaria dispositivo móvel fornecido pela instituição 

de ensino gratuitamente? ”, temos 82,9% responderam que utilizaria com certeza e utilizaria. 

Porém, apenas 6,8% foram preenchidos que não utilizaria e não utilizaria com certeza, 

conforme pode ser visto no gráfico 19. 

Gráfico 19 - Respostas para Rede Social utilizada pelos respondentes 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

95,0%

76,8% 76,3%
70,6%

64,9%

25,2% 22,6%

2,2%
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100
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200
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37,7%

45,2%

10,3%
6,1%

0,7%

0
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150

200

250

Utilizaria com

certeza

Utilizaria Não tenho opinião

formada

Não utilizaria Não utilizaria com

certeza
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Ainda sobre a questão 7 do formulário de pesquisa, sobre o uso de dispositivo móvel 

fornecido pela instituição de ensino gratuitamente, temos o agrupamento por faixa etária 

conforme pode ser visto no gráfico 20. 

Gráfico 20 - Uso de dispositivos móveis fornecidos pela IES, por faixa de etária 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

 

É possível observar que a maioria, 73,7 % ou 336 respostas estão entre as faixas de 21 

anos completos aos 59 anos que concordam em utilizar dispositivos móveis fornecidos 

gratuitamente pela instituição de ensino.  

Na questão 20 do questionário, “Qual o seu grau de aceitação em utilizar seu celular 

pessoal para registrar automaticamente sua presença no campus da Instituição”, 66,9% ou 

equivalente a 305 respostas concordam plenamente e concordam com a utilização do celular 

pessoal para o registro de presença na Entrada do Campus. 22,6% ou 103 discordam ou 

discordam plenamente. No gráfico 21, podemos observar esses números desmembrados 

conforme as respostas. 
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0,2% 0,2% 0,0%
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Gráfico 21 - Grau de aceitação em utilizar celular pessoal para registrar presença no campus 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

 

Agregando concordo plenamente e concordo, para a utilização do celular pessoal para 

o registro de presença automática na Entrada do Campus, 305 respostas válidas, temos 229 que 

estudam ou estudaram no modelo presencial, 14 no modelo remoto e 62 no modelo de curso 

misto, conforme mostra quadro 10. 

Quadro 10 - Registro de presença automática pelo celular - Entrada Campus 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Ainda sobre a questão 20, “Qual o seu grau de aceitação em utilizar seu celular pessoal 

para registrar automaticamente sua presença no campus da Instituição”, filtrando a instituição 

de ensino Fundação Getulio Vargas, que houveram 203 registros de 456, ou seja 44,5%, temos 

o resultado apresentado no gráfico 22. 

22,4%

18,0% 18,4%

44,5%

36,4% 35,3%

10,5%
13,8% 14,3%14,5%

21,3% 20,4%

8,1%
10,5% 11,6%

0

50

100

150

200

250

Na entrada do Campus da

Instituição

Ambientes de estudos como

bibliotecas, salas de estudos e uso

coletivo

Em todos ambientes do Campus

da Instituição

Concordo plenamente Concordo Não discordo nem concordo Discordo Discordo Plenamente

Presencial 229

Misto 62

Remoto 14

Total 305



73 

 

Gráfico 22 - Grau de aceitação em utilizar celular pessoal para registrar presença automaticamente - FGV 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

No questionário enviado, questão 5 “Caso a Instituição de Ensino oferecesse 

gratuitamente dispositivos personalizados 'Wearables', você os usaria? ” temos os seguintes 

dados consolidados no gráfico 23. 

Gráfico 23 - Grau de usabilidade de dispositivos 'Wearables' 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Na questão 18 do questionário onde o respondente tem a opção de grau de concordância 

que o uso do celular durante a aula auxilia ou prejudica o desempenho das aulas, 347 

respondentes informaram que concordam plenamente e concordam que auxilia no processo 

pedagógico. 191 concordam plenamente e concordam que dificulta e ou prejudica o 

desempenho da aula, conforme pode ser visto no gráfico 24. 

Gráfico 24 - Grau de concordância com o uso de celular durante a aula 

  

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Na questão 19, “Qual seria seu grau de aceitação se a Instituição de Ensino utilizasse 

dispositivos para registrar a presença automaticamente: ” temos respostas na entrada do 

Campus da Instituição 357 concordaram, no Campus da Instituição, ambientes de estudos como 

bibliotecas, salas de estudos e uso coletivo 317 respondentes concordaram. Na Sala de aula, um 

total de 369 de 456 respostas concordaram com o registro automático conforme mostra gráfico 

25.  

Gráfico 25 - Grau de aceitação para registro de presença automaticamente pela instituição de ensino 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Agrupando o grupo que concorda plenamente com concorda com o registro automático 

de presença, 80,9%, ou seja 369 dos 456 respondentes concordaram plenamente e concordaram 

com o registro de presença automático pela instituição na sala de aula. No gráfico 26, agrupados 

por idade. 

Gráfico 26 - Grau de aceitação de registro de presença automático pela instituição em sala de aula - agrupados 

concordo plenamente com concordo e faixa etária 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Na questão 6 do questionário, “Considerando que a informação produzida pelo uso do 

dispositivo não identificaria o aluno, você concordaria que os dados fossem compartilhados 

com” Professores e Tutores da disciplina, Colegas da mesma turma ou curso, Coordenação do 

curso, Secretaria do curso e Todos os departamentos da Instituição de Ensino. Temos os 

seguintes resultados no gráfico 27. 

Gráfico 27 - Grau de concordância com o compartilhamento dos dados  

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Ampliando o filtro sobre a questão 6 do questionário, filtrando as respostas com o grau 

de concordância com o compartilhamento das informações para os Professores e Tutores da 

disciplina, apontam com 369 respostas, ou seja 80,9% concordam, 37 neutros e 50 respostas 

discordaram. Agrupamento das respostas concordo, neutro e faixa de etária no gráfico 28. 

Gráfico 28 - Grau de aceitação de compartilhamento dos dados, produzidos por dispositivos 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

No questionário, pergunta 29, “Você concordaria em fornecer dados geográficos da 

localização do celular pessoal para sua Instituição de Ensino”, no gráfico 29 temos os 

seguintes resultados:  

Gráfico 29 - Concordância em fornecer dados geográficos  

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Agrupando concordo plenamente com concordo e discordo plenamente com discordo, 

temos os seguintes resultados no gráfico 30. 

Gráfico 30 - Concordância em fornecer dados geográficos da localização do celular pessoal para a Instituição de 

Ensino - agrupado concordo plenamente ou concordo e discordo plenamente ou discordo 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Durante o período da aula, ou momento que está acontecendo o curso, 240 respostas ou 

52,6% do total de 456, discordaram plenamente e discordaram em fornecer dados geográficos 

da localização do celular pessoal, esses respondentes tem o seguinte grau de escolaridade, 

conforme gráfico 31. 

Gráfico 31 - Grau de escolaridade das respondentes que Discordaram plenamente e discordaram em fornecer 

dados geográficos da localização do celular pessoal 

  

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Na questão 17 do questionário, “Você concordaria com a Instituição de Ensino 

coletando dados por meio de dispositivos e sensores que: Captura a leitura facial por meio de 

câmeras inteligentes, Captura o batimento cardíaco por pulseiras e ou relógios, temperatura do 

corpo e movimentos” Temos os seguintes dados compilados no gráfico 32. 

Gráfico 32 - Grau de concordância com a Instituição de Ensino em coletar dados por meio de dispositivos 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

O grau de concordância para o uso de dispositivos que capturam os movimentos faciais 

obteve 40,8% para Discordo e 40,8% Concordo, continuando com as respostas agregada em 

concordo plenamente com concordo e discordo plenamente com discordo, focando na faixa 

etária, temos os seguintes dados mostrado no gráfico 33. 

Gráfico 33 - Grau de concordância para o uso de dispositivos que capturam os movimentos faciais - Faixa Etária 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

10,3% 11,4% 10,7%

30,5%
27,4%

24,1%

18,4%
20,8% 20,4%

23,0% 24,3%
27,4%

17,8%
16,0% 17,3%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Captura a leitura facial por meio

de câmeras inteligentes

Captura o batimento cardíaco Captura a temperatura do corpo e

movimentos

Concordo Plenamente Concordo Não discordo e nem concordo Discordo Discordo Plenamente

1,5%

3,5%

2,9%

6,4%

5,7%

6,4%

5,0%
5,5%

2,6%
0,9%

0,4%

1,5%

4,4%

1,8%

2,9%

1,5% 1,8%
2,2%

1,3%

0,7%
0,2%

0,2%

5,5%

7,9%

4,4%
3,9%

4,4% 4,4%

3,5% 3,3%

2,2%

0,9%
0,4%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

18 a 20 de 21 a

24

de 25 a

29

de 30 a

34

de 35 a

39

de 40 a

44

de 45 a

49

de 50 a

54

de 55 a

59

de 60 a

64

65 ou

mais

Concordo Não discordo e nem concordo Discordo



79 

 

Com as novas tecnologias embarcadas nos dispositivos que monitoram movimentos, 

como exemplo as câmeras de vídeo, é possível avaliar o comportamento do indivíduo em vários 

aspectos além da segurança, esse é o título da questão 16 do questionário. No gráfico 34 temos 

o consolidado das respostas agrupados por locais como sala de aula, sala de estudos, bibliotecas 

e ambientes de descanso e lazer dentro da instituição de ensino, como quadra de esporte, 

lanchonete, etc. 

Gráfico 34 - Grau de concordância de monitoramento do estudante em diferentes ambientes 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Gráfico 35 - Grau de concordância, ao utilizar a plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem, com 

monitoramento feito por câmeras 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Ainda sobre a questão 11 do questionário “Ao utilizar a plataforma do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem, você concordaria com monitoramento feito por câmeras” temos um grau de 

concordância em quase 60% para o período de realização de provas. Para facilitar o 

entendimento segue agrupado concordo plenamente com concordo e discordo plenamente com 

discordo, gráfico 36. 

Gráfico 36 - Grau de concordância, ao utilizar AVA, com monitoramento feito por câmeras, agrupado concordo 

plenamente com concordo e discordo plenamente com discordo 
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Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Ampliando o filtro, para a questão de monitoramento, utilizando o Ambiente Virtual de 

Aprendizado, para o período de realização das provas, evidenciando a faixa etária dos 

respondentes, temos o seguinte resultado mostrado no gráfico 37. 

Gráfico 37 - Grau de concordância do monitoramento usando o AVA durante o período de provas, classificado 

por faixa etária 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

9,0% 8,8%

7,9%

6,8% 6,8%

6,1%

4,6% 3,9%

3,3%

1,1% 0,9%

2,0%

0,9% 0,9%

2,0% 1,8% 1,5%

0,4%

1,1%

0,2% 0,4% 0,2%

2,2% 2,9%
2,9%

7,0%

2,2%
2,4%

3,5%
3,9%

2,0%
0,4%

0,0%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

de 30 a

34

de 40 a

44

de 35 a

39

de 21 a

24

de 45 a

49

de 50 a

54

18 a 20 de 25 a

29

de 55 a

59

de 60 a

64

65 ou

mais

Concordo Neutro Discordo


