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Apresentação
Apresentamos a seleção dos trabalhos submetidos ao XIII Congresso Brasileiro de Ensino Superior a
Distância (Esud) e ao II Congresso Internacional de Ensino Superior a Distância (Ciesud), promovidos
pela Associação Universidade em Rede (UniRede). Essa Associação atua em forma de consórcio e é
formada por instituições públicas de ensino superior (universidades federais, estaduais e institutos
federais) que têm por objetivo a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico da Educação a
Distância (EaD) no Brasil.
Neste ano, coube à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) organizar, com o apoio da
UniRede, o XIII Esud e II Ciesud, que acontecem na cidade de São João del-Rei, no período de 12 a 15
de setembro de 2016, com o tema Humanismo, Tecnologias e Políticas em EaD.
Com este tema, pretendemos enfatizar a necessidade de se conciliar humanismo e tecnologias, dentro
de uma política que contribua para uma formação cultural e humanística mais ampla. Certamente os
trabalhos aqui reunidos vão contribuir para a necessária reflexão sobre o uso da tecnologia e do
humanismo, entendido esse último como reflexão de caráter filosófico que tenha como fundamento
aspectos antropológicos e considerações sobre os problemas, desafios contemporâneos, limites e
interesses do homem.
O tema Humanismo, Tecnologias e Políticas em EaD se desdobra em quatro trilhas temáticas
complementares, que permitem um amplo debate sobre questões fundamentais para a EaD, são elas:
Trilha I - Tecnologia e seus usos em EaD; Trilha II - Política e Gestão em EaD; Trilha III - Processos de
Formação na EaD; Trilha lV - Humanismo em EaD. Acreditamos que as discussões propostas são
fundamentais para o bom desenvolvimento dos saberes em EaD.
É com orgulho que apresentamos os resultados dos trabalhos que intentam contribuir para o avanço
das discussões em torno dos problemas, possibilidades e desafios da Educação, especialmente, da
Educação a Distância. Este exemplar representa o trabalho de instituições públicas de ensino superior,
atuantes em educação a distância, cujo intuito é impulsionar e apoiar políticas educacionais, visando à
melhoria da educação a distância no cenário global.
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Resumo – As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação desafiam o
desenvolvimento profissional dos professores e as novas formas de aprendizagem.
Recursos tecnológicos como os e-books ganham destaque no cenário educacional.
O presente trabalho relata a experiência da elaboração de e-books durante a
disciplina de Estágio Supervisionado de Prática de Ensino, como instrumentos de
avaliação formativa, objetivando estimular os alunos a refletirem criticamente sobre
suas atividades de docência, e aprimorarem habilidades tecnológicas tão
necessárias ao contexto atual. A pesquisa é do tipo observacional descritiva,
transversal e com abordagem qualitativa. A amostra foi composta por 59 alunos da
disciplina de Estágio Supervisionado de Ensino Médio I de um Curso de Ciências
Biológicas EaD e utilizados como instrumento de avaliação formativa. Foram
produzidos 35 e-books (17 individuais, 12 em duplas e 6 em trios), os quais foram
avaliados observando os critérios de criatividade, organização, presença dos
elementos solicitados e criticidade nas reflexões. A análise dos e-books revelou
que a utilização desses instrumentos proporcionou reflexões importantes sobre o
fazer docente e a realidade vivenciada nas escolas, campos dos estágios.
Palavras-chave:
educacional.

Avaliação

educacional.

Educação

superior.

Tecnologia

Abstract – Digital information and communication technologies challenge teachers
in terms of their professional development and new forms of learning, so
technological tools and resources such as e-books are becoming more important in
the educational setting. In this context, this paper describes the experience of the
development of e-books as a learning tool in the supervised teaching stage of a
teacher training program, to encourage student teachers to critically reflect on their
activities, and enhance the technological skills that are so necessary in the current
context. The study is descriptive observational, cross-sectional and qualitative in
nature. The e-books were produced by 59 students in the biology class of a
distance education teacher training program and were used as a learning
assessment tool. All e-books were assessed for the criteria of creativity,
organization, presence of required elements and critical reflections. Thirty-five ebooks were produced (17 by individuals, 12 by groups of two and 6 by groups of

1

three). The analysis of e-books revealed that the use of these instruments
contributed positively to the training process of future teachers by providing
important insights about teaching and the reality experienced in schools.
Keywords: Educational measurement. Higher education. Educational technology.

1. Introdução
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação-TDIC desafiam os
professores em todos os níveis de ensino, no que tange ao seu desenvolvimento
profissional e as novas formas de comunicação e aprendizagem (MATEUS;
FIGUEIREDO; REGO, 2013).
A aprendizagem autônoma é um dos fundamentos da educação a distância.
Logo, recursos tecnológicos que permitam o desenvolvimento do poder de decisão e
utilização de estratégias criativas devem ser estimulados (CASTRO; PANTOJA;
PAIXÃO, 2015).
Dentro desse contexto, ferramentas e recursos tecnológicos como os e-books
(abreviatura de eletronic book) ganham destaque no cenário educacional e surgem
como proposta de democratização da leitura, principalmente pelo fato do seu custo
ficar em torno de 30% a 50% menor que o livro impresso (PROCÓPIO, 2010).
No âmbito das novas tecnologias, o rompimento dos limites materiais, com a
passagem do impresso para o eletrônico e a quebra da sequência de
páginas impressa, desperta o leitor para o aprendizado de uma nova leitura,
mais dinâmica em termos de deslocamento físico e ação, além de trazer
para a narrativa novos elementos que estimulam outros sentidos no ato da
leitura. (PIRES, 2010, p. 108).

Ainda segundo Pires (2010), o uso da hipermídia vem para potencializar a
prática de leitura em ambientes virtuais. Segundo o autor, “durante o ato de leitura
de uma obra hipertextual, o leitor poderá ser despertado pelos elementos visuais
dispostos e articulados nas páginas (tela) que abrigam a sequência narrativa.”
(PIRES, 2010, p. 108).
Para Edinei Procópio, especialista em livros eletrônicos e membro da
Comissão do Livro Digital da Câmara Brasileira do Livro (CBL), o e-book
compreende: “o software reader (aplicativo que auxilia na leitura do livro na tela); o
dispositivo de leitura (o recipiente ou o suporte dos livros); e o livro (o título em si ou
a obra escrita).” (PROCÓPIO, 2010, p. 45).
De acordo com Bottentuit Junior e Coutinho (2007), para ser considerado um
e-book, a produção do livro digital deve ser pensada de forma a utilizar os recursos
digitais, obedecendo a aspectos estéticos, gráficos e organizacionais.
Dourado e Oddone (2012) por sua vez afirmam que o livro digital surge como
fenômeno cultural e alcança grande popularidade enquanto artefato de consumo,
principalmente por disseminar o conhecimento de maneira ágil e rápida, o que o
torna um recurso bastante adequado às demandas do cenário contemporâneo,
conforme ressalta também Flatschart (2014) quando destaca a presença de vários
componentes nos e-books, ao defini-los como um livro que normalmente contém
textos e imagens, além dos recursos de multimídia e interatividade.
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Silva (2011) reforça essa característica ao destacar as vantagens de sua
utilização, uma vez que permitem atualização automática, proporcionam
interatividade mais funcional, podem ser disponibilizados imediata e
permanentemente, oferecem informação digital sem ocupar espaço físico e
permitem o acesso de todos, ou seja, a democracia da informação.
Stumpf e colaboradores (2011) afirmam que a etapa inicial para a produção
do livro digital consiste na editoração do seu conteúdo, existindo vários tipos de
formatos, com destaque para o PDF e o ePub. Enquanto, o reader é o software ou o
aplicativo desenvolvido para auxiliar na leitura de livros nas telas de computadores,
tablets e smartphones (Gonçalves, 2014).
Na atualidade, existem vários aplicativos de produção de livros eletrônicos,
tais como o Myebook®, Papyrus®, Playfic®, ePub Bud ®, Flipsnack®, que visam
proporcionar facilidade de construção e compartilhamento de textos e permitem
maior potencial de desenvolvimento da produção textual. Assim, com essa
facilidade, têm-se novas opções de materiais que podem proporcionar experiências
de ensino personalizado.
O software Flipsnack® caracteriza-se como recurso interativo gratuito, que
permite a edição e publicação de e-books, livros ou folhetos interativos e apresenta
diversos recursos de customização, com inclusão de vídeos, som e outras mídias
interativas, links para outros conteúdos relacionados e facilidades para divulgação
do e-book (CASTRO; PANTOJA; PAIXÃO, 2015).
Os e-books são utilizados em atividades de algumas disciplinas do curso de
licenciatura em Ciências Biológicas a distância – Universidade Estadual do Ceará
/Universidade Aberta do Brasil - UECE/UAB, em especial nos estágios
supervisionados de prática de ensino, aliando tecnologia com a função pedagógica e
didática.
No contexto dos ambientes de aprendizagem, uma perspectiva que o livro
digital traz no processo de concepção do livro é a possibilidade de
coautoria. Talvez seja esta a tendência dos futuros e-books aplicados aos
ambientes virtuais de aprendizagem. Pelo menos é o que tudo indica. O
autor deve pensar o conteúdo do livro com vários caminhos a serem
percorridos, possibilitando até mesmo a inserção de novos conteúdos
dentro desse livro, trabalhando na ideia de que, a partir das contribuições do
autor, o leitor poderá produzir seu próprio entendimento e gerar novos
conhecimentos (STUMPF et al., 2011, p. 9).

O estágio Supervisionado se constitui em um espaço de aprendizagens e de
saberes, conforme destacam Barreiro e Gebran (2006):
A formação inicial e o estágio devem pautar-se pela investigação da
realidade, por uma prática intencional, de modo que as ações sejam
marcadas por processos reflexivos entre os professores-formadores e os
futuros professores, ao examinarem, questionarem e avaliarem criticamente
o seu fazer, o seu pensar e a sua prática (p. 21).

Nesse ínterim, visualizando-se todas as possibilidades de construção dos ebooks com uso do Flipsnack® e compreendendo a importância do compartilhamento
de experiências com uso de ferramentas tecnológicas, o presente trabalho relata a
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experiência da elaboração de e-books como instrumentos de avaliação formativa,
durante a disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino Médio I, objetivando
estimular os alunos a refletirem criticamente sobre suas atividades de docência,
além de aprimorar habilidades tecnológicas tão necessárias no contexto atual.
2. Fundamentação teórica-metodológica
Trata-se de pesquisa observacional descritiva, do tipo transversal e com abordagem
qualitativa (MINAYO, 2011).
A pesquisa apresenta como objeto de estudo os e-books produzidos por 59
alunos da disciplina de Estágio Supervisionado de Ensino Médio I do Curso de
Ciências Biológicas EaD UECE-UAB, e utilizados como instrumento de avaliação
formativa, buscando estimular os alunos a refletirem criticamente sobre suas
atividades de docência, além de aprimorar habilidades tecnológicas com o uso de
aplicativos específicos.
Os alunos foram desafiados a elaborar um e-book relatando as atividades de
estágio, tais como o diagnóstico da escola, observação e regência de aulas. Para
tanto, se reuniram em duplas, trios (os mesmos parceiros das atividades presenciais
de estágio), ou individualmente e produziram os e-books, utilizando o aplicativo
Flipsnack® (http://www.flipsnack.com/br/), que se caracteriza como recurso interativo
gratuito, que permite a edição e publicação de textos, livros ou folhetos interativos e
apresenta diversos recursos de customização (PAIXÃO et al., 2015).
O e-book deveria conter todo o processo cronológico de desenvolvimento do
estágio em linguagem informal e pessoal, permeado por uma reflexão autêntica
seguida de uma análise pessoal e ilustrado com fotografias, vídeos e outros registros
que os alunos considerassem relevantes.
Como roteiro de produção, os alunos seguiram uma sequência padrão,
subdividida em: Capa, Folha de rosto, Sumário, Introdução, Desenvolvimento das
atividades de estágio e Conclusão. Para o tópico de desenvolvimento das atividades
de estágio, foi sugerida a seguinte ordem: contato inicial com o professor da
disciplina, documentos formais de estágio, visita à escola, contato inicial com o
professor orientador, acompanhamento do supervisor de estágio, observação da
escola, observação do regente, observação do colega, planejamentos didáticos,
regência efetiva, realização de palestra e/ou minicurso, elaboração do relatório,
descrição das atividades à distância da disciplina e atividades desenvolvidas nos
encontros presenciais.
Todos os e-books foram avaliados observando os critérios de criatividade,
organização, presença dos elementos solicitados, principalmente aqueles
relacionados ao desenvolvimento das atividades de estágio e, criticidade nas
reflexões.
3. Resultado e discussão
Foram produzidos 35 e-books, sendo 17 individuais, 12 em duplas e 6 em trios. Os
aspectos gráficos e organizacionais dos e-books estão descritos na Tabela 1.
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Tabela 1 – Descrição geral dos aspectos gráficos e organizacionais dos e-books
produzidos na disciplina de Estágio Supervisionado de Ensino Médio I do Curso de
Ciências Biológicas – BioEaD.
Aspectos gráficos
E-books

Individuais
Duplas
Trios

Presença de imagens
90%
(média de 15 imagens)
100%
(média de 20 imagens)
100%
(média de 20 imagens)

Presença
de tabelas

Aspectos organizacionais
Média do
Presença dos Presença de
número de
elementos
organização
paginas
estruturais
textual

5%

20 páginas

80%

70%

5%

25 páginas

100%

80%

0%

25 páginas

100%

80%

Com o uso dessa ferramenta observou-se a possibilidade de proporcionar aos
alunos, estímulo à produção textual e à reflexão crítica sobre as atividades
realizadas no estágio, bem como o aprendizado na utilização de estratégicas
didáticas tecnológicas que poderão ser introduzidas em sua prática docente.
Pinto e Fontana (2002, p. 116) consideram o estágio “uma grande
convergência de saberes, histórias de vida e experiências individuais e coletivas.
Cientes desse confronto e refletindo sobre eles, o estagiário poderá situar-se e
entender os acontecimentos tirando deles as lições necessárias à sua formação”.
Além disso, Araújo e Glotz (2009) destacam que elementos de interação precisam
ser inseridos no processo de ensino-aprendizagem, possibilitando aos alunos novas
formas de compreensão e criação com as tecnologias da informação e do
conhecimento.
Almeida e Nicolau (2013) afirmam que os softwares atuais de produção de ebooks permitem a utilização de muitos recursos audiovisuais interativos que podem
prender a atenção dos alunos e facilitar a compreensão dos conteúdos, por meio de
infográficos, imagens, vídeos etc.
Durante a elaboração dos livros digitais, não foram identificadas dificuldades
por parte dos alunos, visto que o aplicativo Flipsnack® tem sido utilizado com
frequência nas atividades do curso. Além disso, sua elaboração proporcionou
estímulo à criatividade, possibilitando a introdução de inúmeros recursos de
multimídia e interatividade, além de textos, hipertextos e imagens (Figura 1).
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Figura 1 – Trecho de e-book produzido por aluna da BioEaD, Polo de BeberibeCeará.
Fonte: Plataforma Moodle-BioEaD-UECE.

Pode-se observar que, os alunos exercitaram e compreenderam a
importância do uso de recursos visuais para expressarem suas impressões e
constatações, pois inseriram imagens da estrutura física das escolas, dos momentos
de regência efetiva, das atividades realizadas nas escolas ao longo da disciplina tais
como os planejamentos, oficinas, seminários, minicursos, numa sequência
cronológica, com linguagem clara e acessível.
Paixão e colaboradores (2015) reforçam que a utilização de e-books durante
o processo formativo de professores realizado na modalidade à distância, instiga o
uso de estratégias criativas por parte do aluno, motivando-o em relação à construção
de aprendizagem mais autônoma, através da produção de seus próprios livros
digitais. Os autores seguem afirmando que a ferramenta Flipsnack® contribui
positivamente para a formação de professores mais críticos e produtores de suas
próprias ferramentas educacionais.
Com relação à organização e formatação apresentadas, observou-se que, os
e-books estavam bem organizados, a maioria contendo todos os itens solicitados e
conteúdos condizentes com a realidade vivenciada ao longo da disciplina. Como os
e-books antes de serem transformados em livros digitais pela ferramenta
Flipsnack®, devem ser convertidos em formato PDF, houve uma preocupação
perceptível dos alunos em elaborar documentos complexos, ricos em imagens,
contendo todas as etapas percorridas ao longo do estágio.
Além disso, constataram-se através dos relatos feitos pelos alunos, que os
mesmos se tornam participantes ativos e centrais na construção de seus processos
de aprendizagem, pois foram incentivados a refletir, identificar e revelar o que
6

aprenderam e o que ainda não aprenderam, além de suas expectativas e
impressões sobre as atividades docentes e a dinâmica escolar, conforme mostrado
nos trechos abaixo.
“Ao longo desse estágio, estou aprendendo que o professor tem o papel de
mediador do conhecimento, e deve ser interativo, dinâmico, respeitar os
alunos, dominar o conteúdo, ser bastante paciente e acima de tudo, amar o
que faz” (aluna, Polo de Maranguape)
“Esse trabalho expõe a grande importância que o estágio nos proporciona
como a vivência, a pesquisa, o conhecimento e nos faz refletir sobre a
nossa prática...” (aluno, Polo de Aracoiaba)
“ a realização do estágio está sendo muito produtiva. Podemos destacar a
importância que o mesmo tem em nossa formação acadêmica” (aluno do
Polo de Beberibe)

As reflexões foram abrangentes em relação às impressões pessoais dos
alunos sobre o fazer docente, pois mostraram posicionamentos críticos e
concepções acerca da importância e contribuições do estágio para sua formação
como professor, bem como sua influência na aquisição de competências e na
construção da sua identidade profissional.
“O estágio é um espaço de contribuição para a nossa formação e sempre
privilegia a reflexão crítica, de articulação entre teoria e prática, e de
produção de saberes para ensinar O estágio nos instiga a desenvolver o
raciocínio, a capacidade e o espírito crítico, para tornar as aulas mais
dinâmicas e despertar o interesse dos alunos”. (dupla de alunos, Polo de
Beberibe)
“... cada etapa vivenciada nesse processo de formação é parte fundamental
na qualificação do futuro professor, sendo indispensável sua busca
particular por aquisição de competências” (trio de alunos, Polo de Beberibe)

Schon (1995) propõe uma valorização da prática reflexiva durante a formação
de professores, pois segundo ele, essa prática possibilita que os alunos comecem a
praticar antes de compreenderem de modo racional o que fazem. O autor segue
afirmando que, nesse sentido o “aprender fazendo” valoriza a prática profissional
como um momento de construção, de conhecimento por meio da reflexão, análise e
problematização dessa prática.
“tendo em vista o exposto, o estágio acaba sendo de fundamental
importância. No entanto para que o mesmo seja realizado de maneira
satisfatória, é preciso que haja empenho tanto do estagiário quanto da
escola...não basta colocar o aluno dentro da sala de aula sem que ele se
sinta confortável com a turma ou com a profissão, afinal estamos formando
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pessoas”. (aluna do Polo de Aracoiaba)

Diniz-Pereira (2008, p.26), reforça essa questão ao afirmar que o professor é
visto como “um profissional que reflete, questiona e constantemente examina sua
prática pedagógica cotidiana, a qual por sua vez não está limitada ao chão da
escola”.
Dessa forma, os resultados demonstram que a utilização de e-books nas
disciplinas do Curso, principalmente àquelas relacionadas aos estágios, através da
utilização da ferramenta Flipsnack®, constitui-se em momentos ricos que estimulam
a reflexão crítica acerca das atividades realizadas bem como também, a autonomia
do aluno.
4. Considerações finais
Os e-books representam instrumentos didáticos importantes, atuando como
estratégia pedagógica de utilização educativa valiosa que vem sendo utilizada com
frequência no processo formativo dos alunos da BioEaD.
A análise dos e-books revelou que a utilização desses instrumentos contribuiu
positivamente para o processo formativo dos futuros professores, ao proporcionar
reflexões importantes sobre o fazer docente e a realidade vivenciada nas escolas,
campos de estágios.
Com a presente experiência, também se constatou que os alunos foram
criativos em sua elaboração, pois os aspectos gráficos estão bons e revelam
qualidade técnica, dentro das possibilidades de uso da ferramenta Flipsnack®, do
gosto pessoal de cada um e das experiências vivenciadas ao longo da disciplina.
Reforça-se ainda que, os e-books constituem-se como excelentes meios para
a produção e reprodução de conhecimento, aproximando teoria e prática, vertentes
importantes em cursos de formação de professores, uma vez que proporcionam
momentos de reflexão crítica e reconfiguração de saberes a partir das experiências
vivenciadas pelos alunos. Sendo necessário destacar a importância da realização de
atividades que estimulem a reflexão dos alunos, principalmente durante os estágios
supervisionados, proporcionando uma formação docente mais adequada e
condizente com a atual realidade educacional e que seja capaz de inseri-los no
mercado de trabalho.
Portanto, a utilização de e-books atrelada à prática reflexiva, durante a
realização das disciplinas de estágio supervisionado de prática de ensino, mostrouse uma atividade importante e um caminho pedagógico interessante a ser seguido
na educação a distância, evidenciando que as atividades mediadas pela tecnologia e
recursos digitais devem centrar o uso de suas ferramentas e a construção de seus
produtos no próprio aluno, gerando momentos de reflexão importantes para sua
formação e promovendo a sua autonomia.
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Resumo – Repositórios digitais são ambientes informacionais para gerenciamento
e controle da produção científica e acadêmica de instituições e/ou comunidades.
Oferecem vantagens como acesso irrestrito, interoperabilidade dos dados e
preservação da informação em longo prazo. Entretanto, eles podem possuir
lacunas como falhas de navegação, baixa usabilidade e acessibilidade, buscas
limitadas, pouca divulgação do ambiente e pouca ou nenhuma utilização de
serviços personalizáveis. A partir desse contexto torna-se necessária uma
avaliação ergonômica dos repositórios digitais institucionais. Esta avaliação pode
ser realizada utilizando as técnicas de inspeção e testes de usabilidade a fim de
propor um conjunto de especificações e recomendações ergonômicas para a sua
interface. Pode realizada uma avaliação qualitativa, com abordagem preditiva, com
coleta de dados de opinião, e interpretação do laudo emitido pelas ferramentas
escolhidas na finalização da aplicação do checklist, para avaliar os repositórios
digitais institucionais. E então pode ser realizada uma avaliação qualitativa
experimental utilizando cenários de interação com tarefas a serem cumpridas por
usuários frequentes. Com os resultados obtidos torna-se possível a identificação e
listagem dos pontos de adequação e inadequação de usabilidade, e baseados
nesses, poderá ser proposto um conjunto de especificações e recomendações
ergonômicas para os repositórios digitais institucionais. As principais contribuições
tecnológicas obtidas são a identificação e listagem dos pontos de adequação e
inadequação, bem como sugerir um conjunto de especificações e recomendações
de melhoria de usabilidade dos repositórios digitais institucionais. As principais
contribuições científicas são a divulgação de resultados empíricos com a
abordagem e foco na avaliação de usabilidade, e a criação de conjunto de
especificações e recomendações para criação e avaliação de repositórios digitais
institucionais.
Palavras-chave: Ergonomia, usabilidade, repositórios digitais institucionais.
Abstract – digital repositories are information environments for management and
control of the scientific production and academic institutions and / or communities.
They offer advantages such as unrestricted access, interoperability of data and
preservation of information in the long term. However, they may have gaps as
navigation failures, low usability and accessibility, limited search, poor disclosure of
environment and little or no use of customizable services. From this context
becomes necessary an ergonomic evaluation of institutional digital repositories.
This evaluation can be performed using the inspection techniques and usability
testing in order to propose a set of specifications and ergonomic recommendations
for its interface. a qualitative evaluation may performed with predictive approach
with collecting opinion data, and interpretation of the report issued by the tools

1

chosen in finalizing the implementation of the checklist to assess the institutional
digital repositories. And an experimental evaluation using qualitative interaction
scenarios with tasks to be accomplished by frequent users then can be performed.
With the obtained results it is possible the identification and listing of adequacy
points and inadequacy of usability, and based on these, may be offered a set of
specifications and ergonomic recommendations for institutional digital repositories.
The main obtained technological contributions are the identification and listing of
points of adequacy and inadequacy, and suggest a set of specifications and
recommendations for improvement of usability of institutional digital repositories.
The main scientific contributions are the dissemination of empirical results with the
approach and focus on usability evaluation, and the creation of set of specifications
and recommendations for creating and evaluating institutional digital repositories.
Keywords: Ergonomics, usability , institutional digital repositories.

1. Introdução
O uso da internet como ferramenta de suporte educacional é cada vez mais
frequente e sua aplicação apoia o processo de ensino-aprendizagem. A internet,
aliada às Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) possibilitam a
criação de documentos digitais (DD) (BARTHOLO; AMARAL; CAGNIN, 2009),
SILVA; ROCHADEL; MARCELINO, 2012, ARELLANO, 2004). Os DD, segundo a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
são responsáveis pela preservação do patrimônio cultural, definidos como
construções culturais e contêm pontos de vista e visões de mundo para as atuais e
futuras gerações (FUNARI, 2014). Assim, possibilitam a disseminação de
informações e fortalecem a construção do conhecimento (BARTHOLO; AMARAL;
CAGNIN, 2009, SILVA; ROCHADEL; MARCELINO, 2012, ARELLANO, 2004).
Esses DD permitem uma ampla produção, disseminação e preservação da
informação e, com o auxílio das TDIC possibilitam a comunicação entre
pesquisadores e cientistas, sobretudo no que tange ao compartilhamento dos
resultados de pesquisas (ARELLANO, 2004, FERREIRA, SUELI MARA SOARES
PINTO, 2007, GONÇALVES; SCANDELARI; PERES, 2012, MARIN, 2010).
Neste contexto, para assegurar a preservação e acesso desses DD surgiram
os repositórios digitais (RDs), que possibilitam armazenar, organizar, gerir e acessar
a produção científica e acadêmica, gerenciar as comunidades e coleções científicas
(CAMARGO; VIDOTTI, 2008).
Os repositórios digitais institucionais (RDIs) proporcionam visibilidade para a
instituição, interoperabilidade de dados, controle e armazenamento da produção
científica, preservação da informação em longo prazo, auto-arquivamento, acesso
livre, diminuição de custos de publicação CAMARGO; VIDOTTI, 2008).
Segundo Camargo e Vidotti (2008) e Soares (2015) para a construção de um
RD devem ser considerados requisitos de navegação, usabilidade e acessibilidade,
buscas, divulgação do ambiente e serviços personalizáveis. Sendo assim, os RDs
devem ser avaliados no que tange à ergonomia e usabilidade para a obtenção de
uma interação efetiva entre o usuário e o material disponível em um RD e a sua
interface (SOARES, 2015, AFONSO; LIMA; COTA, 2012). Dentre as diferentes
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ferramentas existentes para auxiliar na avalição de RD é possível avaliar a
facilidade, rapidez e grau de satisfação dos usuários frente à interface dos RD
(SOARES, 2015, AFONSO; LIMA; COTA, 2012, IEA, 2015).
Muitas vezes, sua construção não foi centrada no usuário, não foram
realizados testes de prototipagem, assim, torna-se importante que seja aplicada uma
avaliação ergonômica (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2010, NIELSEN, 1994, ROGERS;
PREECE; SHARP, 2013), no RDI utilizando as técnicas de inspeção e testes de
usabilidade, com o objetivo de dar suporte aos usuários no desenvolvimento de suas
atividades de forma produtiva, intuitiva e segura (GAMEZ, 2004).
Tradicionalmente reconhecida como instituição especializada no campo de
Ciências da Saúde, a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) foi criada em
15 de dezembro de 1994, resultou da transformação da Escola Paulista de Medicina
(fundada em 15 de julho de 1933). Possui até esta data 5 campi e 54 cursos nas
áreas de ciências humanas, exatas e biológicas.
Em 2015 foi implantado o repositório digital institucional (RDI) da UNIFESP
como resultado da concretização de um projeto da Coordenadoria da Rede de
Bibliotecas da UNIFESP (CRBU), o repositório digital na área de saúde da
UNIFESP1 (RDUNIFESP)[1].
O RDUNIFESP foi desenvolvido na plataforma DSpace (Sistema para
Construção de Repositórios Institucionais Digitais), está disponível nos idiomas
português, inglês e espanhol, contém publicações desde 1939 até o início de 2016,
estão armazenados e disponíveis para acesso mais de 40.000 artigos científicos,
mais de 10.000 dissertações de mestrado, acima de 6300 teses de doutorado, entre
outras publicações, tais como biografias, cartas, editoriais, erratas, livros e notícias e
permite a busca de publicações por data, autor, título, palavra-chave e comunidades
da UNIFESP.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Documentos digitais
A UNESCO define que DD são construções culturais e contêm pontos de
vista e visões do mundo para as atuais e futuras gerações e são responsáveis pela
preservação desse patrimônio (FUNARI, 2014).
A preocupação com a preservação dos DD nas instituições brasileiras surgiu
no início deste século, por volta de 2001, tendo como marco a reestruturação da
Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos
(CTDE/CONARQ). Em 2010 essa Câmara Técnica publicou o e-Arq Brasil, adotado
pelo Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), o qual detalha requisitos e metadados
fundamentais para o desenvolvimento de sistemas informatizados para a gestão de
DD (INNARELLI, 2011).
[1]1

url:http://www.repositorio.unifesp.br
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A preservação de DD deve ser fundamentada no planejamento, alocação de
recursos, aplicação de métodos de conservação e tecnologias necessárias para
assegurar as características originais e inerentes do documento arquivístico de
modo que permaneça acessível em utilizável em longo prazo (SANTOS; FLORES,
2015).
Neste contexto, devem ser aplicadas estratégias de preservação desses DD
para a garantia de acesso, confiabilidade, e integridade dos documentos
(ARELLANO, 2004,FERREIRA, 2014).
Assim, a criação de uma política de preservação de DD assume importância e
vai além da apresentação de soluções de caráter apenas técnico e definitivas. A
política de preservação e gestão de DD deve ter o compromisso ético de preservar,
a partir de critérios de interesse público, explícitos e abertos para consulta geral, os
documentos e sua acessibilidade (FUNARI, 2014, SANTOS; FLORES, 2015). Essa
envolve políticas de informação, de gestão e de arquivo da instituição (ALMEIDA;
CENDÓN; SOUZA, 2012).
2.2. Repositórios digitais
Com o aumento da produção de informação em formato de DD, torna-se
importante a garantia da sua disponibilização e preservação ao longo do tempo.
Essa preocupação envolve tanto os produtores dos dados quanto os órgãos
detentores dessa informação (ARELLANO, 2004).
Neste contexto surgiram os RD, que são ambientes informacionais para o
armazenamento e gerenciamento de DD que permitem a organização e o acesso da
produção científica e acadêmica, o gerenciamento de comunidades e coleções
científicas (CONARQ, 2014). Estes facilitam a implementação das políticas e
estratégias de preservação (SAYÃO, 2011).
Segundo o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ, 2014), os RD devem:
gerenciar os documentos e metadados de acordo com as práticas e normas da
Arquivologia, especificamente relacionadas à gestão documental, descrição
arquivística multinível e preservação e proteger as características do documento
arquivístico, em especial a autenticidade (identidade e integridade) e a relação
orgânica entre os documentos.
Os RD possuem processos e funções semelhantes às das bibliotecas digitais
e ainda possibilitam o auto-arquivamento e a interoperabilidade entre diversos
sistemas de informação devido a coleta de metadados em arquivos abertos
(CAMARGO; VIDOTTI, 2008).
Um repositório digital confiável deve ser capaz de atender aos procedimentos
arquivísticos, manter autênticos os materiais digitais, de preservá-los e prover
acesso a eles pelo tempo necessário e, cumprir essa missão segundo o relatório
“Trusted Digital Repositories: attributes and responsibilities” (CONARQ, 2014).
Um RD pode ser: Temático (RDT), quando coloca o foco em uma determinada
área do conhecimento ou Institucional (RDI), quando se constitui em um conjunto de
serviços oferecido por uma determinada instituição, centrados na divulgação da
4

produção científica local, trabalhos de pesquisa e ensino de comunidades
acadêmicas, teses, dissertações etc.
Independente do tipo, os RDs devem ser capazes de organizar e recuperar os
DD, de forma a manter a relação orgânica entre eles. Nesse sentido, devem apoiar a
organização hierárquica dos DD, a partir de um plano de classificação de
documentos, e a descrição multinível, de acordo com a norma internacional para
descrição arquivística, a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística
(ISADG) e a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE), (CONARQ),
2014).
Os RDs constituem uma das estratégias propostas pelo Movimento de
Acesso Aberto para promoção da literatura científica de forma livre e sem custos de
acesso. É crescente o número de repositórios institucionais e temáticos criados pelo
mundo. No Brasil, este crescimento foi acelerado pelo projeto do Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), o IBICT-FINEP/PCAL/XBDB, que
possibilitou a implantação de, até o presente momento, 40 repositórios institucionais
em diversas universidades e instituições de pesquisa. Com a disseminação e
consequente conscientização do Movimento de Acesso Aberto à informação
científica, diversas instituições brasileiras têm se dedicado à criação de repositórios
digitais de acesso aberto. O projeto teve seu primeiro edital lançado em 2009 e
contemplou 27 instituições, além das cinco do projeto piloto. Desde então têm sido
lançado outros editais para atenderem às instituições de pesquisa e universidades
no sentido de construírem seus próprios repositórios institucionais ou temáticos
(IBICT. INSTITUTO BRASILEIRONDE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, 2016).
Entre as vantagens dos RDs temos que estes proporcionam visibilidade para
a instituição, interoperabilidade de dados, controle e armazenamento da produção
científica, preservação da informação em longo prazo, auto-arquivamento, acesso
livre, diminuição de custos de publicação (CAMARGO; VIDOTTI, 2008).
2.3. Repositórios digitais institucionais (RDIs)
Segundo Leite (2009), as instituições acadêmicas no mundo inteiro utilizam
RDI e o acesso aberto para gerenciar informação cientifica proveniente das
atividades de pesquisa e ensino e oferecer suporte a elas. Nesse sentido, eles tem
sido intensamente utilizados para: melhorar a comunicação cientifica interna e
externa a instituição; maximizar a acessibilidade, o uso, a visibilidade e o impacto da
produção científica da instituição; retroalimentar a atividade de pesquisa científica e
apoiar os processos de ensino e aprendizagem; apoiar as publicações cientifica
eletrônico da instituição; contribuir para a preservação dos conteúdos digitais
científicos ou acadêmicos produzidos pela instituição ou seus membros; contribuir
para o aumento do prestigio da instituição e do pesquisador; oferecer insumo para a
avaliação e monitoramento da produção cientifica; e, reunir, armazenar, organizar,
recuperar e disseminar a produção cientifica da instituição.
Assim como as universidades, os RDI são hoje avaliados por rankings. Estar
bem posicionado em um ranking leva a uma maior visibilidade e prestígio. Este
prestígio pode facilitar o desenvolvimento dos repositórios, em termos de gestão
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interna e obtenção de recursos externos. O Ranking Web of Repositories é um
sistema de rankings mais conhecidos da atualidade e avalia os RDs de informação
científica. Além de produzirem dados para a medição e comparação do
desenvolvimento de sistemas, os rankings têm produzido indicadores de qualidade
que devem ser considerados (LEITE et al., 2012).
Ainda segundo Leite (2009), a adoção e o uso efetivo das funcionalidades de
um RDI podem resultar em uma série de benefícios que são percebidos por
diferentes segmentos dos públicos aos quais é destinado (pesquisadores,
administradores acadêmicos, bibliotecários, chefes de departamentos, a
universidade como um todo, a comunidade científica, entre outros).
2.4. Repositório digital na área de saúde da UNIFESP (RDUNIFESP)
Em 2015 foi implantado da o RDI da UNIFESP, resultado da concretização de
um projeto da Coordenadoria da Rede de Bibliotecas da UNIFESP (CRBU). Trata-se
do repositório digital na área de saúde da UNIFESP (RDUNIFESP), um portal
destinado ao armazenamento e acesso à produção intelectual da UNIFESP.
O RDUNIFESP está disponível na url:http://www.repositorio.unifesp.br nos
idiomas português, inglês e espanhol. Contém publicações desde 1939 e até o início
de 2016 estão armazenados e disponíveis para acesso mais de 40.000 artigos
científicos, mais de 8400 dissertações de mestrado, acima de 6300 teses de
doutorado, entre outras publicações, tais como biografias, cartas, editoriais, erratas,
livros e notícias e permite a busca de publicações por data, autor, título, palavrachave e comunidades da UNIFESP.
Este RDI utiliza a plataforma DSpace (Sistema para Construção de
Repositórios Institucionais Digitais) que possibilita a criação de repositórios digitais
com funções de armazenamento, gerenciamento, preservação e visibilidade da
produção intelectual, permitindo sua adoção por outras instituições em forma
consorciada federada. O sistema é personalizável e permite o gerenciamento da
produção científica em qualquer tipo de material digital.

2.5. Ergonomia
O termo ergonomia significa o estudo das leis do trabalho e pode ser definida
como o estudo científico da relação entre o homem e seus meios, métodos e
espaços de trabalho e ainda, como os sentidos e as capacidades motoras permitem
às pessoas utilizarem máquinas e ferramentas (SOARES, 2015, IEA, 2015).
Seu objetivo é elaborar, mediante a contribuição de diversas disciplinas
científicas que a compõem, um corpo de conhecimentos que, dentro de uma
perspectiva de aplicação, deve resultar em uma melhor adaptação ao homem dos
meios tecnológicos, dos ambientes de trabalho e de vida (IEA, 2015, GAMEZ, 2004)
e busca reduzir ou eliminar os riscos ocupacionais à saúde e, também, melhorar as
condições de trabalho, com a finalidade de evitar um incremento de fadiga
provocado pela elevada carga global de trabalho em suas várias dimensões: carga
física, derivada do esforço muscular, carga psíquica e carga cognitiva (CYBIS;
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BETIOL; FAUST, 2010).
2.6. Ergonomia cognitiva
Com a ampla utilização dos computadores, o estudo da ergonomia foi
ampliado para analisar a capacidade mental que possibilita às pessoas produzirem,
recuperarem e compreenderem informações geradas pelas TDIC e fez surgir a
ergonomia cognitiva (SOARES, 2015,CYBIS; BETIOL; FAUST, 2010) e esta
preocupa-se com os aspectos da atividade mental realizada pelo usuário numa
determinada atividade e busca otimizar o esforço despendido para compreender e
desenvolver a tarefa, como também facilitar o processo mental para a tomada de
decisões e execução de determinada ação (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2010, GAMEZ,
2004, SCAPIN; BASTIEN, 1997).
2.7. Carga mental de trabalho
Todos os elementos da interface devem reduzir a carga cognitiva e perceptiva
do usuário, e aumentar a eficiência do diálogo. Assim, quanto maior for a carga
mental de trabalho, maior será a probabilidade de cometer erros e quanto menos
ações forem necessárias, mais rápidas serão as interações (SOARES, 2015).
2.8. Usabilidade
Interfaces são recursos computacionais que permitem a interação do usuário
com o sistema, ou seja, permitem sua utilização em tarefas diversas e sua
usabilidade é considerada um fator crítico de sucesso e aceitação do produto por
seus usuários (GAMEZ, 2004, COLETI, 2014).
Segundo Nielsen, a usabilidade é um requisito de qualidade de software
necessário e exigido para atingir a qualidade de um sistema computacional
permitindo que o mesmo seja utilizável e de fácil aprendizado. Um sistema que
tenha boas taxas de usabilidade permite que seus usuários o utilizem de forma
satisfatória, agradável e produtiva e assim, atinja seu objetivo (NIELSEN, 1994) e o
seu principal objetivo é garantir que dispositivos e sistemas estejam adaptados de
maneira como o usuário pensa, comporta-se e trabalha e, assim, proporcionem
usabilidade (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2010, GAMEZ, 2004).
Existem três normas que especificam as características de usabilidade.
A norma ISO 9241 define usabilidade como a capacidade que um sistema
interativo oferece a seu usuário dentro de um contexto específico de realizar suas
tarefas com eficácia (completitude), e eficiência (melhores recursos) e satisfação
(bem estar do usuário) (ISO, 1998).
A norma ISO/IEC 9126-1 define a qualidade de uso de um produto de
software utilizado em um ambiente com contexto específico e possibilita quantificar
se objetivos do usuário foram atingidos no ambiente do software (ISO, 2001).
Já a norma ISO 13047 define um processo de projeto e dita orientações para
o software a ser desenvolvido centrado no usuário, facilitando a operação do usuário
e, consequentemente, uma maior usabilidade do software (ISO, 1999).
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Uma interface que possui boa usabilidade evita que seu usuário tenha que
aprender procedimentos complexos, ajuda na memorização das atividades no
sistema, orienta na exploração de seu conteúdo, protege contra erros e facilita
procedimentos e reduz a carga física e mental do usuário, além da diminuir o tempo
gasto para realizar uma tarefa (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2010).
2.9. Repositórios, ergonomia cognitiva e usabilidade
Para a obtenção de uma interação efetiva entre o usuário e o material
disponível em um RD a sua interface deve agregar conceitos de usabilidade, que é a
qualidade relacionada à facilidade de uso e de aprendizado, e de ergonomia, que é
a qualidade de adaptação de uma interface ao perfil do usuário (FERREIRA, 2007.
CAMARGO; VIDOTTI, 2008, SOARES, 2015, ROGERS; PREECE; SHARP, 2013,
SANTOS; FLORES, 2015, SAYÃO, 2011, SCAPIN; BASTIEN, 1997, PRATES;
BARBOSA, 2003, WINCKLER; PIMENTA, 2002, RODRIGUES et al., 2004).
Um alto grau de usabilidade de uma interface reflete em usuários realizando
tarefas com facilidade, rapidez e satisfação (AFONSO; LIMA; COTA, 2012, CYBIS;
BETIOL; FAUST, 2010, NIELSEN, 1994, GAMEZ, 2004, SCAPIN; BASTIEN, 1997,
PRATES; BARBOSA, 2003).
Estudos realizados em RDs mostram que eles podem possuir lacunas como
falhas de navegação, baixa usabilidade, buscas limitadas, pouca divulgação do
ambiente e pouca ou nenhuma utilização de serviços personalizáveis (CAMARGO;
VIDOTTI, 2008, FERREIRA, 2007, SANTOS; FLORES, 2015, SAYÃO, 2011,
(SALES; BEZERRA; PEREIRA, 2013,BOHMERWALD, 2005,VEIGA et al., 2013).
2.10. Metodologias para avaliação da usabilidade
A avaliação da usabilidade pode ser realizada de duas formas: teste de
usabilidade e inspeção de usabilidade.
O teste de usabilidade refere-se a atividades sistemáticas com objetivo de
verificar como uma pessoa ou um grupo de pessoas interagem com a aplicação e
como a mesma interfere positiva ou negativamente em suas atividades, ou seja, tem
como principal intenção verificar a capacidade de interação oferecida pela interface
ao seu usuário (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2010, NIELSEN, 1994), ROGERS;
PREECE; SHARP, 2013).
Esses testes possibilitam ao avaliador identificar problemas de interação do
sistema com o usuário e, na maioria dos casos, com a participação de pessoas
diretamente envolvidas com a utilização imagem e a verbalização (Think Aloud)
(CYBIS; BETIOL; FAUST, 2010, NIELSEN, 1994) e são realizados na forma de
cenários de interação onde o usuário segue tarefas específicas e pré-determinadas
(PRATES; BARBOSA, 2003).
A inspeção de usabilidade refere-se às atividades que visam verificar se uma
interface está de acordo com um determinado padrão de qualidade como os
Critérios Ergonômicos de Dominique Scapin e Christian Batien (SCAPIN; BASTIEN,
1997) ou as Heurísticas de Jackob Nielsen (NIELSEN, 1994) e é realizada através
de checklists.
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2.11. População e amostra
É importante e fundamental que a amostra determinada de forma intencional
por conveniência, com a seleção de usuários cujo perfil contemple a utilização
frequente do sistema informacional (BAPTISTA; CUNHA, 2007, MARTINS et al.,
2013, ARAÚJO, 2013, FERNANDES et al., 2011).
Além disso, Landauer e Nielsen (NIELSEN, 2000) mostram que o número de
problemas de usabilidade encontrados (n) em um teste de usabilidade com usuários,
quando se avalia um sistema informacional já desenvolvido e implantado é:
n = N (1- (1- L) N)

Problemas de usabilidade encontrados

Onde N é o número total de problemas de utilização na criação e L é a
proporção de problemas de utilização detectados durante o teste de um único
usuário. Em diversos estudos, esses autores encontraram em média um valor L
igual a 31%. Neste contexto, temos como determinação da curva de L = 31% o
seguinte resultado na Figura 1:

Número de usuários no teste de usabilidade

Figura 1: Avaliação da usabilidade segundo número de usuários participantes
Fonte: NIELSEN, 2000

O primeiro usuário que realiza o teste de usabilidade mostra quase um terço
dos problemas de usabilidade do sistema informacional. O segundo usuário
mostrará os mesmos problemas de usabilidade do sistema informacional
encontrados pelo primeiro usuário e mais alguns outros problemas.
Assim, acontece com o terceiro e quarto usuário e enfim temos o quinto
usuário, que faz atingir a marca de se encontrar 100% de problemas de usabilidade
9

do sistema informacional.
Sendo assim, os autores deste estudo recomendam que 5 usuários
participem da avaliação, segundo eles, este número apresenta a melhor relação
custo-benefício, considerando usuários de um grupo com um único perfil (NIELSEN,
2000).
Quando no teste de usabilidade participam usuários de mais de uma
categoria de perfil, devem ser escolhidos 3 usuários para cada categoria de perfil
para garantir a cobertura da diversidade de comportamento dentro do grupo
(NIELSEN, 2000).

3. Material e métodos
Pode ser utilizada uma pesquisa qualitativa, com abordagem em estudo de caso
para aplicar as técnicas de inspeção de usabilidade (preditiva) e no teste de
usabilidade (experimental), e quantitativa, também com abordagem de estudo de
caso, no teste de usabilidade para avaliar o tempo gasto por cada usuário da
população amostra para completar cada tarefa.
3.1. Aplicar a técnica de inspeção de usabilidade no RDUNIFESP
A etapa de aplicar a técnica de inspeção de usabilidade no RDUNIFESP pode
ser realizada com a aplicação do checklist de inspeção ergonômica, determinado a
partir de uma lista de critérios de ergonomia, a fim de analisar previamente, a
interface desse sistema e identificar pontos de baixa usabilidade no RDUNIFESP
para subsidiar próxima etapa.
3.2. Aplicar a técnica de teste de usabilidade no RDUNIFESP
A aplicação da técnica de teste de usabilidade no RDUNIFESP é
fundamentada nos resultados obtidos na subseção anterior. São criados cenários de
interação com tarefas a serem cumpridas por usuários frequentes deste RDI.
Uma pesquisa qualitativa empírica, centrada no usuário, a avaliação da
análise experimental é realizada sobre a coleta dos dados obtidos na observação de
usuários, considerando requisitos a serem cumpridos nas tarefas criadas nos
cenários de interação.
Uma avaliação quantitativa experimental da coleta de dados da observação
dos usuários será realizada conforme descrito na norma ISO 9241 (ISO, 1998) sobre
o tempo gasto para completar cada tarefa a partir de logs de captura de tela.
A avaliação quantitativa do tempo gasto por cada usuário da população
amostra para completar cada tarefa permite maior precisão na análise e
interpretação dos resultados, tentando assim, aumentar a margem de confiabilidade
quanto às inferências dos resultados encontrados (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2010,
NIELSEN, 1994, ROGERS; PREECE; SHARP, 2013, BAPTISTA; CUNHA, 2007).
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3.3. Identificar pontos de adequação e inadequação de usabilidade no

RDUNIFESP

A identificação e listagem dos pontos de adequação e inadequação de
usabilidade no RDUNIFESP serão realizadas por meio da análise qualitativa
experimental, obtida na subseção anterior.
3.4. Sugerir um conjunto de especificações e recomendações de

melhoria da usabilidade do RDI

Esta etapa para sugerir um conjunto de especificações e recomendações de
melhoria da usabilidade do RDI é realizada com base na lista dos pontos de
adequação e inadequação de usabilidade obtidos na subseção anterior.

4. CONTRIBUIÇÕES
As principais contribuições tecnológicas são a identificação e listagem dos pontos de
adequação e inadequação, bem como sugerir um conjunto de especificações e
recomendações de melhoria da usabilidade dos RDIs.
As principais contribuições científicas são a divulgação de resultados
empíricos com a abordagem e foco na avaliação de usabilidade, e a criação de
conjunto de especificações e recomendações para criação e avaliação de RDIs.
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Resumo: A previsão de desempenho acadêmico pode ter grande utilidade para
Instituições de Ensino no sentido de auxiliá-las a tomar, de forma antecipada,
decisões pedagógicas que possam ajudar os estudantes. Durante a etapa de préprocessamento dos dados, no processo de descoberta de conhecimento em bases
de dados (Knowledge Discovery in Databases - KDD), uma das possíveis tarefas é
a seleção de um subconjunto de atributos. Essa redução do número de
características é realizada a partir de técnicas de seleção conhecidas por Seleção
de Atributos. Uma dessas técnicas é o método Cápsula (Wrapper), que utiliza o
próprio algoritmo classificador (sendo aprendido) para selecionar as melhores
características. Neste trabalho foram realizados experimentos em uma base de
dados do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, utilizando a técnica Cápsula
de Seleção que, dentre os trabalhos pesquisados, não havia sido ainda
empregada. Resultados experimentais indicam uma melhora no desempenho dos
classificadores com o uso de Seleção de Atributos (alguns alcançando a notável
marca de 90,2% de acurácia), bem como apontam quais os recursos utilizados no
AVA possuem maior influência no desempenho dos estudantes.
Palavras chaves: Seleção de Atributos, Wrapper, AVA Moodle, KDD, Aprendizado
de Máquina.
Abstract: The academic performance prediction can be very useful for Educational
Institutions in order to take pedagogical decisions that can help students. During the
preprocessing step in the process of Knowledge Discovery in Databases (KDD),
one of the possible tasks is to select a subset of important features. This reduction
in the number of features is performed based on selection techniques known as
Feature Selection. One methodology for Feature Selection is known as Wrapper,
since it uses the classifier itself to guide the search for the best features. In this
work, we present experiments using Moodle data and Wrapper approach, since, to
best of our knowledge, this approach to reduce the number of features have not
been used in this “kind” of data. Results showed an improvement in the
performance of classifiers (some obtaining the remarkable mark of 90.2% in
accuracy results), as well as pointed out what the resources used in AVA have
greater influence on student performance.
Keywords: Feature Selection, Wrapper, AVA Moodle, KDD, Machine Learning
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1. Introdução
A tecnologia, presente cada vez mais no ambiente educacional, tem contribuído para
o aumento da oferta de cursos à distância. Grande parte dos cursos ofertados nesta
modalidade utilizam os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Estes
ambientes ganham espaço no cotidiano dos educadores devido ao fácil manuseio e
a grande diversidade de ferramentas disponibilizadas. Tais ferramentas permitem,
de forma geral, a administração de cursos totalmente à distância com oferta de
múltiplas mídias e recursos (fóruns de discussão, chats, dentre outros) para
interações entre professores e alunos.
Com tamanha gama de recursos, os AVA’s se tornaram detentores de
inúmeras informações, registros de acessos, e interações. Este enorme volume de
dados armazenado está sendo estudado por profissionais da área de Informática na
Educação (IE).
Pela utilização do processo de Descoberta de Conhecimento em Base de
Dados (do inglês, Knowledge Discovery in Databases - KDD), profissionais da IE
podem descobrir padrões e tendências implícitas em grandes conjuntos de dados.
Dentro deste processo, a seleção de atributos desempenha uma tarefa essencial,
pois ao selecionar os atributos mais relevantes, há um aumento tanto na
compreensão dos resultados obtidos, quanto da redução de custos computacionais,
além da identificação dos recursos que possuem maior influência no aprendizado
dos estudantes.
O presente trabalho apresenta um estudo das técnicas de Mineração de
Dados Educacionais (do inglês, Education Data Mining - EDM) aplicadas em uma
base de dados do AVA Moodle. O objetivo principal é a geração de estimativas de
desempenho acadêmico, pois através destas estimativas pode-se analisar se um
estudante tem tendência à aprovação ou reprovação em um curso. Neste trabalho é
aplicada a técnica de Seleção de Atributos para melhorar o desempenho dos
classificadores, bem como, para apontar quais recursos do AVA possuem maior
influência no desempenho acadêmico. Optou-se pela abordagem Cápsula de
Seleção de Atributos, porque, dentre os trabalhos pesquisados, nenhum fez uso
deste método em conjuntos de dados retirados de cursos de graduação à distância
ofertado em AVA’s, e também pelo fato deste método alcançar excelentes
resultados em outros “tipos” de bases de dados (HAN et al., 2012), (MITCHELL,
1997).
Este trabalho se organiza em 7 seções. A seção 2 apresenta uma breve
explicação sobre EDM. A seção 3 revisa as duas principais técnicas de Seleção de
Atributos. A seção 4 apresenta os trabalhos relacionados a esta pesquisa. A seção 5
apresenta os materiais utilizados e os métodos aplicados na realização deste
trabalho. A seção 6 apresenta os experimentos realizados, e seus resultados.
Finalmente, a seção 7 apresenta as conclusões deste trabalho e sugere algumas
perspectivas de continuidade de pesquisa.
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2. Mineração de Dados Educacionais
Grande quantidade de dados é gerada todos os dias por milhares de pessoas,
através de suas atividades cotidianas, sejam em atividades comerciais, de lazer ou
educacionais, impulsionados principalmente pelos recursos tecnológicos. Este
enorme volume de dados pode ser explorado para a geração de conhecimento útil
no suporte à tomada de decisão através da aplicação do KDD. Para Da Silva et al.
(2003), KDD é o ramo da computação que utiliza ferramentas e técnicas
computacionais com a finalidade de sistematizar o processo de extração de
conhecimento útil de grandes volumes de dados. O processo de KDD preocupa-se
com o desenvolvimento de métodos e técnicas para dar sentido aos dados. O núcleo
do processo é a aplicação de métodos de Mineração de Dados específicos para a
descoberta e extração de padrões compreensíveis, válidos, novos, e potencialmente
úteis, a partir de grandes conjuntos de dados (FAYYAD et al., 1996). O objetivo do
KDD é identificar relações entre os dados analisados para gerar novos
conhecimentos e descobertas científicas.
A Figura 1 apresenta o processo de KDD, que envolve duas grandes áreas de
atividades com objetivos e metas bem definidas: Preparação de Dados e Mineração
de Dados. A Preparação de Dados diz respeito ao entendimento da área de
aplicação e da definição dos conjuntos de dados a serem submetidos à mineração.
Esta etapa é composta pelas seguintes atividades:




Definição do objetivo do problema;
Seleção, limpeza, e pré-processamento dos dados;
Transformação dos dados.

Figura 1 – Etapas do Processo de KDD (FAYYAD et al., 1996)

A Mineração de Dados (do inglês Data Mining - DM) é a área específica do
KDD que trata das técnicas e algoritmos utilizados na detecção dos padrões de
dados. As atividades a seguir são abordadas nesta fase:




Escolha das tarefas e dos algoritmos de mineração de dados;
Mineração de dados;
Interpretação/Avaliação e Consolidação do conhecimento descoberto.
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São várias as definições sobre DM encontradas na literatura. Segundo Hand
et al. (2011), DM é a análise de grandes conjuntos de dados a fim de encontrar
relacionamentos inesperados e de resumir os dados de uma forma que eles sejam
tanto úteis quanto compreensíveis ao dono dos dados. Mineração de Dados
segundo Hall et al. (2011), é usada para extrair informações a partir dos dados
brutos em bases de dados de informação; tais informações serão expressas de uma
forma compreensível, e poderão ser usadas para uma variedade de fins.
Com a expansão dos cursos mediados por meios computacionais, muitos
pesquisadores na área da IE têm utilizado DM para explorar dados originados em
ambientes educacionais, com o objetivo de encontrar padrões e contribuir com os
processos de aprendizagem e, consequente, melhora das ações pedagógicas e de
materiais didáticos. Dentro deste contexto, surgiu a área de pesquisa conhecida
como EDM. Segundo Baker et al. (2011), EDM é definida como a área de pesquisa
que tem como principal foco o desenvolvimento de métodos para explorar conjuntos
de dados coletados em ambientes educacionais. Assim, é possível compreender de
forma mais eficaz e adequada os alunos, como eles aprendem, o papel do contexto
na qual a aprendizagem ocorre, além de outros fatores que influenciam a
aprendizagem.
O processo de EDM converte os dados brutos de Sistemas Educacionais em
informação útil que pode ser usada por desenvolvedores de software, professores,
pesquisadores educacionais, etc. Para Romero et al. (2004) a EDM não difere do
típico processo de descoberta de conhecimento, que é mostrado na Figura 2.

Figura 2 – Etapas da Mineração de Dados Educacionais (GARCIA et al., 2011)

Existem várias linhas de pesquisa na área de EDM. Muitas delas derivadas
diretamente da área de mineração de dados. Baker et al. (2011) apresenta a
taxonomia das principais subáreas de pesquisa em EDM:





Predição
o Classificação
o Regressão
o Estimação de Densidade
Agrupamento
Mineração de Relações
o Mineração de Regras de associação
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o Mineração de Correlações
o Mineração de Padrões Sequenciais
o Mineração de Causas
Destilação de dados
Descobrimento com modelos

A comunidade de EDM vem crescendo rapidamente, fato que pode ser
verificado nos trabalhos listados a seguir. Romero e Ventura (2010) à conceitua
como uma área de investigação interdisciplinar emergente. Baker et al. (2011)
apresentou um breve histórico do surgimento desta comunidade, e teve como
objetivo divulgar esta área no Brasil. Costa et al. (2012) apresenta os principais
conceitos, técnicas e algoritmos de mineração de dados aplicados a conjuntos de
dados educacionais. Peña-Ayala (2014) afirma que a EDM emerge como um
paradigma orientado para projetar modelos, tarefas, métodos e algoritmos para
explorar dados de ambientes educacionais.

3. Seleção de Atributos
O objetivo da Seleção de Atributos é encontrar um subconjunto de características1
de um conjunto de dados original, de modo que um algoritmo de indução que seja
executado em dados que contêm apenas esses atributos, gere um classificador com
a maior precisão possível. São duas as abordagens principais Filtro (Filter) e
Cápsula (Wrapper) (KOHAVI et al., 1996).
A abordagem Filtro, Figura 3, introduz um processo separado, o qual ocorre
antes da aplicação do algoritmo de aprendizagem (indução) propriamente dito. A
ideia é filtrar atributos irrelevantes, segundo algum critério, antes do aprendizado
ocorrer. Essa etapa do pré-processamento considera características gerais do
conjunto de dados para selecionar alguns atributos e excluir outros. Assim, métodos
de filtro são independentes do algoritmo de aprendizado que, simplesmente,
receberá como entrada o conjunto de exemplos descrito utilizando somente o
subconjunto de atributos importantes selecionados pelo Filtro (FREITAS, 1998).

Figura 3 – Seleção de Atributos pela abordagem Filtro (Filter) (FREITAS, 1998)

1

Os termos atributos (features) e características são usados neste trabalho de maneira intercambiável.
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Na abordagem Cápsula (Wrapper), Figura 4, a seleção do subconjunto de
características é realizada usando o algoritmo de indução como uma caixa-preta (ou
seja, não é necessário nenhum conhecimento do algoritmo, apenas a interface). O
algoritmo de Seleção de Atributos realiza uma pesquisa por um bom subconjunto
usando o algoritmo de indução para avaliar a qualidade do subconjunto atualmente
selecionado (KOHAVI et al., 1996).

Figura 4 – Seleção de Atributos pela abordagem Cápsula (Wrapper)
(FREITAS, 1998)

4. Trabalhos Relacionados
Nesta seção são apresentados resumos de alguns dos trabalhos relevantes à esta
pesquisa.
Ferreira (2015) tem como foco a identificação de fatores relacionados à
conclusão do Ensino Fundamental utilizando técnicas de mineração de dados
aplicadas aos Micro-dados do Censo Escolar da Educação Básica coletados pelo
INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) no ano de 2014. Foi
aplicado o algoritmo de classificação J48 e o filtro CfsSubsetEval, ambos da
ferramenta Weka (WAIKATO, 2016). Os resultados apresentaram uma redução no
desempenho do classificador, quando utilizada à técnica de filtro. Porém, a Árvore
de Decisão gerada foi menor. Esta menor quantidade de nodos permite uma melhor
visualização das regras obtidas. Algumas regras que associaram internet banda
larga, laboratório de ciências, auditório na escola e ensino privado, como os fatores
mais influentes na conclusão do Ensino Fundamental.
Com o objetivo de prever o desempenho de estudantes na Universidade de
Calcutá, Acharya e Sinha (2014) utilizam a técnica de Seleção de Atributos para
elevar o desempenho dos classificadores e criar modelos com menor complexidade
computacional. Os autores utilizam as técnicas de Filtro e Cápsula, onde os
algoritmos Correlation Based FS, Chi-Square Based Feature Evaluation, Information
Gain AttributeEvaluation são baseados no método Filtro, e os algoritmos C 4.5,
Naive Bayes, e 1-NN são utilizados na técnica em Cápsula. Foram utilizados os
dados socioeconômicos de 309 estudantes com um total de 14 atributos. Os
___________________________________________________________________
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melhores resultados foram alcançados com o conjunto de dados selecionado pelo
algoritmo de filtro Correlation Based FS com 8 atributos.
Com o objetivo geral de investigar a possibilidade de geração de inferências
relativas ao desempenho futuro de estudantes, Gottardo (2013) utiliza técnicas de
mineração de dados utilizando atributos disponíveis em uma base de dados do AVA
Moodle. Em seu terceiro experimento, o autor utiliza o algoritmo de Seleção de
Atributos supervisionado padrão da ferramenta Weka. Estes atributos selecionados
foram submetidos aos algoritmos Multilayer Perceptron e Random Forest e
obtiveram 75% e 73,6% de acurácia respectivamente, contra 80,7% e 74,3% do
conjunto de dados original.
Marquez-Vera et al. (2011) propõem a aplicação de técnicas de mineração de
dados para prever o desempenho escolar através de dados reais de 670 estudantes
do ensino médio de Zacatecas, no México. Na tentativa de melhorar a predição de
desempenho final dos estudantes, o autor utiliza a técnica de Seleção de Atributos.
Ele utiliza dez algoritmos de Seleção de Atributos para selecionar os melhores dos
77 que o seu conjunto de dados original possui. Os algoritmos utilizados, todos da
ferramenta Weka, foram Cfs Subset Eval, Chi Squared Attribute Eval, Consistency
Subset Eval, Filtered Attribute Eval, OneR Attribute Eval, Filtered Subset Eval,
GainRatioAttributeEval, Info Gain Attribute Eval, Relief Attribute Eval, Symmetrical
Uncert Attribute Eval. Após aplicação da técnica de seleção, por meio de
ranqueamento, foram selecionados somente os 15 melhores atributos. Os resultados
obtidos com a Seleção de Atributos melhoraram os valores de verdadeiros negativos
(true negatives - TN) e a média geométrica, mas não o valor da acurácia, em relação
aos testes com todos os atributos.
Ramaswami e Bhaskaran (2009) utilizam dados socioeconômicos de
estudantes para realizar um estudo sobre Seleção de Atributos utilizando o método
de Filtro. Os algoritmos utilizados são Correlation-based Attribute evaluation, ChiSquare Attribute, Gain-Ratio Attribute evaluation, Information-Gain Attribute
evaluation, Relief Attribute e Symmetrical Uncertainty Attribute evaluation. O melhor
resultado obtido foi alcançado pelo filtro Information-Gain Attribute evaluation que
selecionou sete atributos.

5. Materiais e Métodos
Com os objetivos de predizer o desempenho acadêmico durante a realização de um
curso, e de extrair conhecimento potencialmente útil para gestores, este trabalho
aplica o processo de KDD em bases de dados extraídas de um AVA Moodle e de um
Sistema de Gerenciamento Acadêmico (SGA) utilizado por uma IFES.
Os dados utilizados neste trabalho foram retirados dos cursos de graduação
em Administração, Física, Matemática e Química, ofertados na modalidade à
distância por uma IFES. O processo de escolha das disciplinas para representar
cada curso foi baseado nos seguintes critérios:


Disciplina específica do curso ofertada no primeiro ano da graduação;
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Número de estudantes matriculados;
Quantidade de recursos utilizados;
Quantidade de interações dos alunos com o AVA Moodle.

Este trabalho utiliza atributos que representam o comportamento do estudante
na plataforma, ou seja, a forma como o ele interage com as atividades e recursos
disponibilizados. A partir da tabela de log do AVA Moodle, foram extraídos dados
quantitativos sobre o comportamento e participação dos estudantes durante a
realização do curso, enquanto do SGA foram retiradas as notas dos estudantes. A
Tabela 1 apresenta os atributos extraídos.
Tabela 1 – Relação dos atributos utilizados
Grupo
Tarefas
Blog
Chat
Questionários
Múltipla
Escolha
Curso
Materiais

Fórum

Informações
Recursos
Vídeos
Usuários

Wiki

Atributos
up_tarefas
all_tarefas
page_tarefas
ad_blog
acesso_blog
acesso_chat
msg_chat
rel_chat
resp_quest_nov
resp_quest
acesso_quest
acesso_quest_all
acesso_curso
acesso_material_all
acesso_material
del_post_forum
ad_discussao_forum
insc_forum_all
enc_forum
acesso_forum
del_discussao_forum
enc_forum_all
upd_post_forum
acesso_discussao_forum
ad_post_forum
acesso_foruns
insc_forum
acesso_inf
acesso_lista_recursos
acesso_recurso
acesso_video
acesso_video_all
upd_perfil
acesso_user_all
acesso_user
comentario_wiki
acesso_dif_wiki
hist._wiki
acesso_wiki
restaurar_wiki
ad_item_wiki
comentarios_wiki
acesso_mapa_wiki
upd_wiki
Classe

Descrição
Envio de atividades
Acesso a todas as atividades disponíveis no curso
Acesso à página de determinada atividade
Adição de blog
Acesso ao blog
Acesso à sala do chat
Mensagens enviadas no chat
Acesso aos chats realizados
Responde questionário novamente
Responde questionário
Acesso ao questionário
Acesso a todos os questionários
Acesso ao curso
Acesso a todas as pastas de conteúdo
Acesso à pasta de conteúdos
Quantidade de postagens de uma discussão apagados
Adição de uma discussão no fórum
Se inscrever para receber atualizações de todos os fóruns
Encerrar inscrição para receber atualizações de um fórum
Acesso à página principal do fórum de discussão
Quantidade de discussões de um fórum apagadas
Encerrar inscrição para receber atualizações de todos os fóruns
Atualização de post na discussão do fórum
Acesso à determinada discussão dentro de um Fórum
Adição de post na discussão do fórum
Acesso a todos os fóruns disponibilizados no curso
Se inscrever para receber atualizações de um fórum
Acesso à página de informações do curso (ementa, bibliografia,...)
Acesso a todos os materiais disponibilizados no curso
Visualização de apostilas ou vídeos disponibilizados
Acesso a vídeos em sites externos
Acesso à listagem de todos os vídeos em sites externos
Atualização do perfil
Acesso à página com todos os usuários do curso
Acesso a determinado usuário
Acesso a determinado comentário da wiki
Acesso a comparação entre versões da wiki
Histórico de modificações na wiki
Acesso à wiki
Restaurar versão da wiki
Adição de um novo item na wiki
Acesso a todos os comentários da wiki
Acesso ao mapa da wiki
Edição de um item da wiki
Classe a ser prevista pelos algoritmos de classificação
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As bases dos Cursos foram divididas em 2 classes (Aprovado e Reprovado)
através do processo conhecido como discretização (estudantes foram alocados em
determinada classe de acordo com a sua nota final). A classe Aprovado compreende
os estudantes que obtiveram notas entre 60 e 100, enquanto na classe Reprovado
estão os alunos com notas entre 0 e 59 pontos. A distribuição completa dos
conjuntos de dados obtidos pode ser observada na Tabela 2.
Tabela 2 – Relação dos conjuntos de dados obtidos e suas respectivas
classes
Conjunto

Nº de total de
estudantes

Nº de estudantes na Classe
Aprovado

Nº de estudantes na Classe
Reprovado

Administração

248 (100%)

120 (48,4%)

128 (52,6%)

Física

122 (100%)

75 (61,5%)

47 (38,5%)

Matemática

69 (100%)

47 (68,1%)

22 (31,9%)

Química

31 (100%)

16 (51,6%)

15 (48,4%)

A ferramenta utilizada nos experimentos foi o Weka. Ela reúne um conjunto
de algoritmos de Aprendizado de Máquina para tarefas de Mineração de Dados
(WAIKATO, 2016). Este trabalho optou por escolher e testar os seguintes algoritmos
de classificação presentes nesta ferramenta, AdaBoost (FREUND; SCHAPIRE,
1996), BayesNet (HECKERMAN, 1995), IBk (AHA et al., 1991), J48 (QUINLAN,
1993), Random Forest (BREIMAN, 2001), JRip (COHEN, 1995), Multilayer
Perceptron (RUMELHART et al., 1986) e SVM (PLATT, 1998), todos utilizados, ou
indicados em alguns trabalhos pesquisados tais como Kotsiantis et al., 2007; Wu et
al., 2008; Hall et al., 2011.
Para avaliar o desempenho dos algoritmos de classificação este trabalho
utiliza as métricas Acurácia (Ac.), que possui valores entre 0 e 100%, e a F-Measure
(F) que tem o seu melhor valor em 1 e o pior em 0, e foi utilizada para avaliar o
desempenho de predição do classificador em cada classe individualmente, devido
ao problema de desbalanceamento de algumas classes. Nos resultados dos
experimentos são apresentados três valores para a F-Measure que representam,
respectivamente, as classes Aprovado, Reprovado, e a Média dos valores
considerando ambas as classes.
Para a realização da tarefa de classificação é necessário que o algoritmo
utilizado na construção do modelo de aprendizado seja treinado. Para realizar este
treinamento, e posterior teste, é necessário que o conjunto de dados seja dividido
em dois conjuntos distintos, treinamento e teste. Com esta finalidade, este trabalho
utiliza o método (bem difundido) de validação cruzada de 10 folds (10-fold cross
validation). (HAN et al., 2012; MITCHELL, 1997).
Dentre as técnicas de Seleção de Atributos disponíveis, foi escolhida a
abordagem Cápsula (Wrapper), porque dentre os trabalhos pesquisados, nenhum
fez uso deste método em conjuntos de dados retirados de cursos de graduação, na
modalidade à distância, ofertados em AVA’s.
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6. Experimentos
Com os experimentos realizados neste trabalho, busca-se:




Analisar o desempenho dos algoritmos de Mineração de Dados;
Analisar o desempenho dos algoritmos de Mineração de Dados quando se
utiliza a técnica de Seleção de Atributos pelo método Cápsula (Wrapper);
Identificar quais os atributos e, consequentemente, quais recursos mais
influenciam o desempenho dos estudantes.

6.1. Experimento 1
Neste experimento, foram utilizados os conjuntos de dados originais dos quatro
cursos. Os melhores valores obtidos para cada curso estão destacados em negrito.
Observa-se na Tabela 3 que o algoritmo Random Forest foi o mais eficiente,
obtendo melhor desempenho em 3 dos 4 conjuntos. Apenas no Curso de Física este
algoritmo não obteve o melhor desempenho, cabendo ao Multilayer Perceptron a
liderança com acurácia de 90,2%, classificando corretamente 110 dos 122 alunos.
No Curso de Química, mesmo com poucos exemplos (estudantes), os algoritmos
Adaboost, BayesNet e Random Forest obtiveram 80,6% de acurácia. Os
classificadores obtiveram as menores acurácias no Curso de Administração, onde o
maior valor atingindo foi 72,2% com o Random Forest.
Tabela 3 – Resultados para classificação dos conjuntos de dados originais
Administração
Algoritmo

Física

Matemática

Química

Ac.

F

Ac.

F

Ac.

F

Ac.

F

AB

67,3%

0,687
0,658
0,672

82,0%

0,855
0,761
0,819

78,3%

0,845
0,634
0,778

80,6%

0,824
0,786
0,805

BN

71,8%

0,722
0,713
0,718

85,2%

0,882
0,804
0,852

82,6%

0,872
0,727
0,826

80,6%

0,824
0,786
0,805

IBk

66,9%

0,634
0,699
0,667

78,7%

0,824
0,729
0,788

79,7%

0,848
0,696
0,799

74,2%

0,750
0,733
0,742

J48

63,3%

0,629
0,637
0,633

82,0%

0,857
0,756
0,818

73,9%

0,813
0,571
0,736

74,2%

0,778
0,692
0,736

JRip

66,1%

0,667
0,656
0,661

81,1%

0,854
0,736
0,808

76,8%

0,826
0,652
0,771

74,2%

0,778
0,692
0,736

MP

62,5%

0,614
0,635
0,625

90,2%

0,921
0,870
0,901

78,3%

0,835
0,681
0,786

67,4%

0,688
0,667
0,677

RF

72,2%

0,729
0,714
0,721

86,9%

0,899
0,814
0,866

87,0%

0,907
0,780
0,867

80,6%

0,824
0,786
0,805

SVM

67,3%

0,633
0,705
0,671

86,1%

0,892
0,805
0,858

84,1%

0,882
0,756
0,841

74,2%

0,733
0,750
0,741
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Mesmo com dados desbalanceados no Curso de Matemática, os
classificadores obtiveram bons valores da F-Measure na classe minoritária
(Reprovado), chegando a 0,780 com o algoritmo Random Forest.
6.2. Experimento 2
Neste experimento, foi aplicado o processo de Seleção de Atributos. O primeiro
passo foi a utilização do algoritmo WrapperSubsetEval para selecionar um
subconjunto de características que melhor representa cada um dos cursos. Estas
características são específicas para cada curso e serão apresentadas a seguir2.
No Curso de Administração, os atributos mais relevantes foram os relativos ao
fórum (acesso_forum, ad_post_forum, upd_post_forum e acesso_discussao_forum),
além de acessos a apostilas e vídeos (acesso_recurso), envio de atividades
(up_tarefas), e número de acessos ao curso (acesso_curso).
Para o Curso de Física, os atributos mais relevantes também foram os
relativos ao fórum (acesso_forum, ad_post_forum, ad_discussao_forum), além de
acesso as pastas de materiais (acesso_material), acessos a vídeos de sites
externos (acesso_video), acessos a apostilas e vídeos (acesso_recurso), envio de
atividades (up_tarefas), e número de acessos ao curso (acesso_curso).
Os atributos mais relevantes no Curso de Matemática são os relativos ao
fórum (acesso_forum, ad_post_forum, ad_discussao_forum, upd_post_forum),
acessos a página de informação (acesso_inf), acesso ao histórico de conversas do
chat (rel_chat), acessos ao curso (acesso_curso), acesso as pastas de materiais
(acesso_material), envio de atividades (up_tarefas), acessos a apostilas, e vídeos
(acesso_recurso).
Finalmente, no Curso de Química, os atributos mais relevantes são os
relativos ao fórum (acesso_forum, ad_post_forum), acessos ao curso
(acesso_curso), visita ao histórico de conversas do chat (rel_chat), além de acessos
a apostilas e vídeos (acesso_recurso).
Os resultados dos classificadores aplicados aos conjuntos de dados dos
cursos, após a seleção de atributos, são apresentados na Tabela 4.
Com a seleção de atributos no conjunto de dados do Curso de Administração,
o melhor desempenho foi do algoritmo Multilayer Perceptron que alcançou 78,6% de
acurácia. No Curso de Física ocorreu um empate, novamente o Multilayer
Perceptron juntamente com o Random Forest alcançaram 90,2% de acurácia.
Para o conjunto de dados do Curso de Química, os melhores resultados
foram obtidos pelos algoritmos IBK e SVM com 87,1% de acurácia. Já no Curso de
Matemática, que é desbalanceado, outro empate, dessa vez entre os algoritmos
JRip e SVM com 87% de acurácia.

2

Veja a Tabela 1 para a identificação dos atributos.
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Ainda no Curso de Matemática, a F-Measure da classe minoritária
(Reprovado) teve um aumento em relação ao resultado obtido pelo Random Forest
no Experimento 1, passando de 0,780 para 0,791, valor obtido pelo SVM.
Tabela 4 – Resultados para a classificação com seleção de atributos
Administração
Algoritmo

Física

Matemática

Química

Ac.

F

Ac.

F

Ac.

F

Ac.

F

AB

67,3%

0,669
0,677
0,673

87,7%

0,906
0,824
0,874

78,3%

0,842
0,651
0,781

83,9%

0,839
0,839
0,839

BN

73,4%

0,734
0,734
0,734

87,7%

0,903
0,831
0,876

85,5%

0,894
0,773
0,855

83,9%

0,857
0,815
0,837

IBk

66,5%

0,658
0,672
0,665

88,5%

0,911
0,837
0,883

81,2%

0,851
0,745
0,817

87,1%

0,882
0,857
0,870

J48

69,8%

0,708
0,686
0,697

83,6%

0,872
0,773
0,834

76,8%

0,833
0,619
0,765

77,4%

0,800
0,741
0,771

JRip

73,4%

0,744
0,723
0,733

83,6%

0,873
0,767
0,833

87,0%

0,909
0,769
0,864

83,9%

0,848
0,828
0,838

MP

78,6%

0,782
0,791
0,786

90,2%

0,924
0,860
0,900

84,1%

0,882
0,756
0,841

83,9%

0,848
0,828
0,838

RF

69,4%

0,694
0,694
0,694

90,2%

0,922
0,867
0,901

82,6%

0,875
0,714
0,824

83,9%

0,857
0,815
0,837

SVM

73,0%

0,715
0,743
0,730

88,5%

0,908
0,848
0,885

87,0%

0,905
0,791
0,869

87,1%

0,875
0,867
0,871

6.3. Análise e Discussão
Os resultados obtidos comprovam que a seleção de atributos pelo método Cápsula
pode ser utilizada para melhorar o desempenho dos algoritmos classificadores na
realização de inferências relativas ao desempenho acadêmico.
Na Tabela 5 são apresentadas as comparações dos desempenhos obtidos
através das duas abordagens empregadas nos experimentos realizados neste
trabalho. A coluna Média representa o aumento médio da acurácia obtido pelos
classificadores utilizando a técnica de Seleção de Atributos em relação aos
conjuntos de dados originais.
No Curso de Administração, houve uma melhora significativa no desempenho
dos algoritmos Multilayer Perceptron, JRip, J48, BayesNet e SVM. O algoritmo
Multilayer Perceptron passou de 155 acertos para 195 de um total de 248 alunos,
obtendo o melhor resultado dentre os algoritmos testados neste conjunto de dados.
No Curso de Física, todos os algoritmos tiveram um aumento no seu
desempenho, com exceção do Multilayer Perceptron que manteve sua acurácia. Os
melhores resultados foram obtidos pelos algoritmos Random Forest e Multilayer
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Perceptron, que classificaram 110 dos 122 estudantes corretamente.
No Curso de Matemática, com exceção do algoritmo Random Forest, todos os
algoritmos tiveram um aumento do desempenho, sendo o JRip e SVM os algoritmos
com melhores resultados (classificaram corretamente 60 estudantes do total de 69).
Tabela 5 – Comparação dos acurácias obtidas pelos algoritmos de Classificação
Bases

AB

BN

IBk

J48

JRip

MP

RF

SVM

Média

Administração

67,3%

71,8%

66,9%

63,3%

66,1%

62,5%

72,2%

67,3%

-

Seleção Adm.

67,3%

73,4%

66,5%

69,8%

73,4%

78,6%

69,4%

73,0%

4,3%

82%

85,2%

78,7%

82,0%

81,1%

90,2%

86,9%

86,1%

-

Seleção Fís.

87,7%

87,7%

88,5%

83,6%

83,6%

90,2%

90,2%

88,5%

3,5%

Matemática

78,3%

82,6%

79,7%

73,9%

76,8%

78,3%

87,0%

84,1%

-

Seleção Mat.

78,3%

85,5%

81,2%

76,8%

87,0%

84,1%

82,6%

87,0%

2,7%

Química

80,6%

80,6%

74,2%

74,2%

74,2%

67,7%

80,6%

74,2%

-

Seleção Quí.

83,9%

83,9%

87,1%

77,4%

83,9%

83,9%

83,9%

87,1%

8,1%

Física

No Curso de Química, todos os algoritmos tiveram um aumento do
desempenho, com destaque para a melhora do algoritmo Multilayer Perceptron, que
atingiu 83,9% de acurácia classificando 26 dos 31 estudantes corretamente
(aumento de 5 (16,2%) diante dos 21 classificados anteriormente). Os melhores
desempenhos foram dos algoritmos IBk e SVM, que classificaram corretamente 27
estudantes do total de 31. Ainda, no Curso de Química, o aumento médio da
acurácia obtida pelos classificadores chegou a 8,1%.
Através da aplicação da técnica de Seleção de Atributos pela abordagem
Cápsula, foi possível extrair as características que possuem maior influência no
aprendizado dos estudantes em cada um dos cursos analisados. Utilizando-se
destas características, os resultados do Experimento 2 mostraram um aumento
significativo no desempenho dos classificadores na realização de inferências sobre o
desempenho acadêmico dos estudantes. O algoritmo Random Forest obteve 90,2%
de acurácia no Curso de Física, enquanto no Curso de Química, todos os algoritmos
tiveram um aumento no desempenho, demonstrando a viabilidade da aplicação da
técnica de Seleção de Atributos pela abordagem Cápsula.

7. Conclusão
Este trabalho analisou e extraiu conhecimento a partir dos bancos de dados do AVA
Moodle e do SGA de uma IFES. A possibilidade de prever antecipadamente o
desempenho de um estudante em cursos EAD é de grande importância para
professores, tutores e gestores, que podem ajustar suas ações pedagógicas para
evitar a reprovação destes estudantes. Através dos experimentos realizados,
buscou-se obter um modelo que fosse capaz de predizer o desempenho acadêmico
a partir dos dados de interações dos estudantes com o AVA.
A identificação das características que possuem maior influência sobre o
aprendizado dos estudantes, em cada um dos cursos analisados, e os resultados
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dos experimentos, comprovaram a eficácia da aplicação da técnica de Seleção de
Atributos pela abordagem Cápsula nas bases de dados analisadas.
Como trabalhos futuros, pretende-se realizar novos experimentos utilizando
as mais variadas técnicas de Aprendizagem de Máquina e manipulação de base de
dados para analisar as informações de estudantes obtidas em AVA’s.
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Resumo - A presente pesquisa se propõe a analisar o uso das Tecnologias da
Informação e Comunicação no sistema educacional e seu teor empreendedor,
especificamente, utilizando o Projeto Literatura Virtual adotado pela Escola
Estadual Aureliano Pimentel, situada na cidade de São João Del-Rei. Nessa
perspectiva, pretende-se, ao longo do estudo, ater-se a análise da fala dos
profissionais que estão direta e indiretamente interligados ao Projeto juntamente
aos teóricos da área em questão. A metodologia utilizada tem por base a pesquisa
bibliográfica de cunho qualitativa e com fim descritivo, na qual foi elaborada uma
entrevista com perguntas predeterminadas com o intuito de buscar informações
relacionadas ao projeto. Esse artigo pretendeu então dar foco a pesquisa acerca
do uso das ferramentas tecnológicas como ação pedagógica de ensino, abordando
o estudo a partir da implantação do Projeto Literatura Virtual e seus efeitos no
desenvolvimento educacional dos alunos, tendo em vista que na teoria apresenta
caráter empreendedor de ensino. A partir da pesquisa pode se aferir que o uso das
tecnologias como forma pedagógica de ensino é um caminho a ser adotado para
fomentação de saber, no entanto, a Escola Estadual Aureliano Pimentel ainda
necessita se ajustar para que aconteça, de fato, o uso adequado dessas novas
formas de adesão de conhecimentos.
Palavras - chaves: Empreendedorismo, TICs, Projeto Literatura Virtual
Abstract - The proposed research aims to analyze the use of Information and
Communication Technologies in the educational system and their entrepreneurial
content, specifically using the Virtual Literature Project adopted by the Public
School Aureliano Pimentel, in the city of São João del Rei. In this perspective, it is
intended, throughout the study, stick to the analysis of speech of professionals who
are directly and indirectly linked to the project along with the theoretical area in
question. The methodology is based on the literature of qualitative nature and
descriptive order, which was drawn up an interview with predetermined questions in
order to seek information related to the project. This article intended then to focus
the research on the use of technological tools such as pedagogical teaching action,
addressing the study from the implementation of the Virtual Literature Project and
its effects on the educational development of students. From the research they can
infer that the use of technology as a pedagogical way of teaching is a way to be
adopted for fomentation to know. However, the Public School Aureliano Pimentel
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still needs to adjust itself to the correct use these new forms of membership
knowledge.
Key - words: Entrepreneurship, TICs, Virtual Literature Project

1. Introdução
A Educação Empreendedora, como uma educação pautada na criatividade,
criticidade e flexibilidade, instiga a construção de espaços cada vez mais
diversificados, no qual o aluno é inspirado a empreender. Desta forma, esta maneira
de educar proporciona um ambiente acolhedor e oportuno, que fomenta o
desenvolvimento de habilidades e características essenciais a um empreendedor.
Inserido a esta perspectiva, as Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC´s) têm gerado impactos no panorama do mundo globalizado em que vivemos,
no qual, cada vez mais as pessoas se encontram em rede e as informações são
facilmente alcançadas.
Atualmente, dentre os vários desafios da educação brasileira, pode-se
destacar a inserção da leitura como hábito diário na vida da criança. Sendo assim,
políticas de incentivo de projetos para otimizar tal hábito são essenciais.
No entanto, sabe-se também que muitos projetos não são devidamente
concretizados e, às vezes, não alcançam os objetivos esperados. Mediante o
exposto, o problema de pesquisa do presente artigo expressa-se por meio da
seguinte indagação: quais seriam os possíveis efeitos de uma metodologia voltada
as TIC´s em uma escola pública de ensino?
O Grupo Escolar "Aureliano Pimentel", localizado no município de São João
Del – Rei, foi criado pelo Decreto Estadual nº 8.279, de 25 de fevereiro de 1928.
Desde sua criação a escola tem se mostrado uma importante instituição de ensino
com destaque em provas externas desenvolvidas pelo governo. Sempre preocupada
com a formação de seus alunos e levando em consideração a importância da leitura
para o processo de desenvolvimento do indivíduo, a escola desenvolveu o Projeto
Literatura Virtual. Tendo a coordenação da bibliotecária da escola, tal projeto tem
como objetivo oportunizar aos alunos o contato com as tecnologias midiáticas além
de transformar o momento de leitura, que antes era feito em sala de aula por meio
de livros literários impressos, em um momento de prazer e ludicidade, sendo
ministrado quinzenalmente.
Buscando analisar essa experiência, o objetivo deste artigo foi analisar a
implantação do Projeto Literatura Virtual e seus efeitos no desenvolvimento
educacional dos alunos da Escola Estadual Aureliano Pimentel. Além disso, o
mesmo tem como objetivos específicos: (a) dissertar sobre a Educação Brasileira,
bem como, sua história, avanços e desafios; (b) verificar a importância do
empreendedorismo no desenvolvimento educacional e; (c) investigar as reações dos
professores quanto ao método proposto analisando seus benefícios e limitações.
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2. Metodologia
Este artigo foi desenvolvido por meio da abordagem denominada Pesquisa
Qualitativa na qual Alves-Mazzott e Gewandszajder descrevem como:
[...] caracteristicamente multimetodológicas, isto é, usam uma grande
variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de dados. Podemos
dizer, entretanto, que observação (participante ou não), a entrevista em
profundidade e a análise de documentos são os mais utilizados, embora
possam ser completados por outras técnicas. (2004, p.163)

Dessa forma, a metodologia de cunho qualitativo teve como foco proporcionar
uma coleta de dados diversos que serão considerados no decorrer da pesquisa,
buscando identificar a importância do projeto Literatura Virtual para o incentivo à
leitura e consequente desenvolvimento intelectual.
Para a abordagem sobre educação empreendedora e incentivo à leitura foi
utilizada como técnica de coleta de dados a pesquisa bibliográfica, que segundo Gil
(2008) é decorrente de material já elaborado, constituído de livros, artigos científicos
e outros, visando um olhar crítico do tema.
Em relação aos fins da pesquisa, a mesma caracterizou-se como descritiva.
De acordo com Gil (1999, apud RAUPP e BEUREN), esse tipo de pesquisa “tem
como principal objetivo descrever características de determinada população ou
fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis. Uma de suas
características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de
coletas de dados” (2013, p. 81).
Quanto aos meios, foi adotado o estudo de caso, que caracteriza-se pelo
“estudo concentrado de um único caso” e que possibilita ao pesquisador “aprofundar
seus conhecimentos a respeito de determinado caso específico”(BEUREN et al,
2013, p.84).
Para realizar a coleta de dados foram entrevistadas dez professoras da
Escola Estadual Aureliano Pimentel. A utilização da entrevista foi adotada por ser
uma forma de “conversa orientada para um objetivo definido: recolher, através do
interrogatório do informante, dados para a pesquisa” (CERVO E BERVIAN, 1976,
p.145), possibilitando a aquisição de informações, de dados, de variáveis,
relacionadas à problematização em estudo. A entrevista em questão se classifica
como estruturada, uma vez que foi realizada a partir de perguntas predeterminas e
padronizadas para todos os entrevistados.

3. Referencial Teórico
3.1. Breve Histórico da Educação no Brasil
De acordo com Niskier (1969) a educação no Brasil iniciou-se em 1549 com a
chegada dos Jesuítas no território brasileiro. Foram eles, os primeiros educadores
desse território, que com, apenas 15 dias de estadia, ergueram a primeira escola
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elementar, em Salvador.
Oliveira e Freire (2005) complementam que nessa época, com o cultivo da
cana-de-açúcar, os colonizadores necessitavam de mão de obra escrava, mas
encontraram forte resistência dos nativos para prestarem esse tipo de serviço. Por
acreditar que a catequização desses povos surtiria efeitos positivos para o trabalho
nas lavouras, a catequese e a instrução foram os meios deslumbrados para tentar
amenizar a hostilidade dos indígenas, criando assim condições para o progresso da
colonização. Esse período marcou o início da civilização e aculturação dos povos
nativos brasileiros.
Os Jesuítas prestaram serviços educativos por duzentos e dez anos até
serem expulsos pelo Marquês de Pombal, em 1759, momento em que findaram seus
trabalhos nas diversas regiões do Brasil. No entanto, a influência da Companhia de
Jesus foi intensa para a formação da cultura brasileira:
A Companhia de Jesus exerceu uma evidente influência na formação do
pensamento moderno, principalmente por meio de seu trabalho missionário
e educacional. [...] A partir de tal constatação, entendemos que estudar as
diversas mudanças na formação e na articulação dos modos de pensar dos
padres jesuítas que aqui atuaram pode nos possibilitar uma melhor
compreensão de nossa própria formação cultural, especialmente no Brasil,
onde os jesuítas deram forma à primeira educação escolar (ARNAUT DE
TOLEDO; RUCKSTADTER, 2003, p. 257).

De acordo com Freitas e Biccas (2009), com a expulsão da Companhia de
Jesus, o Brasil passou por uma estagnação educacional que perdurou até 1808.
Nesse período, com a chegada da corte portuguesa às terras brasileiras, um novo
impulso foi então dado à instrução e à cultura, no entanto, o empreendimento
educacional proposto por D. João VI atendia mesmo às necessidades imediatas da
corte, marginalizando assim o ensino primário.
Em 1822, ano da Independência do país, uma nova ruptura aconteceu e
mudanças ocorreram tanto nos âmbitos políticos, sociais quanto econômicos,
influenciando dessa forma as políticas educacionais. Pela primeira vez, na
Constituição de 1823 e na Constituição de 1824, houve espaço para debate em
relação à educação popular, com "instrução primária e gratuita a todos os cidadãos".
Mas somente após a Primeira Grande Guerra, em meados da década de 20
do século passado, o panorama educacional no Brasil passou a ser repensado no
viés de uma educação efetivamente institucionalizada, sendo, de acordo com os
autores Freitas e Biccas (2009), mais precisamente, 1930 o marco dessa mudança.
O setor educacional então presenciou um movimento de renovação.
Dessa forma, após a Revolução de 30 e ascensão de Getúlio Vargas ao
poder, a educação ganhou novos moldes, já que, o país ao passar por uma reforma
política e econômica, necessitava ser civilizado e escolarizado.
O país, que passava pela desvalorização do trabalho agrário, demasiou a
valorização da escola, idealizada como o caminho para a ascensão do país. Nesse
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panorama, “crescia, no âmbito das aspirações nacionais, o apelo por uma escola
que efetivamente atingisse a todos e erradicasse o analfabetismo, considerado um
dos males que mantinha o Brasil atrasado” (BASSI, 2012, p. 38).
Nesse período, abordagens estruturantes das práticas educacionais foram
postas em questão e um novo poder de articulação surgiu. Sendo assim, Freitas e
Biccas (2009, p.61) descrevem que:
Os tempos Vargas foram prodigiosos em estabelecer atos normativos para a
educação brasileira. E, nesse sentido, a esfera governamental da União
produziu a partir de 1931 um lugar privilegiado para articular a inserção do
componente nacional sobre o componente regional de nossos debates
educacionais: era o Ministério da Educação e Saúde.

Em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, comandado por
Fernando de Azevedo e assinado por 26 educadores, foi um movimento de
reorganização do sistema educacional. Os pioneiros questionaram o ensino
tradicional e propuseram novos métodos de ensino, que se distanciavam daqueles
no qual o professor ocupava o papel central e direcionaram o aluno como o foco do
processo de ensino/aprendizado. "Sob esse impacto, opera-se uma transformação
nas representações das práticas escolares” (CARVALHO, 2002, p.375). Além disso,
reivindicaram uma educação pública, laica, gratuita, que atingisse todos os cidadãos.
Esse documento redefiniu o papel do Estado em relação à integração educacional
do povo brasileiro, uma “educação de todos e para todos".
No intuito de um atendimento democrático que contemplasse essa proposta
de uma "educação de todos e para todos", a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB - foi um projeto de lei importantíssimo para a efetivação desse
objetivo. Diante disso Cerqueira et al ( s.d.) diz que:
No intuito de oferecer uma educação igualitária como direito de todos foi
proposto pelo então Ministro da Educação Clemente Mariani o Projeto de
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que resultou, após longo
processo de tramitação, na primeira Lei de Diretrizes e Bases nº 4.024/61,
sancionada em 20 de dezembro de 1961. Esta foi modificada por emendas
e artigos, sendo reformada pelas leis 5.540/68, 5.692/71 e posteriormente,
substituída pela LDB 9.394/96.

O Brasil foi marcado por ideais complexos e conflituosos no campo político e
educacional, importantes conquistas foram registradas e avanços aconteceram.
Exemplo destas mudanças está no ensino com vistas à tecnologia vigente, no qual
educadores e educandos devem ser capazes de dominar recursos tecnológicos,
empreendendo de forma expressiva e crítica.

3.2. Tecnologia e Educação
A ideia de educação compreendida como o processo que oportuniza a socialização
dos indivíduos, envolve uma promoção cultural e comportamental. Ao se defrontar
com a educação, o sujeito assimila e adquire conhecimento. Dessa forma, o
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processo educativo é materializado não somente em ambientes institucionalizados,
fazendo-se presente em diferentes etapas da vida. Desde recém-nascidos, os bebês
recebem estímulos das mães e crescem desenvolvendo-se a partir do meio
estimulador. Sendo assim, pode-se sugerir que a educação está presente em todos
os lugares.
Tal raciocínio é ratificado nos achados de Brandão. O autor afirma que
“ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um
modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela [...] Para saber,
para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a
educação.” (2006, p.7)
Com a mudança significativa no panorama mundial quanto à forma de
comunicação, abriu-se então uma lacuna para novas formas do desenvolvimento
educacional. A partir deste avanço destacam-se as denominadas Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC’s), resultando em profundas modificações no
cenário escolar. Nesse sentido, percebe-se que as inovações presenciadas
principalmente nos ambientes não formais tem gerado influência direta nas
instituições formais de ensino, gerando uma inter-relação e interdependência entre
os ambientes oportunizadores de aprendizagem.
Nesse panorama, de acordo com Mamede-Neve & Duarte, (2008):
Deixando de professar a primazia do texto impresso como fonte exclusiva
de conhecimentos válidos, os jovens de hoje vêm migrando do livro, jornal e
revistas impressos para a internet, onde acreditam poder encontrar tudo de
que necessitam para se manter informados e vinculados ao seu grupo,
assim como para aprender. (p.778)

No entanto, sabe-se que nem sempre as informações contidas na internet
condizem com o ético e o correto e, nesse caso, nos ambientes formais de ensino o
papel do professor é extremamente importante na condução desse uso, como afirma
Demo (2008, p. 17)
Toda proposta que investe na introdução das TIC’s na escola só pode dar
certo passando pelas mãos dos professores. O que transforma tecnologia
em aprendizagem, não é a máquina, o programa eletrônico, o software, mas
o professor, em especial em sua condição socrática.

Portanto, o fazer escola, a partir dos recursos digitais impostos pela
contemporaneidade, fomenta novos hábitos de leitura e escrita para o universo
estudantil. Assim sendo, as tecnologias na escola tendem a assumir um papel
promissor no que diz respeito à relação aluno-escola-ensino.

3.3. Educação Empreendedora e o uso das Tecnologias na Escola
Até um tempo atrás a palavra empreendedorismo era intimamente ligada ao mundo
dos negócios. No entanto, tal verbete tomou outros caminhos atingindo a educação.
Buscando uma melhor compreensão dentro deste aspecto, de acordo com Filion
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(1999), o empreendedorismo é entendido como uma forma de desenvolver
competências e habilidades criativas, identificando oportunidades, adaptando-as à
realidade; e o empreendedor é um sujeito que constitui visões, sendo criativo, com
capacidade de estabelecer e consolidar objetivos.
Em relação às primeiras manifestações do empreendedorismo no Brasil, de
acordo com Dolabela (1999), a primeira disciplina relacionada ao tema surgiu em
1981, na Escola Superior de Administração de Empresas da Fundação Getúlio
Vargas, em São Paulo. Mais tarde, o mesmo autor em 2005 enfatiza que, “o
movimento do empreendedorismo começou a tomar forma na década de 1990,
quando entidades como SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para Exportação de Software) foram
criadas.” (p.26).
Dolabela (2003) enfatiza em sua fala, ainda que, o processo empreendedor é
aquele que dá sustentação ao indivíduo ao realizar negócios e empreendimentos,
minimizando os riscos de erros e investindo em maior domínio em relação aos
possíveis processos de mudanças e adaptações, sendo que, a tarefa da pedagogia
empreendedora é, sobretudo consolidar os princípios empreendedores na
sociedade. É capacitar o indivíduo no desenvolvimento de sua autonomia, de sua
criatividade, da sustentabilidade e do fortalecimento de seu papel de protagonista. A
educação empreendedora
“deve dar novos conteúdos aos antigos conceitos de estabilidade e
segurança- impregnados. Atualmente, estabilidade e segurança envolvem a
capacidade da pessoa de correr riscos limitados e de se adaptar e antecipar
às mudanças, mudando a si mesma permanentemente” (2003, p. 130-131)

Nesse panorama, o fazer-se empreendedor ganha espaço nos centros
escolares. O sistema educacional tem buscado profissionais capazes de realizar
metodologias fomentadas na elucidação da criatividade, da recuperação do sujeito
inovador, capaz de desenvolver habilidades condizentes com a realidade social.
Assim, partindo da Pedagogia Crítica, Freire (2006) defende a ideia de uma
educação mais autônoma, pautada no diálogo e na criticidade. Essa educação
problematizadora deve se embasar no diálogo constante entre os pares, na
interdisciplinaridade, na relação entre teoria e prática. Uma educação voltada para a
realidade social dos discentes, rumo a uma relação saudável entre educador e
educando.
Nessa mesma perspectiva social, de acordo com Dolabela (2006, p.2), o
empreendedorismo "deve ser direcionado para o desenvolvimento social, fazer com
que as pessoas sejam incluídas e o país tenha mais condições de viver”.
Tanto nas teorias de Freire e no Empreendedorismo de Dolabela, é claro o
objetivo de formar um cidadão crítico e capaz de fazer-se, ativamente, parte da
sociedade. Nesse panorama, as TIC’s (Tecnologias de Informação e Comunicação)
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ganham espaço nas escolas brasileiras.
Os empreendedores inseridos no contexto escolar defendem o uso das
tecnologias para o beneficiamento dos envolvidos no processo de ensino
aprendizagem, e de acordo com Moran (2000, p. 51), "as escolas públicas e
comunidades carentes precisam ter acesso garantido para não ficarem condenados
à segregação definitiva, ao analfabetismo tecnológico, ao ensino de quinta classe".
Assim sendo, em um mundo que se encontra cada vez mais globalizado, é
necessário atualizar o modo de encarar os processos de aprendizagem. Recorrer às
novas tecnologias integradas ao projeto pedagógico da escola é uma forma de
atender à nova geração que está inserida no sistema educacional. Essa é uma
forma de atuação empreendedora. Segundo Dolabela (2003, p. 55):
A pedagogia empreendedora é uma estratégia didática para o
desenvolvimento da capacidade empreendedora de alunos da educação
infantil até o nível médio que utiliza a teoria empreendedora dos sonhos,
não se propondo a ser uma metodologia educacional de uso amplo. Restrita
ao campo do empreendedorismo conviverá com as diretrizes fundamentais
de ensino básico adotadas no ambiente de sua aplicação: a escola.

Diante do exposto, observa-se que o ambiente escolar pode ser o cenário
ideal para a formação de sujeitos empreendedores. No entanto, são os educadores
os impulsionadores desses processos inovadores, devendo enfrentar os novos
desafios que esses processos podem gerar.
Nessa realidade, as manobras utilizadas pelos profissionais da educação em
relação ao empreendimento tecnológico utilizado em suas práticas pedagógicas
devem amparar suas disciplinas de forma bastante efetiva. Dessa forma,
“a educação em suas relações com a Tecnologia pressupõe uma
rediscussão de seus fundamentos em termos de desenvolvimento curricular
e formação de professores, assim como a exploração de novas formas de
incrementar o processo ensino-aprendizagem.” (CARVALHO, KRUGER,
BASTOS, 2000, p. 15).

Um novo olhar se volta então para a formação dos educadores, onde há a
necessidade de aperfeiçoamento contínuo. Com o objetivo de gerar profissionais
cada vez mais críticos no intuito de atingir e atender a geração dos bancos
escolares, o sujeito empreendedor é o profissional almejado para compor o sistema
educacional. Assim como ressalta Rodrigues (2006, p.23), "as transformações pelas
quais passa hoje o mundo, como a globalização e o surgimento de novas
tecnologias, têm exigido que as instituições de ensino superior formem indivíduos
mais capacitados e competentes para enfrentar os problemas sociais."
Assim, de acordo com Souza Neto e Cardoso:
O desafio da pedagogia empreendedora é, neste sentido, ousado, na
medida em que supera os métodos educacionais baseados na escola
tradicional e de enfoque tecnicista, do modelo bancário de ensinar e
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aprender. Propõe-se, ainda, a mudança de paradigmas na forma que o
sujeito possui de ler e interpretar o mundo, tornando-se assim protagonista
de sua história. (2010, p.36 )

Portanto, percebe-se que o sistema educacional atual tem requisitado
profissionais cada vez mais empreendedores. Assim, as TIC’s podem ser encaradas
como processos criativos e instigantes de empreender processos de aprendizagem,
viabilizando a possibilidade de novos caminhos, para que os alunos se tornem
sujeitos pensantes e capazes de enxergar através dos obstáculos, afinal, a
educação não é algo estático, devendo ser mudado e reinventado a todo o
momento.

4. Projeto Literatura Virtual e um olhar empreendedor
A Escola Estadual Aureliano Pimentel está situada na cidade mineira de São João
Del - Rei. O Grupo Escolar foi criado em 1928 pelo Decreto Estadual nº 8.279 de 25
de fevereiro de 1928 e instalada em 02 de julho de 1928. De acordo com o Projeto
Político Pedagógico - PPP - da escola, ela foi fundada com o intuito de atender às
famílias numerosas que faziam parte do Bairro das Fábricas e que não dispunham
de recursos financeiros para frequentarem o Colégio Liceu.
A escola em questão ainda mantém em seu projeto pedagógico traços de
uma instituição tradicional, que não se perdeu no tempo. Contudo, essa visão
tradicionalista não a impede de realizar modificações em seu modo de visão, nem
tão pouco de concretizá-las em suas práticas pedagógicas. De acordo com o PPP
da escola (2016):
Independente das resistências resta-nos caminhar, buscando maior
envolvimento da família e formando uma equipe capaz de responder aos
desafios destes novos tempos, estabelecendo como meta uma educação de
qualidade e integradora [...]. O nosso Projeto Educacional visa valorizar a
dignidade, a harmonia, o sentimento, tratando a pessoa integralmente,
preenchendo todas as suas necessidades. Nesse sentido, buscamos a
interação entre cognição e emoção, dando novos significados à rede de
conceitos de quem ensina e de quem aprende, respeitando o tempo e a
capacidade de cada um, criando um ambiente favorável à aprendizagem
significativa.

É possível perceber que a escola reconhece a importância de empreender
processos inovadores e consequentemente a importância do uso das tecnologias
para os processos de desenvolvimento intelectual de seus alunos.
Nesse cenário, nasce o Projeto Literatura Virtual, com vista a fomentar a
possibilidade de enriquecimento didático, resultando em processos pedagógicos
integrados à proposta Política Pedagógica da escola, que visa o desenvolvimento
integral dos discentes, oportunizando novas realidades de conhecimento. Nesse
intento, dado a importância das tecnologias para o desenvolvimento de habilidades,
Perrenoud (2000, p. 125) afirma que “a escola não pode ignorar o que se passa no
mundo. Ora, as novas tecnologias da informação e da comunicação que
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transformam espetacularmente não só nossas maneiras de comunicar, mas também
de trabalhar, de decidir e de pensar”.
O projeto Literatura Virtual foi elaborado em 2012, pelas educadoras Helaine
Maristela de Oliveira Ferreira e Zuleika Maria dos Santos Ferreira, como proposta a
ser apresentada no Congresso de Práticas Pedagógicas Exitosas, realizada pela
Superintendência Regional de Ensino, sendo, em 2013, selecionado para o
congresso da Magistra - Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de
Educadores- em Belo Horizonte, a nível Estadual.
O projeto literário, no intuito de corroborar para um ambiente inovador de
ensino, é acionado por meio da tela de um computador. Desta forma, os alunos se
sentem ainda mais motivados a ler, a aprender, a realizar tarefas e a desenvolver
habilidades. Moran (2000) defende que:
A internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos pela
novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. Essa
motivação aumenta se o professor proporcionar um clima de confiança,
abertura, cordialidade com os alunos. Mais que a tecnologia, o que facilita o
processo de ensino-aprendizagem é a capacidade de comunicação
autentica do professor ao estabelecer relações de confiança com seus
alunos por meio do equilíbrio, competência e simpatia com que atua. O
aluno desenvolve a aprendizagem cooperativa, a pesquisa em grupo, a
troca de resultados. (p. 71)

Percebe-se na fala do autor a importância da atuação do professor no
processo da inovação educacional. O educador deve estabelecer uma ligação de
segurança que proporcione aos discentes maior comprometimento com os estudos.
Fortalecendo o acesso à informação de diferentes maneiras, como no caso do uso
do computador nas aulas de literatura virtual, emana o prazer em aprender,
estimulando o desenvolvimento dos envolvidos.
Valente (1993, p.1) ressalta que “para a implantação dos recursos
tecnológicos de forma eficaz na educação são necessários quatro ingredientes
básicos: o computador, o software educativo, o professor capacitado para usar o
computador como meio educacional e o aluno”, sendo que todos esses
componentes são essenciais para a efetivação de uma aprendizagem realmente
eficaz. O pesquisador destaca que “o computador não é mais o instrumento que
ensina o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo e,
portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de se executar uma tarefa por intermédio do
computador” (p. 13).
Dessa forma, o projeto Literatura Virtual, ministrado pela PEUB (Professor em
Uso da Biblioteca) da escola e demais profissionais, se utilizado de maneira
adequada, é uma forma eficaz para o desenvolvimento de habilidades relacionadas
à disciplina de Literatura.
Entendida como a forma de levar o educando a novos mundos, a novos
olhares, a Literatura pode ser o caminho que o professor necessitava para aguçar
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seus alunos ao prazer da leitura.
É através de uma história que se podem descobrir outros lugares, outros
tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica (...) É ficar
sabendo História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar
saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula
(ABRAMOVICH, 1995, p. 17).

Percebe-se então, a importância da disciplina de Literatura atuando em
diversos espaços escolares. Nos anos iniciais, principalmente, é por meio da leitura
que o indivíduo desenvolve o seu saber cognitivo, emocional e social. De acordo
com Abramovich (1995), por meio da escuta ou leitura de histórias, as crianças
percebem mais claramente sentimentos que têm em relação a si mesmas e ao
mundo. É por meio da história que as crianças vivenciam sentimentos que lhes são
típicos da infância e têm a oportunidade de trabalhar em cima deles.
Contudo, a literatura em sala de aula tem sido encarada como uma instigante
problemática em relação à sua abordagem. Dada a sua metodologia, por vezes
errônea, o aluno acaba por sair ainda mais desmotivado das aulas. Silva (1998)
acredita que o ensino através das fichas literárias é essa metodologia que
desestimula o aluno. Com informações pré-fixadas pelo professor como: título da
obra, nome do autor, editora, número de páginas, descrição de personagens, além
de outras solicitações que em nada contribuem para a avaliação e pouco colaboram
para a compreensão textual.
Silva (1995) acrescenta que a promoção do uso da leitura nos centros
escolares não é responsabilidade somente dos professores específicos, mas
também de toda a equipe pedagógica, pois, segundo ele, não se desenvolve uma
habilidade, nem tão pouco se supera um problema, com atividades isoladas.
Portanto a idealização do processo de literatura, evidenciada a partir da
leitura, é inerente às tecnologias atuais como forma de proporcionar aulas
interativas, dinâmicas e muito mais atrativas. “De um lado, os tecnófilos veem a
tecnificação do literário como algo inevitável diante do qual todos devem se curvar
sem resistência. Do outro, há os que desconfiam do novo suporte com medo de que
o texto literário apresentado na tela perca a aura da Literatura” (FREITAS, 2003,
p.156). Mas Alberto Manguel (1997) adverte que novas tecnologias não corroem a
que lhe antecedem.
Nesse panorama contemporâneo admitem-se então as TIC’s como portadoras
de saberes distintos e possíveis. A Literatura a partir da tela de um computador tem
atraído grande número de adeptos. Com o intuito de realizar aulas atrativas, os
professores tem adicionado o uso das tecnologias como forma de atingir a
linguagem dos alunos que atualmente fazem parte dos nossos bancos escolares.
[...] Para incorporar as TICs na escola, é preciso ousar, vencer desafios,
articular saberes, tecer continuamente a rede, criando e desatando nós
conceituais que se inter-relacionam com a integração de diferentes
tecnologias, com a linguagem hipermídia, as teorias educacionais, a
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aprendizagem do aluno, prática do educador e a construção da mudança
em sua prática, na escola, na sociedade. Essa mudança torna-se possível
ao propiciar ao educador o domínio da TIC e o uso desta para inserir-se no
contexto e no mundo, representar, interagir, refletir, compreender e atuar na
melhoria de processos e produções, transformando-se e transformando-os.
(ALMEIDA, 2005, p.73)

Essa citação acende alguns questionamentos. Por um lado, qual foram os
efeitos no desenvolvimento educacional dos alunos da Escola Estadual Aureliano
Pimentel, com a implantação do Projeto Literatura Virtual? Por outro lado, qual a
reação dos professores quanto ao método atual utilizado nas aulas de Literatura?
No intuito de responder tais questionamentos foi realizado uma entrevista com
10 professoras da Escola Estadual Aureliano Pimentel, visando compreender qual o
grau de importância são dispensadas às tecnologias dinamizadas nas práticas
escolares dessa escola; como o Projeto Literatura Virtual foi recebido pelos
profissionais e se surtiu efeitos na aprendizagem dos alunos. Para o esboço dos
dados coletados serão utilizados nomes fictícios.
Maria do Carmo, pedagoga que começou a atuar na escola Estadual
Aureliano Pimentel no início ano do letivo de 2015, acredita que,
em um mundo em que tudo gira em torno das tecnologias, utilizar as TIC`s
em sala de aula é muito importante, pois você possibilita que o aluno
continue vivendo na escola o que vive em seu cotidiano. Além disso, você
amplia a visão da criança, apresentando um leque de possibilidades para o
estudo diário.

A fala da professora concorda com as ideias de Moran (2006), já que o autor
defende que a escola necessita compreender e adotar em seus planos de ensino as
novas linguagens dos estudantes, decifrando seus códigos e se fazendo
compreender. “É importante educar para usos democráticos, mais progressistas e
participativos das tecnologias, que facilitem a evolução dos indivíduos.” (p.36)
O Projeto Literatura Virtual é ministrado, pela PEUB, quinzenalmente, sendo
que, nos outros dias das aulas da disciplina de literatura , a maioria das educadoras,
segundo relatos, adotam em suas práticas o modelo tradicional de ensino, no qual, o
livro para leitura semanal é acompanhado pela ficha literária, contendo perguntas
maçantes e desvinculadas da proposta de motivação à leitura. Para Gambarra, “é
necessário investigar a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação em
ambientes de aprendizagem para que seu uso não se dê de forma equivocada e
como simples reprodução de um ensino tradicional, disciplinar, descontextualizado
da realidade e das necessidades de formação do aluno” (2007, p. 63). Tal proposta
“tradicionalista” é verificada na fala da educadora Joana:
Utilizo como metodologia o que já era realizado por algumas colegas de
trabalho: os alunos levam livros para casa e a partir de leitura do livro,
realizam uma atividade, a ficha literária, proposta como tarefa, sendo a
mesma, posteriormente apresentada em sala de aula.
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Todavia, apesar de apresentarem certo tradicionalismo em suas práticas,
acreditam que a tecnologia pode, sim, ser o caminho para o desenvolvimento e
motivação dos alunos em relação à leitura. Segundo Moran (2006, p. 29), “ensinar e
aprender exige hoje muito mais flexibilidade, pessoal e de grupo, menos conteúdos
fixos e processos mais abertos de pesquisa e de comunicação”. Dessa forma, a
professora Mercês diz que:
antes de levar as TIC´s para a sala de aula, o educador precisa gostar e
utilizar as tecnologias em sua própria vida. Sendo assim, me considero uma
educadora preparada para realizar essa mediação nas minhas aulas,
entretanto, devemos sempre estar atentos às novidades, aprendendo ainda
mais com cursos e capacitações.

Em contrapartida, Joana, apesar de acreditar que as ferramentas tecnológicas
são possibilitadoras de espaços lúdicos, com motivação mais abrangente, acredita
que “os educadores não estão preparados para mediar a aprendizagem a partir das
TIC´s, pois falta incentivo da SRE (Secretaria Regional de Educação) e capacitação
disponibilizada para os professores. Isso acaba desestimulando o uso dessas
ferramentas nas práticas escolares.” Dessa forma, Campos (2007) entende que
muitos educadores que passam a migrar para práticas mais modernas, por meio das
TIC´s, o fazem de maneira tradicional, assim, utilizam os computadores como meros
transmissores de informações, como uma forma de acesso rápido a um
conhecimento específico, descontextualizando seu uso.
Em relação aos efeitos na dinâmica educacional dos alunos da escola
Aureliano Pimentel, a partir da implantação do Projeto Literatura Virtual, as
professoras, em sua maioria, acreditam no uso das ferramentas tecnológicas como
forma de dinamizar a aprendizagem, todavia, afirmam que na execução do projeto
há falhas:
Acredito que houve uma falta de linearidade no projeto. Isso acontecia
porque, diversas vezes, ao serem conectados todos os computadores, a
rede caia, interrompendo o planejamento. E algumas vezes as aulas
também não aconteceram, pois a PEUB tinha que ir para sala de aula,
cobrir falta de professores. O que demonstra a carência de profissionais
dentro da escola direcionados para essas atividades, além da falha nos
equipamentos. (relato da professora Teresa)

Moraes parece concordar com esse pensamento ao manifestar que o uso das
TIC´s no cotidiano educacional pode ser relevante , dependendo de diversos fatores:
Além de uma infraestrutura adequada de comunicação, de modelos
sistêmicos bem planejados e projetos teoricamente bem formulados, o
sucesso de qualquer empreendimento nesta área depende de investimentos
significativos que deverão ser feitos na formação de recursos humanos, de
decisões políticas apropriadas e oportunas, amparadas por forte desejo e
capacidade de realização. (1998,p. 1)

Diante o exposto pelos entrevistados podemos perceber que o Projeto
Literatura Virtual apresenta uma proposta empreendedora de ensino. Amparada pelo
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uso das ferramentas tecnológicas, o projeto proporciona a decodificação da fala
atual dos aprendizes, que estão, cada dia mais, tecnologicamente ligados, em rede.
Todavia, encontram falhas na efetivação e manutenção do projeto, dado a falta de
equipamentos mais modernos e de profissionais inseridos na escola que atendam a
demanda e o cumprimento das aulas literárias, no ambiente virtual.

5. Considerações Finais
As concepções dos educadores relacionadas ao uso das TIC`s, a partir do Projeto
Literatura Virtual, exprimem uma ideia empreendedora. Fazendo-se necessário o
empreendimento de práticas que propulsionem um novo olhar para a educação,
como nos ideais da Revolução de 30, quando se deu a reconfiguração educacional.
Nesse panorama, constata-se que o uso das tecnologias como forma
pedagógica de ensino é, de fato, uma forma de proporcionar efeitos positivos no
desenvolvimento dos alunos. Por meio dessas novas abordagens é possível
conduzir o ensino, decifrando códigos e posteriormente atingindo a linguagem dos
indivíduos midiatizados. Logo, a incorporação das tecnologias na escola é uma
forma de proporcionar conhecimento e aumentar o efeito da aprendizagem.
No entanto, percebe-se que ainda falta muito para que a Escola Estadual
Aureliano Pimentel esteja realmente preparada para atender esses alunos, uma vez
que, o espaço físico e equipamentos não estão devidamente adequados para tal
finalidade, além da falta de recurso humano capacitado para a manutenção das
máquinas e acompanhamento das aulas virtuais.
Nessa perspectiva, o sistema educacional deve empreender processos de
aprendizagens diversos por meio das tecnologias atuais, proporcionando um
ambiente acolhedor e atraente para os alunos. Mas esse é um novo desafio para as
escolas, já que a partir dessa proposta inovadora ela terá de reorganizar suas
estruturas, suas metodologias e se distanciar do tradicionalismo que ainda se
encontra enraizado.
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Resumo
Neste trabalho é discutida a importância do Hipertexto Didático Virtual e o Software
Educacional Hot Potatoes como Ferramentas Pedagógicas no Ensino de Física,
proposta desenvolvida em uma turma composta de 22 estudantes do componente
curricular “Física das Radiações” referente ao 3º período do Curso de Licenciatura
em Biologia das Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão - FAINTVISA,
durante o 1º semestre de 2015, atividades desenvolvidas na modalidade a
distância. Como sustentação da proposta foram aplicados questionários com o
objetivo de levantamento diagnóstico, que denominamos de 1ª intervenção
diagnóstica, na tentativa de determinar o nível de conhecimento prévio dos
estudantes em relação ao conteúdo a ser trabalhado. Na sequência foi
disponibilizado na plataforma Dropbox, um hipertexto didático virtual versando
sobre física das radiações. Com um link direcionado ao questionário elaborado
com o software educacional Hot Potatoes. Após vivenciarem esse conteúdo
através dessa metodologia, foram aplicados os mesmos questionários, agora
denominado de 2ª intervenção diagnóstica. Os resultados apresentados apontam
que a sistematização de ensino, bem como os procedimentos metodológicos
utilizados durante os ensinamentos, além de propiciar uma maior segurança aos
estudantes facilitou a aquisição dos conceitos trabalhados.
Palavras Chave: Hot Potatoes, Hipertexto didático virtual.
Abstract
This paper discussed the importance of Hypertext Virtual Didactic and Educational
Software Hot Potatoes as Pedagogical Tools for Teaching Physics, proposal
developed in a class composed of 22 students in curricular component " Physical "
for the 3rd period of the Degree in Biology from the Faculties integrated in Vitória de
Santo Antão - FAINTVISA during the 1st half of 2015 , activities in the distance.To
support this proposal questionnaires aiming diagnostic survey, we call the 1st
diagnostic intervention in an attempt to determine the level of prior knowledge of the
students in relation to the content to be worked were applied. Following platform is
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available in Dropbox, a virtual didactic hypertext Understanding on radiation
physics. With a link directed to the questionnaire prepared with the educational
software Hot Potatoes. After experiencing that content through this methodology,
the same questionnaires, now called 2nd diagnostic intervention were applied.
These results suggest that the systematization of teaching as well as the
methodological procedures used during the lessons, in addition to providing greater
security for students facilitated the acquisition of concepts worked.
Keywords: Hot Potatoes, Hypertext virtual didactic.

Introdução
Desde os primeiros momentos da existência humana na terra, que o homem sente a
necessidade de registrar os fatos e as descobertas até mesmo de transmitir
inúmeras informações, e isso vem ocorrendo gradativamente, através de diversas
tecnologias surgidas ao longo dos séculos.
Com a disseminação da Internet na pesquisa e do uso de computadores na
educação, aumentam-se as possibilidades pela busca de informações e de
metodologias adequadas para auxiliar no processo de ensino aprendizagem.
O processo de ensino, na história da educação, foi compreendido segundo
múltiplas concepções. Recentemente os pesquisadores vêm discutindo o processo
de ensino-aprendizagem, especialmente em relação a como ele vem sendo tratado,
e como seria o modo mais adequado de os educadores conduzirem no contexto
educacional formal a fim de proporcionar ao educando a possibilidade de uma
formação para a “autonomia crítica”, como propõe as Diretrizes Curriculares
Nacionais (Brasil, 2006).
Partimos da premissa de que a aprendizagem de física não pode se restringir
à memorização de fórmulas Medeiros & Medeiros (2002). O professor de Física
deve criar situações de aprendizagem situando a física no cotidiano do aluno. Essas
situações poderiam ser criadas também pelo computador, utilizando softwares
educativos como o Hot Potatoes e ambientes virtuais como o Hipertexto didático
virtual, permitindo dessa forma que haja simultaneamente uma leitura do conteúdo
do hipertexto didático virtual e a resolução de questões previamente elaboradas
através do Hot Potatoes, desse modo direcionando o estudante a respostas
corretas, após leitura.
Diante disto, justifica-se a utilização de Hipertextos didáticos virtuais
auxiliados pelo software educacional Hot Potatoes, numa utilização simultânea no
ensino de física como ferramenta auxiliar ao processo ensino-aprendizagem ou
como sendo o próprio processo da construção do conhecimento científico, na
contribuição positiva no processo de formação do cidadão.
As dificuldades encontradas pelos professores no processo de ensinoaprendizagem de física já são discutidas no âmbito acadêmico. Os conteúdos são
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ministrados de forma estritamente teórica, enfatizando somente a memorização de
leis, fundamentos e conceitos, aulas repletas de expressões matemáticas e fora do
contexto do aluno.
Segundo Ausubel (1980), para que ocorra a aprendizagem, é necessário
partir daquilo que o aluno já sabe e, então, os professores devem criar situações
didáticas com a finalidade de descobrir esse conhecimento, definido como prévio
que serve de suporte para os que serão adquiridos ou construídos.
Neste contexto torna-se de fundamental importância às intervenções
pedagógicas através de hipertexto didático virtual e do software educacional Hot
Potatoes com o objetivo de desenvolver novas maneiras lúdicas que possam
promover a aprendizagem do estudante de ensino fundamental e médio acerca do
“ensino de física das radiações”.

Fundamentação teórica
Tecnologia da informação e comunicação
Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC são consideradas unanimemente
como uma das principais forças propulsoras do aumento de produtividade de
economias de vários países desenvolvidas, notadamente os Estados Unidos, nos
anos recentes. A introdução das TIC em todas as áreas de atividades, de geradora
de externalidades positivas, passou nos anos recentes a constituir o cerne do que se
vem chamando de Sociedade da Informação (ABDI, 2010).
As TIC correspondem a todas as tecnologias que interferem e mediam os
processos informacionais e comunicativos dos seres. Ainda, podem ser entendidas
como um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam
por meio das funções de hardware, software e telecomunicações, a automação e
comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica e de ensino e
aprendizagem. As TIC são utilizadas em diversas maneiras e em vários ramos de
atividades, podendo destacar nas indústrias (processo de automação), no comércio
(gerenciamento e publicidade), nos setor de investimentos (informações simultâneas
e comunicação imediata) e na educação (processo de ensino aprendizagem e
Educação a Distância). Pode-se dizer que a principal responsável pelo crescimento
e potencialização da utilização das TIC em diversos campos foi a popularização da
Internet.
Ambientes virtuais de aprendizagem
De acordo com Fagundes e Schlemmer (2000), Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, Ambientes de Aprendizagem Online, Sistemas Gerenciadores de
Educação a Distância, Software de Aprendizagem Colaborativa são denominações
utilizadas para softwares desenvolvidos para o gerenciamento da aprendizagem via
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Web. São sistemas que sintetizam a funcionalidade de software para comunicação
mediada por computador (CMC). Atualmente, diferentes produtos têm surgido no
mercado, tanto por iniciativas de empresas comerciais como por projetos de
universidades.
Para Almeida (2003), o ensino com a utilização de ambientes virtuais de
aprendizagem significa: planejar e propor atividades que propiciem a aprendizagem
significativa do aluno; disponibilizar materiais de apoio com o uso de múltiplas
mídias e linguagens; ter um professor que atue como mediador e orientador do
aluno; incentivar a busca de fontes de informações e a realização de
experimentações; provocar a reflexão sobre processos e produtos e favorecer a
formalização de conceitos.
Hipertextos didático virtuais
Dentre as diversas ferramentas no processo ensino aprendizagem destacamos o
hipertexto didático virtual, apesar de ser trabalhosa sua elaboração, consideramos
essencial para utilização na prática pedagógica de qualquer professor, pois, os
hipertextos didáticos virtuais bem elaborados levam os estudantes para um mundo
bastante restrito daquilo que se pretende discutir mostrando vários caminhos através
da utilização de diversos materiais.
O material didático produzido para a construção de Hipertextos na Educação
contendo vídeos, textos, animações, jogos, atividades e propostas de interações
busca atender estas características da utilização das tecnologias de aprendizagem.
Atualmente, com o advento da tecnologia computacional e da Internet,
surgiram novos textos, os chamados hipertextos didáticos virtuais. A novidade da
inserção desse meio de escrita e leitura virtual, “permite uma nova forma de
textualidade” (MARCUSCHI, 2001, p.94), pois possibilita a integração de várias
mídias, inclusive de vídeos, no mesmo espaço, provocando a sensação de
simultaneidade nas interações textuais, além de ampliar a textualidade à medida que
o leitor opta por ativar os links, tornando o texto mais dinâmico.
No entanto, apesar de o hipertexto favorecer a produção do saber, a falta de
visão do todo, a impossibilidade do produtor prever quais ligações o leitor fará, e a
ausência de fixidez no texto, dificulta o planejamento de coerência pelo autor e a
construção de sentido do usuário.
Segundo Almeida (2003), “O uso de hipertextos didáticos virtuais rompe com
as sequências estáticas e lineares de caminho único, com início, meio e fim fixados
previamente. O autor disponibiliza um leque de possibilidades informacionais que
permite ao leitor dar ao hipertexto um movimento singular, ao interligar as
informações segundo seus interesses e necessidades momentâneos, navegando e
construindo suas próprias sequências e rotas”.
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Software educacional hot potatoes
O Hot Potatoes é um software educacional desenvolvido no Canadá utilizado para
criar exercícios sob a forma de objetos digitais para publicação na World Wide Web.
Atualmente na versão 6, encontra-se disponível para as plataformas Windows, Linux
e Mac. É gratuito desde que utilizado para fins pedagógicos e permita que outros
possam acessar os exercícios na Web, (HOT POTATOES, 2009).
Compreende um pacote de cinco aplicativos (ferramentas de autoria) que
possibilitam a elaboração de atividades dinâmicas através da inserção de textos,
perguntas, respostas, figuras, temporizador e outros, utilizando páginas Web.
Denominam-se:
JCloze – cria exercícios de preenchimento de lacunas
JCross – cria exercícios de palavras cruzadas
JMatch – cria exercícios de combinação de colunas (textos e/ou imagens)
JMix

– cria exercícios de análise de sentenças

Jquiz

– cria exercícios de escolha múltipla

O programa não é distribuído como "freeware", mas é livre de encargos para
organizações publicas, sem fins lucrativos e educadores que mantenham as suas
páginas disponiveis na rede. Foi desenvolvido na University of Victoria pela equipe
do "Research and Development", no "Humanities Computing and Media Centre". Os
aspectos comerciais do software são mantidos pelo Half-Baked Software Inc.
Dropbox
É um serviço para armazenamento de arquivos. É baseado no conceito de
"computação em nuvem" ("cloud computing"). A empresa desenvolvedora do
programa disponibiliza poderosas centrais de computadores que conseguem
armazenar os arquivos de seus clientes ao redor do mundo. Uma vez que os
arquivos sejam devidamente copiados para os servidores da empresa, passarão a
ficar acessíveis a partir de qualquer lugar que tenha acesso à Internet. O princípio é
o de manter arquivos sincronizados entre dois computadores que tenham o Dropbox
instalado. (DROPBOX, 2013). O Dropbox é um serviço freemium (o cliente tem a
opção de usá-lo gratuitamente, mas pode pagar para obter algumas funções extras)
de armazenamento remoto de arquivos.

Ensino de física
Araújo e Abid (2003), afirmam que embora seja praticamente consensual seu
potencial para uma aprendizagem significativa, observa-se que a utilização de
ambientes virtuais é proposta e discutida na literatura de maneira bastante diversa
quanto ao significado que essas atividades podem assumir em diferentes contextos
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e em diferentes aspectos.
Araújo e Abib (2003) também declaram que o uso de atividades em
ambientes virtuais como estratégia de ensino de Física tem sido apontado por
professores e alunos como uma das maneiras mais frutíferas de se minimizar as
dificuldades de se aprender e de se ensinar Física de modo significativo e
consistente.
A análise do papel dos ambientes virtuais desenvolvida amplamente nas
últimas décadas revela que há uma variedade significativa de possibilidades e
tendências de uso dessa estratégia de ensino de Física, de modo que essas
atividades podem ser concebidas desde situações que focalizam a mera verificação
de leis e teorias, até situações que privilegiam as condições para os alunos
refletirem e reverem suas ideias a respeito dos fenômenos e conceitos abordados.
Podendo assim atingir um nível de aprendizado que lhes permita efetuar uma
reestruturação de seus modelos explicativos dos fenômenos.
Segundo os PCN’s (2006), o processo de ensino na história da educação, foi
compreendido segundo múltiplas concepções e nas últimas décadas pesquisadores
vêm discutindo o processo de ensino aprendizagem principalmente no que diz
respeito às formas de ensino utilizadas por educadores no contexto educacional
formal a fim de proporcionar ao educando a possibilidade de uma formação para a
“autonomia crítica”, como propõe as Diretrizes Curriculares Nacionais.
Segundo Ausubel (1980), para que ocorra a aprendizagem é necessário
utilizar estratégias de ensino partindo daquilo que o aluno já sabe, desta forma, cabe
aos professores criar situações didáticas com a finalidade de fazer com que os
alunos utilizem os seus conhecimentos prévios, para tais conhecimentos sirvam de
suporte para aquisição de novos conhecimentos.
A aprendizagem significativa dá-se quando há interação de uma informação a
um aspecto relevante da estrutura cognitiva do aluno. O conteúdo é apreendido de
forma significativa quando relacionada a outras ideias e conceitos e ficando claro na
mente do aluno de modo a funcionar como âncora. Daí a importância da interação
pratica e teoria no ensino de física.

Metodologia
Nesta pesquisa busca elaborar uma transposição didática fundamentada na teoria
de aprendizagem significativa de David Ausubel (1980), na qual se utiliza a
combinação de estratégias para a construção de conceitos fundamentais. Uma
dessas estratégias consiste na utilização de hipertexto didático virtual e questionário
versando sobre física das radiações, cujas atividades estão direcionadas a uma
turma composta de 22 estudantes do componente curricular “Física” referente ao 3º
período do Curso de Licenciatura Plena em Biologia das Faculdades Integradas da
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Vitória de Santo Antão - FAINTVISA, durante o 1º semestre de 2015, trabalho
realizado na modalidade a distância.
Foram realizados três encontros virtuais com o objetivo de exibir seus
conhecimentos sobre “Física das Radiações” durante a evolução da pesquisa.
No primeiro encontro virtual foi realizada a 1ª investigação diagnóstica
objetivando identificar o conhecimento prévio com relação ao tema proposto,
utilizando para tal, um questionário desenvolvido através do software educacional
Hot Potatoes contendo 20 questões versando sobre o tema em estudo e
disponibilizado na plataforma Dropbox, seus resultados estão disponíveis em
resultados e discussões deste trabalho.
Num segundo encontro virtual foi disponibilizado na plataforma Dropbox um
hipertexto didático virtual ao qual foi anexado o mesmo questionário utilizado na 1ª
investigação diagnóstica elaborado através do software educacional Hot Potatoes,
onde os estudantes interagem no hipertexto didático virtual e simultaneamente
acessa o questionário através de um link.
No terceiro encontro virtual foi realizado a 2ª investigação diagnóstica através
de um questionário desenvolvido através do software educacional Hot Potatoes
contendo 20 questões versando sobre o tema em estudo e disponibilizado na
plataforma Dropbox, seus resultados estão disponíveis em resultados e discussões
desse trabalho.

Descrição e análise dos dados
Os resultados descritos nos gráficos abaixo são procedentes da 1ª e 2ª investigação
diagnóstica, onde vivenciamos o conteúdo de “Física das Radiações” para 22
estudantes do 3º período do Curso de Licenciatura Plena em Biologia, atividade
realizada na modalidade a distância das Faculdades Integradas da Vitória de Santo
Antão - FAINTVISA, durante o 1º semestre de 2015.
As informações obtidas foram organizadas e registradas no Gráfico 1 e referem-se
aos resultados obtidos da 1ª investigação diagnóstica.
Gráfico 1: Referente a 1ª investigação diagnóstica
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As informações obtidas foram organizadas e registradas no Gráfico 2 e referem-se
aos resultados obtidos da 2ª investigação diagnóstica.
Gráfico 2: Referente a 2ª investigação diagnóstica
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Descrições das questões da 1ª investigação diagnóstica
Das 20 questões proposta sobre física das radiações, referente a 1ª investigação
diagnostica, 82% dos estudantes obtiveram nota igual ou menor que 5,0 (cinco),
esse resultado aponta que a maioria dos estudantes não tinha conhecimento prévio
do tema proposto.

Descrições das questões da 2ª investigação diagnóstica
Das 20 questões proposta sobre física das radiações, referente a 2ª investigação
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diagnostica, 91% dos estudantes obtiveram nota igual ou maior que 8,0 (oito), esse
resultado aponta que houve evolução na aprendizagem em todos dos conceitos
explorados.
Portanto, esses resultados indicam que a sistematização de ensino, bem como os
procedimentos metodológicos propiciou uma maior segurança aos estudantes
participantes deste estudo e que de forma geral houve uma evolução significativa
sobre o estudo da física das radiações.

Considerações finais
Através do presente estudo foi possível evidenciar a aprendizagem dos conceitos de
Física das Radiações no 3º período do curso de Biologia, a partir de suas produções
através de um trabalho desenvolvido com hipertexto didático virtual e o software
educacional Hot Potatoes e disponibilizado na plataforma Dropbox.
Neste sentido, o trabalho proposto em ambiente virtual de aprendizagem
possibilitou aos estudantes a exploração de conceitos e propriedades dos referidos
fenômenos, através da formulação de perguntas visando uma maior aproximação
entre o abstrato e o concreto.
Outro fator importante no estudo de física das radiações é que o software Hot
Potatoes, possibilita uma interação em tempo real dando um feedback e essas
atividades podem ser disponibilizadas na plataforma do Dropbox.
Os resultados apresentados apontam que a sistematização de ensino, bem
como os procedimentos metodológicos utilizados durante os ensinamentos e as
manipulações das atividades pedagógicas, além de propiciar uma maior segurança
aos estudantes facilitou a aquisição dos conceitos trabalhados.
Isso aponta que, a partir dos percentuais apresentados principalmente após
as aplicações das intervenções realizadas, houve uma aprendizagem significativa,
caracterizando desta forma que os objetivos desejados foram almejados.
Neste sentido diante dos resultados obtidos neste trabalho sugere-se:
A utilização de atividades utilizando o Hipertexto didático virtual e o software
educacional Hot Potatoes simultaneamente;
Elaboração de projetos que tenha como objetivo o mapeamento e
catalogação de hipertextos didáticos virtuais de fenômenos físicos existentes e
disponíveis na web.
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Resumo – Esta pesquisa teve como objeto de análise a construção de um portfólio
digital de aprendizagem nas aulas de física mecânica com a utilização do
smartphone nas turmas de engenharia, no Curso de Engenharia Civil, na disciplina
de física mecânica. O objetivo geral do projeto foi melhorar a aprendizagem dos
alunos quanto aos tópicos da ementa da disciplina física mecânica, fazendo com
que eles tivessem uma melhor compreensão dos temas abordados dentro da
ementa da disciplina e um melhor desempenho na resolução dos exercícios
propostos, pela criação de um portfólio digital de aprendizagem, por meio do
ambiente virtual de aprendizagem gratuito - o EDMODO. Foi feita uma pesquisa
quali-quant, participante e com análise dos dados coletados nos portfólios virtuais
de aprendizagem. Como resultados, destacamos. 1. Aumento significativo da
participação dos alunos durante as aulas; 2. grande curiosidade e empolgação ao
utilizarem o smartphone para a postagem das atividades em seus portfólios por
meio do EDMODO; 3. maior índice de acertos nas questões propostas com a
aplicação da metodologia, alterando o rendimento da aprendizagem em média de
35% para 75%, garantindo a inclusão acadêmica pelo direito aprender e
permanecer na Universidade.
Palavras-chave: Portfólio Digital, NTDIC, Avaliação, Aprendizagem, Ensino de
Física
Abstract – This research had as analysis subject the construction of a digital
learning portfolio in mechanical physics classes, using the smartphone in
engineering classes in Civil Engineering course in mechanical physical discipline.
The overall objective of the project was to improve student learning about the topics
of mechanical physical discipline menu, causing them to have a better
understanding of the topics covered in the menu of discipline and a better
performance in the resolution of the exercises, by creating a digital portfolio of
learning through the virtual environment free learning - the Edmodo. A qualitativequantitative research, participant and analysis of data collected in virtual portfolios
of learning took place. The results highlight. 1. A significant increase in the
participation of students in class; 2. great curiosity and excitement to use the
smartphone for posting activities in their portfolios through Edmodo; 3. highest rate
of correct answers in the questions posed by the application of the methodology by
changing the learning achievement on average from 35% to 75%, ensuring
academic inclusion through the right to learn and stay at the University
Keywords: Digital Portfolio, NTDIC, Evaluation, Learning, Physical Education.
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1. Introdução
Quando olhamos para o processo educacional no ensino superior como uma
das etapas da prática pedagógica, o que chama atenção é a avaliação. Discutir a
importância da avaliação para pensar o planejamento do ensino é fundamental para
apontarmos o lugar e as responsabilidades dos professores na condição de
avaliadores.
Entendemos que a forma de avaliar interfere diretamente no processo de
ensino e aprendizagem, fazendo-se necessária uma reflexão sobre a avaliação e as
condições para que ela ocorra. A avaliação no ensino superior tem sido usada como
instrumento de produção de excelências e de poder. Com base na avaliação,
julgam-se os êxitos e os fracassos dos discentes. Vendo por outro prisma,
buscamos entender a avaliação como um processo reflexivo desencadeado por
meio de situações processuais que favorecem a dialética ensino/aprendizagem e
que está a serviço das aprendizagens. Destarte, tal perspectiva só se efetiva por
intermédio de novos procedimentos avaliativos e uma nova relação
professor/aluno/conhecimento.
A avaliação reflexiva objetiva evitar o caráter excludente da avaliação
tradicional, caracterizada pela concepção tecnicista (LUCKESI, 1997). A partir de
certo momento histórico, os registros processuais da aprendizagem passam a ser
fundamentais para dar novos rumos ao processo educativo e valorizar as diferentes
produções dos estudantes, mudando o foco - da reprovação/exclusão para
promoção/inclusão (Ambrósio, 2015). O registro da prática pedagógica, visto na
perspectiva de Villas Boas (2004) e Ambrósio (2013/2015), colabora para dar
visibilidade à produção do conhecimento e aperfeiçoar os rumos do
ensino/aprendizagem. Nesta concepção, o planejamento deve sempre ser revisto
em função das informações coletadas por meio de instrumentos de avaliação.
Os autores desta pesquisa relatam algumas iniciativas da prática pedagógica
no ensino superior que podem dar sentido e significado ao processo de ensinar,
aprender e avaliar, tais como experimentou Rezende (2010) com estudantes das
licenciaturas da UFMG (2002-2003) na vivência do processo de avaliação por meio
de portfólios de aprendizagens. Na proposta vivida, a avaliação foi um momento de
potencializar o conhecimento por meio de revisões processuais das aprendizagens,
da expressão criativa e da ludicidade tanto para o professor quanto para o aluno.
Como referência de análise, temos os trabalhos de Ambrósio (2013), Rezende
(2010/2015), Sá-Chaves (1998/2000), Seldin (2004) e Villas Boas (2004). Para estes
autores, a regulação do processo avaliativo pode ser feito pelo estudante em
constante diálogo com o docente para aperfeiçoamento do processo. Destarte, a
avaliação deixa de ser temida e passa ser mais prazerosa, uma vez que é feita no
dia a dia.
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A ideia do portfólio, que seria uma forma includente, diferenciada e criativa de
avaliar, foi assim definida por Ambrósio (2015):
Tradicionalmente ligado ao mundo das artes visuais e da moda, o conceito
de portfólio quebrou fronteiras e adquiriu uma reconfiguração específica no
campo educativo. Portfólio de aprendizagem pode ser uma ferramenta
pedagógica que permite a utilização de uma metodologia diferenciada e
diversificada de monitoramento e avaliação do processo de ensino e
aprendizagem, não desviando a atenção da carga de efeitos inerente à
situação de aprendizagem (AMBRÓSIO, 2015, p. 24).

Villas Boas (2004) conceitua o portfólio como:
A seleção de trabalhos a serem incluídos é feita por meio de autoavaliação
crítica e cuidadosa, que envolve o julgamento da qualidade da produção e
das estratégias de aprendizagens utilizadas. A compreensão individual do
que constituiu qualidades em um determinado contexto e dos processos de
aprendizagem envolvidos é desenvolvida pelos alunos desde o início de
suas experiências escolares. Essa compreensão pode ser facilitada pela
interação com colegas e professores e pela reflexão em vários momentos: a)
de trabalho individual e em equipe; b) durante a apresentação dos portfólios
pelos colegas; e c) por meio do confronto da produção com objetivos e
descritores de avaliação. O próprio exercício da reflexão indica ao aluno as
formas de entendimento dessa pesquisa (VILLAS BOAS, 2004, P. 39).

Desenvolver uma avaliação processual, investigativa e dinâmica (Ambrósio,
2015) é o grande desafio dos docentes. Se é difícil fazê-la nas áreas humanas, mas
difícil ainda nas áreas exatas, tendo em vista a cultura da rigidez, da evasão e da
reprovação estatisticamente verificada durante os percursos discentes na Educação
Básica e no Ensino Superior. Para buscar nossas possibilidades e confrontar a
realidade posta de baixo desempenho nas áreas exatas, um dos autores dessa
investigação elaborou o projeto “A construção de um portfólio digital de
aprendizagem nas aulas de Física Mecânica com a utilização do smartphone nas
turmas de engenharia", a ser desenvolvido nas aulas de Física Mecânica, do Curso
de Engenharia, da Faculdade do Curso de Engenharia, da Faculdade UNA de
Contagem. O objetivo geral do projeto foi melhorar a aprendizagem dos alunos
quanto aos tópicos da ementa da disciplina Física Mecânica, fazendo com que os
alunos tivessem melhor compreensão dos temas abordados dentro da ementa da
disciplina, melhor desempenho na resolução dos exercícios e, consequentemente,
melhor aproveitamento nas avaliações. Como objetivos específicos, destacamos:
1. Construir um portfólio digital de aprendizagem durante o período letivo no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) gratuito EDMODO - www.edmodo.com,
contendo o registro das atividades, dos exercícios e das interpretações das
simulações interativas do PhET Interacive Simulations – phet.colorado.edu/pt_BR. e
exercícios qualitativos e quantitativos;
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2. Utilizar a tecnologia em sala de aula a favor do aprendizado dos alunos, por
meio do smartphone para a interação no Ambiente Virtual de Aprendizagem
EDMODO, fazendo as postagens das atividades do portfólio digital de aprendizagem
e a interação com os colegas e com o professor1. São três os principais fatores que
motivaram a construção e a execução do projeto e justificam nossa pesquisa:
a. O número de alunos reprovados na disciplina Física Mecânica é geralmente
muito elevado, chegando a alguns casos a ser maior que cinquenta por cento
da turma. As razões são que muitos alunos iniciam o curso superior com
inúmeras lacunas de aprendizagem do Ensino Médio, pois em muitas escolas
o conteúdo da Física não é totalmente abordado, ou é superficialmente
abordado.
b. A Física é uma ciência que envolve um sólido conhecimento prévio em
Matemática, disciplina na qual a dificuldade dos alunos e as lacunas deixadas
no Ensino Médio são ainda maiores.
c. A inserção cada vez maior da tecnologia nas salas de aula, representada pelo
smartphone, pelo tablet e pelo notebook, mas atrapalhando o processo de
ensino e aprendizagem. Os alunos ficam cada vez mais dispersos durante as
aulas com a presença de tais equipamentos, e quando tentam utilizá-los a
favor de seu aprendizado, costumam não conseguir fazer isso de uma
maneira efetiva. Um exemplo é o fato de os alunos fotografarem o quadro
com a resolução de um exercício durante a aula, mas não saberem onde e de
que maneira armazenar a fotografia para poder consultá-la posteriormente.
Geralmente as fotografias ficam na galeria de imagens do smartphone,
misturadas à suas fotografias do cotidiano, e a informação se perde no
emaranhado de imagens.
Assim, o projeto e a proposta de ensino foram sendo construídos ao longo do
semestre letivo, por meio de um portfólio digital de aprendizagem contendo os
registros das aulas, das atividades e dos exercícios mais importantes abordados em
cada tópico da ementa da disciplina Física Mecânica. No desenvolvimento das
ideias, procurou-se utilizar os fundamentos básicos das NTDICs, que devem ser
dominadas pelos sujeitos que fazem seu uso na universidade, de modo focal, em
sala de aula, e que estão diretamente envolvidos no processo educativo docentes e
os discentes.
Desenvolver um trabalho articulando o processo de ensino/aprendizagem de
1

Marinho & Lobato (2007) e Rezende (2015) pesquisam o uso das NTDCI na sala de aula e a serviço
das aprendizagens - presencial e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
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Física Mecânica por meio das NTDICs torna-se relevante uma vez que há poucas
pesquisas que tratem de seu uso na educação. A relevância deste estudo consiste,
ainda, em possibilitar a vivência de novas metodologias que visem a uma mudança
de postura na prática docente e a revelar as possibilidades educativas da realidade
atual.
2. Tessitura metodológica
Desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa e quantitativa (Gil, 2002) por meio
de uma observação participante (Marconi e Lakatos, 2005) com um grupo de
estudantes de turmas de Engenharia, Faculdade UNA de Contagem/MG, com o
intuito de compreender melhor as contribuições do uso portfólio digital de
aprendizagem nas aulas de Física Mecânica. Um dos autores dessa investigação
elaborou o projeto "A construção de um portfólio digital de aprendizagem nas aulas
de Física Mecânica com a utilização do smartphone nas turmas de engenharia", a
ser desenvolvido nas aulas de Física Mecânica, do Curso de Engenharia. Foram
selecionados 90 estudantes de duas turmas, um do turno matutino e outra do
noturno, para participar da pesquisa.
Os requisitos básicos, em termos de infraestrutura, necessários para à
execução do projeto foram: smartphone e as ferramentas gratuitas disponíveis na
internet, EDMODO e PhetInteractiveSimulatinons. Como competência técnica
exigida dos sujeitos da pesquisa, destaca-se o conhecimento do manuseio de
microcomputadores e redes sociais, de pesquisa em sites etc. As turmas foram
escolhidas para participar desta experiência de pesquisa pelas seguintes razões:
maturidade dos alunos; envolvimento na realização de outros trabalhos
desenvolvidos com o professor; proximidade entre o professor e os alunos;
obstinação em realizar suas proposições; esmero com que os alunos dessa turma
realizam as atividades que lhes são propostas; competência, entusiasmo e
participação desses alunos sempre que são desafiados.
Durante a pesquisa, utilizou-se da observação participante feita em sala de
aula pelo pesquisador. Por meio de um diário virtual, foram sendo registrados o
processo as práticas educativas de desenvolvimento dos conteúdos disciplinares e
curriculares desenvolvidos por professor e alunos em sala de aula. Nesses registros,
foram observados, considerando o desempenho dos estudantes ao elaborar suas
ações de aprendizagem, seu raciocínio lógico-matemático e sua capacidade de
interpretação dos fenômenos físicos estudados, que influenciaram diretamente nas
ações e interações do processo de ensino-aprendizagem, dividido didaticamente em
momentos complementares e espiralados, discutidos no próximo tópico. A pesquisa
quantitativa nos permitiu quantificar e comparar as respostas dos estudantes nas
versões enviadas para posterior análise e tabulação dos dados.
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3. A construção de um portfólio digital de aprendizagem nas aulas de física
mecânica com a utilização do smartphone nas turmas de engenharia, no Curso
de Engenharia Civil - Relato de experiência
O Projeto foi apresentado aos estudantes do Curso de Engenharia Civil com a
intenção de construir um portfólio digital de aprendizagem durante o período letivo,
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) gratuito, EDMODO - www.edmodo.com,
contendo o registro das atividades, dos exercícios e as interpretações das
simulações interativas do PhETInteraciveSimulations – phet.colorado.edu/pt_BR,
com a aplicação de atividades e exercícios qualitativos e quantitativos.
Essa experiência pedagógica, usando as Novas Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação na sala de aula (NTDIC), teve como bases bibliográficas
as experiências e ensino e de pesquisa de Villas Boas (2004), Seldin (2004) e de
Ambrósio (2013), ao desenvolverem novas propostas de planejamento, relação
pedagógica e avaliação. Em nossa proposta de ensino e indo ao encontro das
propostas citadas, vamos usar um portfólio virtual como ferramenta tecnológica para
pesquisa, análise, interpretação, reflexão, compartilhando conhecimentos e
aprendizagem por meio de diversos temas que fazem parte do cotidiano dos alunos.
Por intermédio da interação da turma na sala de aula e no AVAEDMODO,
foram feitas ponderações sobre os conteúdos da disciplina, tendo os alunos sido
avaliados segundo resultados das atividades de aprendizagens disponibilizadas pelo
professor responsável.

3.1 Desenvolvimento do Projeto
No contexto explicitado acima e usando portfólio de aprendizagem para
acompanhamento do desempenho dos estudantes, foram trabalhadas com os
alunos tanto questões qualitativas quanto quantitativas, tendo como referência a
ementa da disciplina Física Mecânica. As simulações interativas do
PhETInteraciveSimulations – phet.colorado.edu/pt_BR, apresentadas, trabalhadas e
divididas por tópicos da ementa da disciplina, foram as seguintes:1. Vetores; 2. Leis
de Newton do Movimento;3. Aplicações das leis de Newton; 4.Trabalho e Energia
Cinética; 5.Energia Potencial e Conservação da Energia; 6.Dinâmica do Movimento
de Rotação; e 7. Equilíbrio e Elasticidade.
Para cada simulação interativa, foi criada uma situação problema, um desafio
para os alunos aplicarem as Leis da Física estudadas e chegarem à resposta correta.
A simulação foi projetada na tela da sala, seu funcionamento foi explicado e um
problema foi proposto. Foi dado um tempo de 15 minutos para os alunos discutirem
e, em seguida, escreverem a solução e postarem no portfólio.
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Após a postagem, foi feita a simulação com os parâmetros apropriados,
revelando a resposta correta, sendo permitida uma nova postagem aos alunos como
forma de reavaliação. Além das simulações, foram feitas duas listas de exercícios
por tópico da ementa. Os exercícios foram projetados na tela da sala, e os alunos
tiveram um tempo de resolução de três minutos por questão. Cessados os três
minutos, foi projetada a questão seguinte e assim sucessivamente até o final da lista.
Ao final das atividades, os alunos postaram suas resoluções no portfólio e, a seguir,
foram projetadas as correções dos exercícios, novamente sendo permitida uma nova
postagem aos alunos como forma de reavaliação.
A primeira lista foi livre, não havendo necessidade de os alunos fazerem o
registro da atividade no portfólio, mas a resolução da segunda lista sempre deveria
ser postada. Em geral, cada lista de exercícios continha dez questões, sendo três de
nível fácil, quatro de nível médio e três de nível difícil, aleatoriamente distribuídas e
construídas como questões discursivas ou objetivas, qualitativas ou quantitativas.
As questões trabalhadas levaram os alunos ao registro de suas experiências
individuais ou com seus colegas, na busca de soluções para os problemas
propostos, em cada tópico da ementa da disciplina e em todo o semestre letivo. A
metodologia foi aplicada a duas turmas de engenharia civil, durante todo o segundo
semestre de 2015.
Com foco na análise envolvendo reflexões a respeito de aspectos da relação
com os conteúdos explorados, os estudantes conseguiram reconstruir e desenvolver
parcialmente algumas reflexões acerca dos conteúdos disponibilizados para serem
examinados. A apresentação do tema foi feita por meio de simulações interativas
realizadas por meio da proposta metodológica destacada a seguir.
3.2 Apresentação de simulações interativas no percurso de cada tópico da
ementa
Escolheu-se trabalhar com o aplicativo EDMODO no smartphone para a
apresentação de simulações interativas no percurso de cada tópico da ementa, que
era enviada para a turma virtual, permitindo construir um portfólio digital de
aprendizagem para cada aluno, que foi sendo elaborado em etapas cíclicas ao longo
do semestre, como destacado abaixo:
a.
Foram criadas situações problema dentro de cada tópico da ementa,
que foram apresentadas durante as aulas expositivas.
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b.
Cada situação problema teve como recurso didático uma simulação
interativa do PhET Interacive Simulations – phet.colorado.edu/pt_BR.
c.
As questões levantadas foram discutidas livremente em duplas ou
grupos e respondidas pelos alunos em seus respectivos cadernos.
d.
Os registros das atividades de aprendizagens feitos nos cadernos dos
estudantes foram fotografados pelos alunos e postados diretamente pelo aplicativo
do EDMODO no smartphone e enviados para a turma virtual.
e.
O professor recebia as imagens e, na sequência, elaborava uma
planilha da turma com todas as atividades postadas pelos alunos para sua posterior
avaliação.
f.
De posse das comparações das situações problema, o estudante pode
corrigir a tarefa posteriormente à sua realização e postar a correção, consistindo
numa forma de reavaliação.
g.
Fazendo a 1ª e 2ª versão, o estudante foi processualmente formando e
elaborando o seu portfólio digital de aprendizagem, que permitiu visualizar as
dificuldades iniciais e os avanços adquiridos após a intervenção do professor e do
automonitoramento discente.
3.4 Resolução de exercícios quantitativos e qualitativos no percurso de cada
tópico da ementa
As atividades e os exercícios tradicionais, ao término das aulas de exercícios,
também foram fotografados e enviados pelos alunos por meio do EDMODO, tendo
ocorrido o mesmo com os exercícios e as atividades sugeridas para os alunos
fazerem em casa.
3.4.1 Correção das atividades e reavaliação
Com o intuito de incentivar os alunos a participar do projeto, eles receberam
um "prêmio" equivalente à nota de uma questão que erraram da prova P1, no valor
de 5 pontos. Foi uma forma de reavaliar o aprendizado dos alunos, premiando-os
com a nota perdida em uma questão. Parece uma premiação pequena, mas foi
suficiente para que todos os alunos se dedicassem ao máximo durante o semestre
para cumprir todas as tarefas solicitadas.
Ao final do período letivo, todos os alunos haviam postado suas atividades, e
os portfólios estavam completos. Apenas um aluno não tinha smartphone, o que não
o impediu de fazer todas as postagens em casa por meio do computador, no portal
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do EDMODO. A Figura 1 mostra o fluxograma da metodologia.

Figura 1: Fluxograma da metodologia aplicada.
Tal metodologia foi criada para quantificar os resultados, tendo uma amostra
de controle que foi a lista livre. Os resultados serão apresentados a seguir.
4. Resultados quantitativos e qualitativos obtidos
Como já explicitado, os alunos foram motivados a resolver duas listas de dez
exercícios para cada tópico da ementa da disciplina Física Mecânica. Para cada
tópico, foram feitas uma lista livre e uma lista para o portfólio, ambas de igual nível
de dificuldade e de igual linguagem e tipos de questões. As listas poderiam ser
resolvidas em duplas ou grupos, de forma livre. Os resultados das duas turmas
foram plotados em gráficos.
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4.1 Avaliação dos resultados
Os resultados alcançados segundo os dados coletados e revelados nos
gráficos acima, articulados à experiência pessoal do docente durante o contato
pedagógico com as turmas, consistiram em:
a.

aumento significativo da participação dos alunos durante as aulas;

b.

maior atenção às aulas expositivas;

c.

maior motivação durante a realização de todas as atividades;

d.
grande curiosidade e empolgação ao utilizarem o smartphone para a
postagem das atividades em seus portfólios por meio do EDMODO;
e.
maior índice de acertos nas questões propostas com a aplicação da
metodologia, como foi constatado por meio dos dados coletados, apresentados nos
gráficos de rendimento comparado, alterando o rendimento da aprendizagem em
média de 35% para 75%.
f.
mais envolvimento dos alunos, mais questionamentos, mais interação,
mais compromisso e mais criatividade durante todo o processo de aprendizagem.
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Após a aplicação da metodologia, os alunos adquiriram tanto o conhecimento
obrigatório da ementa da disciplina, quanto aprenderam a utilizar o smartphone em
sala de aula de uma maneira produtiva, eficiente e a favor do processo de
aprendizagem.
Além das competências necessárias para a integralização da ementa, os
alunos também adquiriram a capacidade de trabalhar em equipe para a realização
de uma tarefa comum, que consiste numa competência fundamental para os futuros
engenheiros.
Os resultados da experiência ensino pesquisada vão ao encontro do que
revelam Villas Boas (2004), Rezende (2010/2015) e Ambrósio (2013/2015) sobre o
uso portfólio como um procedimento que permite revelar o protagonismo dos
estudantes por meio de diferentes registros acadêmicos, a reflexão do processo da
aprendizagem e do automonitoramento. Nesta perspectiva avaliativa, o erro é
compreendido como um conflito cognitivo que, no processo de mediação docente
e/ou do automonitoramento, acaba por descortinar novos conhecimentos de forma
inovadora e criativa.
Os estudantes eram estimulados a elaborar suas atividades e nunca
descartá-las. O refazer numa 1ª. 2ª. 3ª. versão etc. revelava o crescimento
acadêmico de cada estudante e diante do processo iam sendo capazes de
se autoavaliar e mostrar suas aprendizagens. Destarte, os documentos
analisados que compunham os portfólios eram trabalhos que já haviam sido
lidos pela professora e devolvidos com apreciações para sua finalização
e/ou clareamento de ideias presentes no texto, mas interrompidas e/ou
pouco delineadas"(AMBRÓSIO, 2015, p. 21).

As aprendizagens desta experiência em questão foram conquistadas pela
possibilidade metodológica de o estudante, diante da estímulo docente, fazer e
refazer a ação de aprendizagem, conforme apontado por Ambrósio(2015), deixando
registradas as iniciativas ainda incipientes que permitiram as constantes revisões do
processo de conhecimento. A implementação da construção de um portfólio digital
de aprendizagem nas aulas de Física Mecânica possibilitou que os alunos tivessem
melhor compreensão dos temas abordados na ementa, melhor desempenho na
resolução dos exercícios propostos e, consequentemente, melhor aproveitamento
nas avaliações.
5. Considerações finais
A experiência analisada utilizando do aplicativo EDMODO no smartphone, um
Ambiente Virtual de Aprendizagem, estimulou os discentes a construir m um portfólio
digital de aprendizagem, tornando-se uma ferramenta pedagógica importante para
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propiciar a interatividade presencial e virtual entre docente e discentes sobre o
processo de ensinar, aprender e avaliar.
"[...] diante de uma questão inconclusa e/ou mal elaborada, o estudante é
incentivado a ter uma postura investigativa, a perceber as consequências de
sua resposta errada, de forma a, numa próxima tentativa, se aproximar mais
da solução ideal”. Cabe ressaltar que, ao fazer o uso de portfólio, considerouse o envolvimento dos alunos e a disponibilidade da docente em acompanhar
o processo de aprendizagem de cada acadêmico, proporcionado a
realimentação necessária (REZENDE, 2010, 258).

Por meio de uma nova proposta metodológica, os estudantes foram
motivados a participar da cena pedagógica e aprender, podendo verificar seus erros
e reelaborar suas atividades, permitindo de fato a construção dos conhecimentos da
matéria. Segundo Rezende (2010, p. 172), "quando os alunos são chamados a
participar ativamente da cena pedagógica, ficam eles, mas também os professores,
diante de possibilidades formadoras ampliadas.”
Na experiência vivida, o professor atuou como mediador e os estudantes
como copartícipes no processo de ensino/aprendizagem. Desta forma, o docente, ao
superar sua condição de transmissor de conhecimentos, proporcionou aos discentes
a possibilidade de reflexões sobre as diversas oportunidades de aprendizagens que
ficaram visíveis pela capacidade de autovaloração de cada aluno como indivíduo
aprendente, ao longo do tempo do semestre, por meio de uma nova relação consigo
e com o conhecimento.
Merecem também destaque as características da autogestão do
conhecimento, em que os educadores podem escolher atividades,
conteúdos ou experiências mais adequadas aos desejos, curiosidades e
necessidades do grupo de alunos, contextualizando os fazeres pedagógicos
(MULLER, 2005, p.44).

O portfólio virtual se tornou, para os estudantes e docente, uma ferramenta
pedagógica de reflexão individual e coletiva das atividades de aprendizagens
realizadas por intermédio das NTDIC. O uso adequado das várias tecnologias no
cotidiano da vida acadêmica pode colaborar para a reorganização das
ações/informações pedagógicas no sentido de assegurar as aprendizagens dos
estudantes, melhorando os índices processuais e finais das ações realizadas,
garantindo de fato a inclusão acadêmicas - o direito com ao conhecimento e à
permanência na Universidade.
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Resumo – O presente trabalho propõe a aplicação de técnicas de mineração de
dados para analisar a base de dados de uma plataforma de educação a distância,
elencando suas principais características que permitam consolidar um perfil para
os dados investigados. Nesse sentido, procurou-se analisar variáveis pertinentes a
esse contexto a partir da disciplina de Alfabetização Digital presente em vários
cursos de graduação, especialização e aperfeiçoamento. Sendo assim, neste
trabalho objetivou-se relacionar as informações sobre estatísticas de acesso de um
determinado aluno a plataforma educacional Moodle, o tempo de submissão de
uma determinada tarefa e a respectiva nota recebida nesta tarefa e a média geral
das notas em todas as disciplinas do curso. Nesse contexto, propiciou-se também
uma breve discussão de cada característica encontrada, bem como a inferência
sobre questões que apresentaram possíveis discrepâncias. A técnica de mineração
de dados utilizada neste trabalho foi de Regras de Associação, com o algoritmo
Apriori. Embora muitas relações entre as variáveis tenham se mostrado de acordo
com o esperado, observou-se que há um número considerável de resultados
controversos que resultam em novos questionamentos. Assim, entre várias regras
descobertas e discutidas, destacam-se as relações entre: o alto índice de acesso a
plataforma Moodle e notas altas; notas altas e entrega efetuada no limite final do
tempo estipulado para entrega da tarefa; alta taxa de acesso a plataforma e
entregas ocorridas no limite final de tempo de submissão; alta taxa de acesso ao
ambiente virtual, entrega efetuada com grande antecedência e notas altas; médias
altas foram encontradas na classe de entregas intermediárias, isto é, por volta de
50% do intervalo de tempo proposto pela tarefa; e, por fim, notas consideradas
altas e médias gerais ligeiramente mais baixas.
Palavras-chave: Mineração de dados, Mineração de dados educacionais, Regras
de Associação, Moodle, Universidade Aberta do Brasil.
Abstract – This paper proposes the application of data mining techniques to
analyze the database of a distance education platform, listing its main features that
consolidate a profile for the investigated data. In this sense, we aimed at analyzing
relevant variables of this context from the discipline of “Alfabetização Digital”
present in different undergraduate and specialization courses. Thus, this work
purposes to relate the variables about the statistics of access to educational
platform Moodle, the submission time of a proposed task and the receptively grade
and the average grade in all subjects of the course. In this context, this work also
presents a brief discussion of each feature found as well as inferences about
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issues that were possible discrepancies. The data mining techinique appled on this
paper was Association Rules using the Aprior algorithm. Although
many
relationships between variables have been shown to be in accordance with
expectations, it was observed that there is a considerable number of controversial
results that cause new questions. In this context, among many discovered and
discussed rules, we highlight: a high rate of access to Moodle platform and high
grades; high grades and delivery made at the end of stipulated time limit for
delivery of the task; high rate of access to platform and deliveries occurred in the
end limit of submission time; high rate of access to the virtual environment, delivery
made well in advance and high grades; high average deliveries were found in the
intermediate class, that is, about 50% of the time slot proposed by the task; and,
finally, notes considered high and slightly lower overall averages.
Keywords: Data Mining, Mining educational data, Association Rules, Moodle,
Universidade Aberta do Brasil.

1- Introdução
A partir da revolução tecnológica, mais precisamente nos sistemas envolvendo
computadores, observa-se o surgimento de armazenamento de dados (Camilo &
Silva, 2009). Atualmente, esse cenário torna-se foco de estudos e de novas
estratégias de armazenamento, tendo em vista que nos dias de hoje a quantidade
de informações aumenta exponencialmente em virtude da queda nos custos para a
aquisição de hardware, tornando possível armazenar quantidades cada vez maiores
de dados (Camilo & Silva, 2009).
Bramer (2007) destaca exemplos de áreas de pesquisa nas quais há um
grande volume de dados
sendo constantemente gerados e armazenados:
instituições financeiras e governamentais, satélites de observação da NASA,
projetos de sequenciamento de genomas, entre outros. Nesse contexto, a
mineração de dados se apresenta como uma ferramenta que tem por objetivo
realizar a análise de dados visando a descoberta de padrões importantes e
contributivos para estratégias de negócios, bases de conhecimento e pesquisas
(Cabral & Siebra, 2006).
No campo educacional, o uso de tecnologias possibilitou o ensino a distância
(Neto, 1998). Define-se por Educação a Distância (EaD) uma forma de organização
de ensino-aprendizagem, na qual alunos estudam em grupo, individualmente em
seus lares, locais de trabalho ou outros lugares, com materiais auto-instrutivos
distribuídos por ambientes virtuais de aprendizagem, garantindo a possibilidade de
comunicação com docentes, monitores ou outros alunos (Neto, 1998). Masetto
(2000), afirma que o grande desafio a ser enfrentado pela EaD é o
acompanhamento do aprendizado dos alunos devido a falta de contato presencial,
onde a ausência da percepção do professor quanto ao estado de compreensão de
seus alunos pode levar ao insucesso de um curso a distância.
Ademais, o uso de tecnologias em ambientes de EaD tornou possível a
captura de algumas características do aprendiz à distância, de forma a analisá-las
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de maneiras análoga ao comportamento de um aluno de um curso presencial (Lopes
& Schiel, 2010). Por exemplo, o grau de interesse e a participação do aluno podem
ser refletidos pela freqüência com que o mesmo acessa o curso, enquanto que o
comportamento social pode ser delineado pelo rastreamento de suas interações com
o ambiente de EaD através de mecanismos de comunicação como chat ou e-mail
(Lopes & Schiel, 2010). Tais observações consideram que a análise do histórico das
ações do aluno pode revelar a sua forma de estudo e seu aproveitamento. A
princípio, essa análise acarreta dois problemas: identificar quais são os fatores que
devem ser observados; e como mensurá-los (Lopes & Schiel, 2010).
Sendo assim, o presente trabalho visa, através da utilização de técnicas de
mineração de dados, analisar a base de dados de uma plataforma de educação a
distância, elencando suas principais características que permitam consolidar um
perfil para os dados investigados. Nesse sentido, procurou-se relacionar variáveis
pertinentes a esse contexto como: estatísticas de acesso a plataforma, prazo de
entrega das tarefas, desempenho dos alunos a partir de uma disciplina contida em
diversos cursos a nível de graduação e especialização. Além disso, objetivou-se
propiciar uma breve discussão de cada característica encontrada.
Como estudo de caso utilizou-se a base de dados da Plataforma Moodle
utilizada pela Universidade Aberta do Brasil na Universidade Federal do Rio Grande
(UAB-FURG). A disciplina escolhida para análise em diferentes cursos de graduação
e pós-graduação foi de Alfabetização Digital e os dados utilizados correspondem ao
uso da plataforma em todos os cursos a distância da UAB-FURG entre os anos de
2013 e 2014.
O artigo foi estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o conceito de
descoberta de conhecimento em bancos de dados e suas etapas. A Seção 3
apresenta uma revisão da literatura sobre a mineração de dados aplicada a
educação a distância; a Seção 4 relata a metodologia aplicada nesse estudo; a
Seção 5 apresenta os resultados e discussões; e, por fim, a seção 6 apresenta as
considerações finais e trabalhos futuros.

2- Mineração de dados
A mineração de dados consiste em um campo de pesquisa multidisciplinar que está
estruturada basicamente nas áreas de banco de dados, estatística e aprendizado de
máquina (Han et al. 2006). Camilo e Silva (2009) destaca que os conceitos de
mineração de dados variam dependendo do campo de atuação. No modelo
estatístico, Hand et al. (2001) define mineração de dados como a análise de grandes
conjuntos de dados com o intuito de encontrar relacionamentos inesperados e de
resumir os dados de uma forma que eles sejam úteis e compreensíveis ao dono dos
dados. Na perspectiva de banco de dados Cabena et al. (1998) conceitua mineração
de dados como um campo interdisciplinar que reune técnicas de aprendizado de
máquina, reconhecimento de padrões, estatística, banco de dados e visualização,
para conseguir extrair informações de grandes bases de dados. Por fim, a partir da
perspectiva do aprendizado de máquina, Fayyad et al. (1996) define que mineração
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de Dados é um passo no processo de Descoberta de Conhecimento em Banco de
dados.
A descoberta de padrões inicia-se pela escolha dos dados que estão
relacionados com a pergunta que o especialista deseja responder. Os resultados
precisam ser pós processados para que possam ser realizadas análises
quantitativas e/ou qualitativas (Silva & Silva, 2014). Não existe uma única técnica
para resolver todos os problemas de mineração de dados, tendo em vista que cada
uma das técnicas oferece vantagens e desvantagens para a sua utilização potencial
(Harrison, 1998).
Nesse sentido, Fayyad et al. (1996) propõe que a mineração de dados é uma
etapa do processo definido como descoberta de conhecimento em banco de dados
(do inglês, Knowledge Discovery in Databases - KDD). O KDD propõe a extração de
informações implícitas, previamente desconhecidas e potencialmente úteis a partir
de dados armazenados em banco de dados. As etapas envolvidas no processo de
KDD são: integração de dados e pré-processamento, mineração de dados e pós
processamento.

2.1 – Preparação da Base de dados e Pré-processamento
A etapa de preparação da base de dados necessita de um especialista que conheça
o problema e que possa ajudar na escolha do banco de dados (Silva & Silva, 2014).
Caso exista mais de uma base de dados que esteja relacionada com a problemática
em questão, faz-se necessário a integração dos bancos e a criação de um único
banco. Basicamente, um banco de dados é constituído por uma tabela na qual
geralmente é dividida em exemplares que compõem as linhas (instâncias) e
exemplares localizados nas colunas (atributos). Os atributos podem conter dados
numéricos ou categóricos. Os atributos numéricos podem ser contínuos ou
discretos. Por sua vez, os atributos categóricos podem ser nominais ou ordinais. De
acordo com Silva e Silva (2014), as informações sobre os tipos dos atributos são
relevantes para a escolha da tarefa de mineração de dados.
O pré-processamento se constitui através dos resultados obtidos da escolha
do banco de dados. Em situações nas quais há integração de bancos de dados, o
pré-processamento se caracteriza pelo tratamento de informações que porventura
possam apresentar valores ausentes, inconsistentes e redundantes (Silva & Silva,
2014). Ademais, as junções de bancos de dados podem resultar num aumento do
número de instâncias e atributos na base de dados o que pode acarretar em
problemas na execução de algoritmos usados na mineração de dados (Silva & Silva,
2014). Por esse motivo, o pré-processamento também pode incluir a seleção de
atributos, redução de dimensionalidade dos dados, amostragem das instâncias,
entre outras técnicas.

2.2 – Mineração de dados e a técnica de Associação
As principais técnicas de mineração de dados dividem-se entre técnicas preditivas e
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descritivas. As técnicas de predição tem por objetivo criar modelos que façam
inferência sobre dados específicos (variáveis preditivas) através da análise e
associação de vários aspectos encontrados nos dados (variáveis preditoras) (Costa
et al.,2012). As principais técnicas de predição são Regressão e Classificação. As
técnicas descritivas visam derivar padrões (correlações, grupos, etc.) que resumam
os relacionamentos subjacentes nos dados (Tan et al, 2009). As principais técnicas
descritivas são de Agrupamento e Associação.
Entre as principais técnicas de mineração de dados, este trabalho focou na
técnica de Associação. A técnica de associação consiste em um método que objetiva
descobrir as relações entre as variáveis de um banco de dados (Costa et al.,2012;
Han et al. 2006). Entre os tipos de mineração de associação, destaca-se o algoritmo
de Regras de Associação (Baker & Yacef, 2009). Para Agrawal et al. (1993), a
mineração de dados por associação objetiva derivar regras de conhecimento,
visando exibir características e tendências a partir do relacionamento entre objetos
do conjunto de dados.
O algoritmo Apriori de Regras de Associação utilizado neste trabalho foi
proposto por Agrawal et al. (1993). No Apriori, inicialmente é feita uma associação
entre itens de uma base de dados a partir da seguinte afirmação: “uma transação
que contém os itens X também possui o conjunto Y”. Dessa forma, é possível inferir
que “Se X então Y”, onde X é chamado de corpo da regra e Y de cabeça da regra
(Costa et al., 2012). Vale ressaltar que se faz necessário a verificação da validade e
importância dos itens a cada derivação realizada pelo algoritmo. Para isso, Costa et
al. (2012) afirma que há duas medidas básicas para realizar esse processo: suporte
e confiança.
A medida de confiança está diretamente relacionada ao grau com o qual a
regra é verdadeira entre os registros individuais, sendo estabelecida pelo quociente
entre o número de transações sustentando a regra e o número de transações
sustentando apenas o corpo da regra. Por outro lado, a medida de suporte se refere
a ocorrência relativa entre a regra de associação detectada dentro do conjunto de
dados de transações, sendo calculada pelo quociente entre o número de transações
que sustentam a regra e o número total de transações (Costa et al., 2012).

2.3 – Pós-processamento
Por fim, a etapa de pós-processamento tem como objetivo a organização dos
resultados para posterior análise quantitativa e/ou qualitativa. Essa etapa depende
do modelo de mineração utilizado (Silva & Silva, 2014).

3 – Revisão da Literatura: Mineração de dados educacionais
Para Baker e Yacef (2009), nos últimos anos, a mineração de dados educacionais se
apresenta como uma importante área de pesquisa, englobando áreas da ciência da
computação, psicometria, estatística e educação, visando resolver questões passível
de solução a partir de um grande conjunto de dados. A mineração de dados
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educacionais surgiu como uma área de pesquisa que possui grande potencial para
contribuir com a melhor compreensão dos processos de ensino, de aprendizagem e
de motivação dos alunos tanto em ambientes individuais quanto em ambientes
colaborativos de ensino (Baker, 2010).
Alguns trabalhos definem a mineração de dados educacionais como o
desenvolvimento ou adaptação de métodos e técnicas algorítmicas de mineração de
dados existentes para o contexto educacional, levando-se em consideração os
ambientes e processos de aprendizagem (Costa et al.,2012). Romero e Ventura
(2013) classificam a mineração de dados educacionais em três grandes áreas do
conhecimento: Computação, Educação e Estatística. As interseções dessas três
áreas geram outras sub-áreas: E-learning, Data Mining e Machine Learning e a
Learning Analytics.
A literatura científica apresenta uma série de técnicas utilizadas na mineração
de dados educacionais. Segundo Baker (2011), a mineração de dados tem sido
frequentemente utilizadas para: fornecer suporte e mensagens de feedback a
professores; recomendações a estudantes; identificação de grupos de estudantes
com características comuns; previsão de desempenho; e risco de evasão. Além do
mais, Costa et al. (2012) exemplifica a mineração de dados aplicada a dados
educacionais extraindo de uma base de dados com notas de alunos em uma
determinada disciplina regras como: “90% dos alunos que tem bom desempenho
nas disciplinas de lógica e matemática também possuem boas notas em
programação”.

4 – Metodologia
O presente trabalho utilizou o banco de dados da plataforma de ensino a distância
denominada Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - Moodle da
Universidade Federal do Rio Grande-FURG. Os cursos das instituições federais são
predominantemente fomentados pelo Programa Universidade Aberta do Brasil
(UAB). O programa UAB é uma iniciativa do governo federal via MEC (Ministério da
Educação) que busca ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de
educação superior, por meio da educação a distância. Nesse contexto, a plataforma
Moodle é usada como um ambiente virtual que visa intermediar o processo de
ensino aprendizagem do aluno, bem como facilitar o contato entre professor e aluno.
A Figura 1 resume as etapas da metodologia empregada neste trabalho.
Neste artigo, a tarefa de mineração de dados teve por objetivo relacionar as
estatísticas de acesso a plataforma educacional Moodle e as notas; o tempo de
entrega da tarefa e as respectivas notas; as estatísticas de acesso e o tempo de
submissão da tarefa; as estatísticas de acesso com o tempo de submissão da tarefa
e as notas atribuídas a essa tarefa; as estatísticas de acesso e a média geral em
todas as disciplinas do curso; o tempo de submissão da tarefa e as médias gerais; e,
por fim, as notas das tarefas e as médias gerais.
Como primeira e segunda etapa da metodologia (Figura 1), para o
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levantamento de dados foi escolhida a disciplina de Alfabetização Digital de 12
cursos da modalidade de ensino mencionada. A alfabetização digital é uma disciplina
de caráter obrigatório que tem por objetivo introduzir os conceitos básicos para a
manipulação dos meios tecnológicos que servirão para a aluno cursar o curso a
distância. A escolha da disciplina se dá em virtude dessa estar presente na maioria
dos cursos disponibilizados pela instituição, além de ser ofertada na fase inicial do
curso. Selecionou-se os seguintes cursos:
•

Especialização: Tecnologias da informação e comunicação na educação (TICEdu), Aplicações para Web, Educação ambiental, Educação de jovens e
adultos na diversidade e Tecnologias da informação e comunicação na
educação;

•

Aperfeiçoamento: Aperfeiçoamento de professores para atendimento
educacional especializado na perspectiva da educação inclusiva: sociedade,
política e cultura, Oficinas permanentes, Gestão pública municipal, Educação
ambiental aperfeiçoamento;

•

Graduação: Administração Bacharelado, Pedagogia Licenciatura, Letras
Espanhol, Pedagogia licenciatura.

Figura 1- Resumo das etapas aplicadas na elaboração do trabalho

A versão da base de dados do Moodle utilizada neste trabalho é composta por
346 tabelas. A análise e coleta dos dados (etapa 4) se baseou em 10 tabelas que
contém informações referentes ao histórico do aluno, curso a qual pertence, seu
histórico de acessos ao Moodle, dados de entrega de tarefas bem como as notas de
cada tarefa. Nesse contexto, foram selecionadas todas as tarefas propostas pelos
professores nos anos de 2013 e 2014 somente para a disciplina de Alfabetização
Digital. No total, foram selecionadas 6204 entregas de tarefas. A partir das tabelas,
utilizou-se os atributos referentes ao nome do curso, número de acessos do aluno
no ambiente virtual, tempo inicial e final de envio da tarefa estabelecido pelo
professor, tempo de envio da tarefa por parte do aluno e nota do aluno na tarefa.
Para critérios de comparação, obteve-se também acesso as notas do aluno em
todas tarefas propostas por todas as disciplinas do seu curso, estabelecendo a
média geral alcançada pelo estudante.
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Na etapa de pré processamento foi implementado inicialmente um script na
linguagem de programação Python (etapa 3) etapa para realizar o levantamento de
dados pertinentes ao estudo. Além disso, o algoritmo visou classificar determinados
dados com o intuito de facilitar a análise na etapa de mineração. Primeiramente, foi
calculado o intervalo de entrega da tarefa, através da subtração do tempo final de
entrega e o tempo inicial de entrega da atividade. Após esse processo, determinouse, em termos percentuais, a localização do tempo entrega da tarefa do aluno dentro
do intervalo proposto. A partir desses critérios, o algoritmo classificou as entregas
entre os seguintes intervalos descritos pela Tabela 1. Foram eliminadas todas as
submissões de tarefas que não possuíam notas.
Tabela 1 – Tabela de criação dos intervalos de entrega

Classe de
entrega

Entrega

0-25

Entrega realizada entre o início do prazo e 25% do intervalo de
entrega

25-50

Entrega realizada entre 25% e 50% do intervalo de entrega

50-75

Entrega realizada entre 50% e 75% do intervalo de entrega

75-95

Entrega realizada entre 75% e 95% do intervalo de entrega

95-100

Entrega realizada entre 95% e 100% do intervalo de entrega

Fora do prazo

Entrega realizada fora do prazo de entrega

Optou-se também classificar as notas dos alunos nas tarefas e as médias
gerais do aluno no período investigado (Tabela 2). Cada classe foi construída
através de um intervalo de tamanho 10, de acordo com a tabela 2. Adotou-se o
intervalo de 0 a 100 para representar as notas.
A estatística de acesso do aluno na plataforma foi classificada da seguinte
forma: Baixo acesso: total de acessos <= 1500 acessos; Médio acesso: 1500 > total
de acessos <= 3000; e, finalmente, Alto acesso: total de acessos > 3000.
A etapa de mineração de dados foi realizada com o uso do software Weka
(Camilo & Silva, 2009). Essa aplicação permite a utilização de diversos algoritmos
de mineração de dados. Nesse trabalho foi usado o algoritmo Apriori (Agrawal et al.,
1993) com confiança de 0.7 e suporte 0.01 (etapa 5). No total foram geradas 1000
regras. Vale destacar que no presente estudo algumas regras foram selecionadas
para a discussão e todas possuem confiança de 100% (confiança de 1.0 de acordo
com o sotware WEKA, algoritmo Apriori).
Por fim, na etapa de pós processamento, os dados foram organizados em um
arquivo texto para análise criteriosa (etapa 6), levantamento dos resultados e
elaboração dos tópicos que nortearam o trabalho.
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Tabela 2– Tabela de criação dos intervalos de notas

Classe de nota

Nota

0-10

Notas e médias entre zero e nota 10

10-20

Notas e médias entre 10 e nota 20

20-30

Notas e médias entre 20 e nota 30

30-40

Notas e médias entre 30 e nota 40

40-50

Notas e médias entre 40 e nota 50

50-60

Notas e médias entre 50 e nota 60

60-70

Notas e médias entre 60 e nota 70

70-80

Notas e médias entre 70 e nota 80

80-90

Notas e médias entre 80 e nota 90

90-100

Notas e médias entre 90 e nota 100

5 – Resultados e discussões
A análise dos resultados (última etapa da metodologia proposta pela Figura 1)
permitiu elucidar os elementos que caracterizam a base de dados através geração e
análise das regras de associação. Inicialmente, é importante destacar algumas
questões estatísticas que dão um panorama geral das características no que se
referem as notas das tarefas analisadas. Os resultados mostraram que as notas
variaram entre 0 e 100, apresentando média de 86.98 e desvio padrão de 25.53.
Além disso, distribuição das notas das tarefas, de acordo com as classes de notas
adotadas (Gráfico da Figura 2), mostram expressivo domínio da classe que
corresponde as notas entre 90 e 100.

Distribuição de notas
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Figura 2 – Gráfico de distribuição de notas nas tarefas analisadas. No eixo X as classes
de notas e no eixo Y o total de entregas de tarefas em cada faixa de nota.
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No que diz respeito ao tempo de entrega da tarefa (Figura 3), observou-se
que os maiores índices se encontram nas classes que representam os prazos mais
próximos ao tempo final de entrega. É possível inferir que tal informação vai ao
encontro da observação empírica dos padrões culturais acadêmicos. Da mesma
forma, os menores índice de entrega da tarefa se localizam nas classes referentes
aos maiores prazos de entrega.
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Figura 3 – Gráfico de distribuição de entregas nas tarefas analisadas. No eixo X as
classes de prazo de entrega e no eixo Y o total de entregas em cada faixa.

A estatística de acesso de cada aluno (relacionadas na Figura 4) na
plataforma Moodle variou desde zero até 39892 acessos. Nesse ponto é de suma
importância registrar a inconsistência apresentada pela base de dados. Apesar de o
banco de dados não conter as informações de acesso de determinados alunos, o
envio da tarefa estava devidamente elucidada. Dessa forma, tendo em vista que o
foco do estudo está nas atividades submetidas, optou-se por manter essas
informações. A média de acesso foi de 4738.22 e o desvio padrão foi de 6681.85.

Estatística de acesso
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
al ta

bai xa

medi a

Figura 4 – Gráfico do número de acessos na plataforma Moodle. No eixo X as classes de
estatísticas de acesso e no eixo Y o total de entregas em cada faixa .
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Inicialmente, algumas regras corroboram como o padrão de dados esperado.
Alguns cursos que normalmente fazem uso intensivo da plataforma Moodle
apresentaram índice alto de acesso ao ambiente por parte dos alunos. Destaca-se
nesse quesito os cursos de Pedagogia Licenciatura e Letras Espanhol (Figura 5).
Por outro lado, ainda na estatística de acesso a plataforma, observou-se que áreas
mais voltadas para ciências exatas, tais como o curso de Aplicações para Web foram
classificadas, no geral, com baixo índice de acesso. É possível inferir que essa
configuração ocorre em virtude de habitualmente o aluno dessas áreas acessar o
ambiente de aprendizagem somente nos momentos estritamente necessários. Essa
característica é reforçada também pelo hábito estabelecido pelos cursos da área das
exatas. Diferentemente de outras áreas na qual há uso intenso de fóruns de
discussões bem como tarefas a serem desenvolvidas dentro do ambiente de
aprendizagem virtual, os cursos do âmbito das exatas priorizam as atividades de
forma mais independente que oportuniza os alunos as executarem afastados desse
contexto.

Figura 5 – Exemplo de regra de estatística de acesso

A associação das variáveis estatística de acesso e classe de notas das
atividades estabeleceu, prioritariamente, uma relação de notas altas no intervalo de
90 a 100 e índice alto de acesso ao Moodle (exemplo de regra com essa relação na
Figura 6). Essa característica é esperada tendo em vista que, a princípio, a nota do
aluno tende a ser maior a medida que este tem maior participação nas atividades
acadêmicas. No entanto, algumas regras trazem dados contraditórios nesse quesito.
O curso de aplicações para web relaciona acesso baixo ao ambiente e, ao mesmo
tempo, notas altas no intervalo entre 90 e 100. Essa informação pode estar
relacionada com as questões citadas acima a respeito das características peculiares
dos cursos pertencentes a área das ciências exatas. O curso de administração
também possui dados semelhantes ao curso de Aplicações para web, ou seja,
demonstra baixo acesso e notas pertences as classes de notas altas. É possível que
as notas altas signifiquem que embora o aluno não seja assíduo na plataforma, esse
desempenha suas atividades de maneira eficiente.

Figura 6 – Exemplo de regra de associação entre notas e estatística de acesso

Inicialmente, a relação entre a variável de classe de notas e classe de entrega
mostrou forte dependência entre notas pertence a classe 90-100 e entregas de
tarefas situadas na classe de entrega 95-100 (exemplo na Figura 7 para o curso de
Aplicações para a Web). Essa informação também é esperada, pois é comum que a
entrega das tarefas ocorra no final do prazo de entrega. No entanto, essa mesma
regra vai de encontro ao fato de que tarefas entregues com antecedência possam
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resultar necessariamente em notas altas. Esse ponto pode estar vinculado as
características do método de aprendizagem analisado. Tendo em vista que os dados
utilizados advêm essencialmente do modelo de educação a distância, é possível que
o aluno deixe para fazer a submissão do trabalho nos últimos momentos mesmo que
a tarefa já esteja pronta, uma vez que o sistema permite muitas vezes que a
submissão ocorra em horários alternativos, como, por exemplo, o período da noite
ou até mesmo na madrugada. Esse cenário é evidente em praticamente todos os
cursos que fazem parte do estudo.

Figura 7 – Exemplo de regra de associação entre notas e entrega de tarefas

Outras regras pertinentes sobre as notas e o período de entrega está pautado
entre entregas efetuadas fora do prazo, isto é, após o término do período de tempo
destinado a submissão de atividades. É importante mencionar que no banco de
dados investigado é comum a possibilidade de envio posterior ao prazo
determinado. Percebeu-se que algumas regras apontam para esse tipo de entrega e
também notas altas. Esse cenário incomum pode significar, a priori, que as notas
dessas tarefas não sofrem quaisquer tipos de reajuste descendente em virtude da
entrega em atraso. Entretanto, essa alternativa mostra-se pouco provável se for
considerado que o prazo de entrega tipicamente é usado como um elemento
importante ligado ao método de ensino. Dessa forma, o presente estudo não reúne
as informações necessárias que esclareça esse aspecto. Faz-se necessário um
aprofundamento das investigações bem como o estabelecimento de um método
dedicado a essa temática. Essas questões serão debatidas em trabalhos futuros.
A análise de regras que relacionam as variáveis de estatística de acesso e
entrega de trabalhos não permitiu traçar uma linha consistente que defina as
características da base de dados investigada. Percebeu-se uma série de regras
complementares e antagônicas. Nesse contexto, destaca-se registros que relaciona
entregas de atividades efetuadas no limite final de intervalo de submissão, isto é, a
classe de entrega mais próxima ao final do prazo, e estatística alta de acesso a
plataforma Moodle (exemplo na Figura 8). Essa questão pode também ser entendida
com base na premissa de que o fato de haver uma alta assiduidade não está
necessariamente atrelado a um maior planejamento de estudos e resolução de
atividades. Dessa maneira, é possível inferir que embora haja maior participação do
aluno, outros fatores podem tanto corroborar com a afirmação de que os alunos
apresentam o mesmo comportamento de desenvolver a atividade nos últimos
momentos ou o estudante realiza a atividade com antecedência, mas deixa para
submeter próximo ao prazo final.
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Figura 8 – Exemplo de regra de associação entre entrega de tarefas e estatística de
acesso

Por outro lado, esse tópico também é verificado, de forma inversa, em cursos
no qual há baixo índice de acesso e entregas de tarefas nos primeiros 25% do
intervalo de tempo para envio da atividade. Essa característica foi observada no
curso de Aplicações para web. Conforme citado anteriormente, o curso de
aplicações para web possui peculiaridades que o identificam como um curso com
baixo nível de acesso a plataforma. Desse modo, pode-se supor novamente de que
há um empenho considerável por parte do aluno desse curso, mesmo com pouca
interação na plataforma e se for considerado que as submissões de trabalhos com
grande antecedência simbolizam maior comprometimento e aproveitamento do
curso.
Ao investigar a conexão entre nota da tarefa, período de entrega da tarefa e
estatística de acesso, percebeu-se grande variabilidade de relacionamentos desses
atributos. Inicialmente, algumas regras confirmam a expectativa de notas altas,
entrega de tarefas com rapidez e grande assiduidade no ambiente virtual.
Entretanto, também merece atenção regras que atribui baixa taxa de acesso, notas
pertencentes a classe 90-100 e entregas correspondentes as classes 0-25 e 25-50
do intervalo de tempo para o término da submissão de trabalhos. Esses elementos
são percebidos nos cursos de aplicações para web e administração (exemplo na
Figura 9). Esse aspecto possibilita discutir o papel atribuído ao ambiente de
aprendizagem e também suas limitações. Atualmente, é indiscutível a contribuição
dessas ferramentas para o desenvolvimento da modalidade de ensino a distância.
Contudo, os dados elencados permitem presumir que esse intermediador não é o
principal fator para o desempenho satisfatório do aluno. Além do uso da tecnologia,
é provável que o grande preditor do sucesso acadêmico esteja no esforço individual
do aluno.
Figura 9 – Exemplo de regra de associação entre entrega de tarefas, notas e estatística de
acesso

Outro ponto que esse estudo se propôs foi investigar a ligação entre a entrega
de tarefa na disciplina de alfabetização digital e as médias gerais em todas as
disciplinas (Figura 10). Médias consideradas altas foram encontradas na classe de
entregas intermediárias, ou seja, por volta de 50% do intervalo de tempo de entrega.
Esse fato pode evidenciar características de planejamento na execução da tarefa.

Figura 10– Exemplo de regra de associação entre entrega de tarefas e médias gerais
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Ademais, é importante salientar regras que apontam para boas médias
também em entregas realizadas nos momentos finais do tempo de submissão. Esse
ponto pode estar vinculado como característica da disciplina utilizada na amostra. É
possível que, mais uma vez, as notas gerais da disciplina analisada possuem como
característica a atribuição de notas elevadas o que resulta em médias mais altas.
Essa tendência é vista nas disciplinas de alfabetização digital da área das humanas,
tais como pedagogia e letras espanhol.
Para finalizar, a última relação é composta pelos atributos notas nas tarefas
da disciplina da amostra e as médias gerais das demais disciplinas. Nesse quesito
as regras se centraram prioritariamente em notas consideradas altas nas tarefas e
médias ligeiramente mais baixas. A reincidência dessa conclusão reforça a
necessidade de novos estudos que discute melhor essa característica.

6 - Considerações finais e perspectivas futuras
Com base na utilização de técnicas de mineração na base de dados proposta nesse
trabalho foi possível estabelecer uma caracterização interessante com o perfil dos
dados investigados. Embora muitas relações entre as variáveis tenham se mostrado
de acordo com o esperado, observou-se que há um conjunto de resultados
controversos que resultaram em novos questionamentos que serão discutidos em
trabalhos futuros. Entre as regras esperadas destacam-se a relação diretamente
proporcional entre alto número de acessos a plataforma de educação a distância e
notas altas, bem como um número alto de entrega de tarefas no final do intervalo
proposto pelas tarefas.
Vale ressaltar que pretende-se dar continuidade ao estudo do banco de dados
utilizado nesse trabalho, analisando outras regras estabelecidas pelo algoritmo de
mineração de dados Apriori. Deseja-se ainda utilizar outras técnicas de mineração
de dados que possibilitem não só encontrar novas relações dos atributos pertinentes
a linha de pesquisa, como também estabelecer critérios de comparação entre os
resultados encontrados. Por fim, faz-se necessário aprofundar pontos que foram
observados nos resultados e que esbarrou nas limitações do estudo atual.

Referências
AGRAWAL, R.; IMIELINSKI, R.; & SWAMI, A. N. Mining association rules between
sets of items in large databases. In proceedings of the 1993 acm sigmod
international conference on management of data, p. buneman and s. jajodia, eds.
Washington, d.c., 207–216, 1993.
BAKER, R.; YACEF, K. The state of educational data mining in 2009: A review and
future visions. journal of educational data mining, 1(1):3–17, 2009.
BAKER, R. Data mining for education. In Mcgaw, B., Peterson, P., Baker, E. (eds.)
International encyclopedia of education (3rd edition), elsevier, Oxford, UK, 2010.
BAKER, R. Mineração de dados educacionais: jornada de atualização em
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
informática na educação, Revista brasileira de informática na educação, 19(2),
2011.
BRAMER, M. Undergraduate topics in computer science - Principles of data mining.
Springer, 2007.
CABRAL, L. S.; & SIEBRA, S. A. Identificação de competências em currículos
usando ontologias: uma abordagem teórica, 2006.
CABENA, P.; HADJINIAN, P.; STADLER, R.; VERHEES, J.; & ZANASI, A.
Discovering data mining: from concepts to implementation. prentice hall, 1998.
CAMILO, C. O; & SILVA, J. C. Mineração de dados: conceitos, tarefas, métodos e
ferramentas. Goiânia: UFG, 2009.
COSTA, E.; RYAN. BAKER, R. S.J.D.; LUCAS AMORIM, L.; MAGALHÃES, J.; &
MARINHO, T. Mineração de Dados Educacionais: Conceitos, Técnicas,
Ferramentas e Aplicações, Jornada de Atualização em Informática na Educação –
JAIE, 2012.
FAYYAD, U.; PIATETSKY-SHAPIRO, G.; & SMYTH, P. The kdd process for extracting
useful knowledge from volumes of data communications of the acm, 39(11), 2734, 1996.
HAN, J.; KAMBER, M.; & PEI, J. Data mining: concepts and techniques. Morgan
kaufmann, 2006.
HAND, D.J.; BLUNT, G.; KELLY, M.G.; & ADAMS, N.M. Data mining for fun and
profit. Statistical Science, 15. 2001.
HARRISON, T.H. Intranet data warehouse. Ferramenta e técnicas para utilização do
data warehouse na internet, São Paulo: Berkeley, 1998.
LOPES, C. C.; & SCHIEL, U. Uma Estratégia para Aplicar Mineração de Dadosno
Acompanhamento do Aprendizado na EaD, 2010.
MASETTO, M. T. Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In: Moran, J. M.;
Masetto, M. M.; & Behrens, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica.
Editora Papirus, Campinas, 2000.
NETO, F. J. S. (1998). Ead: regulamentação, condições de êxito e perspectivas,
disponível em www.intelecto.net/ead_textos/lobo1.htm. acesso em out/2002.
SILVA, L. A,; & SILVA, L.S.Fundamentos de Mineração de Dados Educacionais, 3º
Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2014), 2014.
TAN P-N.; STEINBACH, M.; KUMAR, V. Introdução ao Data Mining. Editora Ciência
Moderna, 2009.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ALFABETIZAÇÃO VISUAL NA EAD: A GESTALT COMO
METÓDO DE LEITURA DE IMAGEM
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Resumo – O artigo em questão trata da alfabetização visual com sugestão
metodológica para a Educação a Distância, uma vez que os discentes dessa
modalidade são sujeitos que desenvolvem uma jornada diária de trabalho exaustiva.
Mesmo assim, são disciplinados, assumindo, dessa forma, o compromisso de
estudar com autonomia, programando seus horários. Contudo, esses estudantes
não têm tempo de ler textos longos, o que dificulta a compreensão e assimilação dos
mesmos pela exiguidade de tempo. É necessário, portanto, criar mecanismos,
dispositivos ou formas que facilitem a cognição. A pesquisa leva em conta as noções
de alfabetismo visual, de Educação a Distância, dos Princípios da Gestalt. Objetivouse investigar a possibilidade do enlaçamento e análise da Alfabetização Visual; e
promover uma aproximação entre os universos da Alfabetização Visual, utilizando
os métodos dos princípios da Gestalt com a Educação a Distância. A pesquisa tratase de uma revisão narrativa. Essa pesquisa faz parte de um trabalho de dissertação
em andamento, do programa de Pós-graduação em Gestão e Tecnologia em
Educação a Distância pela Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Palavras-chave: Alfabetização Visual. Educação a Distância. Gestalt.
Abstract – The article in question deals with visual literacy with methodological
suggestion for Distance Education, as the students of this type are subject to develop
a daily journey of exhaustive work. Still, they are disciplined, assuming thus the
commitment to study independently by setting their schedules. However, these
students do not have time to read long texts, which hinders the understanding and
assimilation of the same paucity of time. It is therefore necessary to create
mechanisms, devices or forms that facilitate cognition. The survey takes into account
the concepts of visual literacy, Distance Education, Principles of Gestalt. This study
aimed to investigate the possibility of bonding and analysis of Visual Literacy; and
promote a rapprochement between the worlds of Visual Literacy, using the methods
of the Gestalt principles with Distance Education. Research it is a narrative review.
This research is part of a dissertation work in progress, the Graduate Program in
Management and Technology in Distance Education for the Rural Federal University
of Pernambuco.
Keywords: Visual Literacy. Distance education. Gestalt.
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Os alunos da Educação a Distância são sujeitos que desenvolvem uma jornada diária
de trabalho exaustiva. Mesmo assim, são disciplinados, assumindo, dessa forma, o
compromisso de estudar com autonomia, programando seus horários. Contudo, esses
estudantes não têm tempo de ler textos longos, o que dificulta a compreensão e
assimilação dos mesmos pela exiguidade de tempo. É necessário, portanto, criar
mecanismos, dispositivos ou formas que facilitem a cognição. Ou seja, o processo de
assimilação do conteúdo dado.
Nesse contexto, podemos destacar a proliferação da imagem pelos mais
diversos meios de comunicação de massa digitais e impressos, como: jornais,
publicidade, televisão, internet, celular, entre outros. ROSSI (2003) afirma que “a
cultura vivida pelo aluno de hoje se caracteriza pela saturação de imagens, e a maioria
das informações que ele recebe chega através delas”.
Na contemporaneidade, a cultura visual e a alfabetização visual, juntamente
com o textual e numeral, formam um construto de habilidades exigidas para qualquer
indivíduo. A capacidade de criar imagens e codificá-las é essencial para o processo
criativo.
Os meios de comunicação são excessivamente imagéticos e transmitem
opiniões por intermédio de sistemas codificados de símbolos e norteiam o
funcionamento das culturas. Os símbolos e signos são a condução do significado e
ocupam uma função essencial na vida da sociedade e uma parte dela lhes dá vida. O
significado é utilizado a partir de seu uso. “Interpretar é, portanto, decifrar. Por isto há
graus de interpretação. Depende da familiaridade, da competência, do conhecimento
que o intérprete tenha da situação”. (HERNÁNDEZ, 2000, p.124).
Alfabetização, em geral, significa a capacidade de ler e escrever, mas também
pode referir-se à competência de "ler" outros tipos de sinais como, por exemplo,
imagens ou gestos (DONDIS 2007). Dessa forma, a propagação de imagens na nossa
cultura - em jornais e revistas, na publicidade, na televisão e na internet – faz a
alfabetização visual uma aptidão basilar.
Todavia, o desenvolvimento de um alfabetismo visual é quase ignorado no
decorrer da formação do sujeito, uma vez que a escola ainda enfatiza o modo textual
em detrimento do visual, limitando a capacidade criadora, crítica e analítica do
estudante.
A presente pesquisa leva em conta o aspecto ‘visual’ desta leitura. Entende-se,
assim, que esta “representação gráfica” (GOODMAN, 1976) da linguagem verbal é,
deste modo, e basicamente, visual.
Com isso, a presente pesquisa objetivou-se investigar a possibilidade do
enlaçamento e análise da Alfabetização Visual; e promover uma aproximação entre
os universos da Alfabetização Visual, utilizando os métodos dos princípios da Gestalt
com a Educação a Distância
A pesquisa trata-se de uma revisão narrativa, que, de acordo com Cordeiro
(2007), apresenta uma temática amplificada e não segue uma elaboração rígida. A
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revisão narrativa se diferencia por ser menos rigorosa e não utiliza processos
sistemáticos para a busca e analise da literatura.
Essa pesquisa faz parte de um trabalho de dissertação em andamento, do
programa de Pós-graduação em Gestão e Tecnologia em Educação a Distância pela
Universidade Federal Rural de Pernambuco.

EAD E A LINGUAGEM VISUAL
O aumento tecnológico é apresentado por muitos defensores da EaD como inevitável,
pois a educação deve ser organizada na nesta modalidade para atender o
desenvolvimento da sociedade. Com isso, os antigos professores seriam
ultrapassados:
Neste início do século 21, quando o futuro já chegou [sic], observamos novos
modos de socialização e mediações inéditas, decorrentes de artefatos
técnicos extremamente sofisticados (como, por exemplo, a realidade virtual)
que subvertem radicalmente as formas e as instituições de socialização
estabelecidas: as crianças aprendem sozinhas (“autodidaxia”), lidando com
máquinas “inteligentes” e “interativas”, conteúdos, formas e normas que a
instituição escolar, despreparada, mal equipada e desprestigiada, nem
sempre aprova e raramente desenvolve (Belloni, 2002, p. 4).

Dentro desta plataforma surge também um novo tipo de professor, que trabalha
mais as mediações e incentiva as competências. FORMIGA (2009) sobre o novo
papel do professor nos ambientes virtuais de aprendizagem:
Enquanto isso, os professores, sobretudo os tradicionais, sentem-se
atordoados nesse cenário de permanente incerteza e mudanças continuadas.
Estão também desprotegidos porque sua afiliação teórica ou fidelidade
ideológica se prende a uns poucos autores consagrados do passado, que
representam pouco ou quase nada na galáxia do conhecimento em constante
expansão. (…) Portanto, cabe agora ao professor deslocar sua competência
para incentivar a aprendizagem, desenvolver o raciocínio, pensar, falar e
escrever melhor. Desse modo, ele passa a ser um eterno aprendiz ao dividir
e compartilhar seus conhecimentos, sobretudo suas dúvidas, com seus pares
e seus novos colegas estudantes/alunos. (…) Nesse processo criativo e
inovador do ensino docente, desaparece a hierarquia do saber e a pretensão
de uma superioridade intelectual dos mestres (p. 44).

O que se mostra claramente é uma troca mais democrática de saberes.
Professor e estudante trocam o tempo todo de lugar cada um com suas competências
trazendo as incertezas para o ambiente do conhecimento. De acordo com TORRES
(2014) a Educação a Distância, citando MOORE e KEARSLEY (2010), é uma
modalidade de aprendizagem planejada, que ocorre em lugares diferentes e requer
técnicas especiais na estruturação do curso, métodos específicos de comunicação
por meio de diversas tecnologias.
CUNHA e REIS (2013) ressalta que há várias pesquisas acerca de modelos de
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planejamento instrucional para a Educação a Distância, embora muitas instituições
ainda não atentaram ou se sensibilizaram no sentido que falta esse planejamento
instrucional adequado.
Conforme PRETI (2010, p.165) “na modalidade presencial, são necessários
prédios de tijolos e cimento. Na modalidade a distância, as estruturas devem ser
previstas para todas as etapas de planejamento, produção e atendimento aos alunos
e avaliação”. Esse planejamento facilita a mediação, ao mesmo tempo em que a
interação professor/aluno estabelece e incentiva competências.
BELLONI (2002), ao discorrer sobre EaD, postula que os antigos professores
seriam ultrapassados, e observam-se novos modos de socialização com a chegada
do futuro, além de novas mediações decorrentes de dispositivos técnicos bastantes
sofisticados, como por exemplo a realidade virtual, que alteram drasticamente a forma
de socialização estabelecidas. As crianças aprendem sozinhas, lidando com
tecnologias interativas, onde a escola não tem preparo e nem equipamentos para
incitar seus discentes.
Dentro desta plataforma surge também um novo tipo de professor. Que trabalha
mais as mediações e incentiva as competências. FORMIGA (2009), sobre o novo
papel do professor nos ambientes virtuais de aprendizagem, diz que os tradicionais
professores se sentem confusos no meio de tanta mudança continua e que, cabe a
eles, incentivar a aprendizagem de seus alunos que são eternos aprendizes com seus
novos colegas alunos, O que se mostra claramente é uma troca mais democrática de
saberes. Professor e estudante trocam o tempo todo de lugar cada um com suas
competências trazendo as incertezas para o ambiente do conhecimento.
As imagens são uma importante ferramenta para a comunicação de forma geral
que foram sendo elaboradas por diversos tipos de equipamentos durante o tempo,
além de serem símbolos criados pelo ser humano e uma forma de linguagem- muito
utilizada, mas poucos sabem o que realmente a imagem quer passar – para o
processo do desenvolvimento do homem. “A experiência visual humana é
fundamental no aprendizado para que possamos compreender o meio ambiente e
reagir a ele; a informação visual é o mais antigo registro da história humana. [...]”.
(DONDIS, 2007).
A Linguagem visual é uma forma de comunicação que utiliza elementos visuais
para transmitir um significado ou uma ideia. A Alfabetização Visual é tão importante
quanto a Alfabetização Verbal e Numeral (habilidades de ler e calcular). Algumas
pessoas são pensadoras visuais, pois pensam, literalmente, em imagens, utilizando a
parte do cérebro que é emocional e criativa para processar e dar sentido à informação.
Podemos encontrar a expressão visual em pinturas, desenhos, símbolos ou
simplesmente linhas e formas dispostas em um efeito específico.
O modo visual constitui todo um corpo de dados que, como a linguagem, podem
ser usados para compor e compreender mensagens em diversos níveis de utilidade,
desde o puramente funcional até os mais elevados domínios da expressão artística
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(DONDIS, 2007).
A arte é um exemplo da Linguagem Visual. A pintura ou escultura pode
transmitir mensagens ou evocar tipos específicos de respostas emocionais. Pode-se
também expressar ideias sobre eventos históricos, conceitos abstratos, ou
simplesmente criar um certo efeito sobre a mente. Alguns pesquisadores acreditam
que diferentes partes do cérebro respondem de várias maneiras para cores e formas.
A constante presença das imagens em nossas vidas com o advento das novas
tecnologias ressalta a importância da Alfabetização Visual e com isso devemos
desenvolver a capacidade de interpretar e ler as imagens presentes em seu contexto.
[...] Além de oferecer um corpo de informações e experiências
compartilhadas, o alfabetismo visual traz em si a promessa de uma
compreensão culta dessas informações e experiências. Quando nos damos
conta dos inúmeros conceitos necessários para a conquista do alfabetismo
visual, a complexidade da tarefa se torna muito evidente. [...]. (DONDIS,
2007).

As novas tecnologias digitais tornaram possível a todos, potencialmente, a
possiblidade de criar e compartilhar mídia visual. Ainda assim, a onipresença de
imagens e mídia visual não significa, necessariamente, que os sujeitos são capazes
de analisarem o uso e a produção de conteúdo visual. Os indivíduos devem
desenvolver essas habilidades essenciais, a fim de participar competentemente em
uma sociedade visualmente orientada. Alfabetização Visual capacita os indivíduos a
participar plenamente de uma cultura visual.
O desenvolvimento dessa alfabetização é fundamental para o aprendizado
humano. Quando desenvolvidos, permitem que uma pessoa visualmente alfabetizada
possa discriminar e interpretar ações, objetos, símbolos, natural ou feito pelo homem,
que ele encontra em seu ambiente. Por meio do uso dessas competências, ele é
capaz de compreender e apreciar, por exemplo, as obras-primas de comunicação
visual.
SANTAELLA (2012) afirma que para ler-se uma imagem "deveríamos ser
capazes de desmembrá-la parte por parte, como se fosse um escrito, de lê-la em voz
alta, de decodificá-la, como se decifra um código, e de traduzi-la, do mesmo modo
que traduzimos textos de uma língua para outra" (p.12). A sociedade de hoje é
altamente visual e imagem visual não é mais complementar a outras formas de
informação.
O mundo moderno apresenta uma riqueza de imagens para ser lido e
questionado. Não é de estranhar, então, que muitas vezes os detalhes sutis por trás
dessas camadas de significado é esquecido e lemos apenas a superfície do que é
apresentado para nós. No entanto, a compreensão de que muitos dos elementos de
nosso mundo visual são construções deliberadas que contam com os elementos da
"Alfabetização Visual" deve encorajar-nos a ter um olhar mais profundo para uma
melhor compreensão do que os atores de imagens querem dizer.
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Essas habilidades da alfabetização visual podem ser diligentes igualmente a
qualquer tipo de imagem: fotografias, pinturas e desenhos, arte gráfica, filmes, mapas,
e vários tipos de tabelas e gráficos. E a alfabetização visual permite que o
telespectador reúna as informações e ideias contidas em uma imagem e a coloqueas em um contexto, determinando se elas são válidas. Essa mensagem é transmitida
por meio de elementos (signos) que representam conceitos, ideias e valores,
estabelecidos e interpretados socialmente, ou seja, usando uma determinada
linguagem (SANTAELLA, 1999). Alfabetização visual é o processo pelo qual
aprendemos a ler as imagens, criticando-as e a produzi-las como forma de expressão.
As imagens elas não são naturais, mas um discurso é construído.
A partir da inclusão do sujeito num determinado contexto cultural estruturado
por linguagens, pode-se pensar numa abordagem referente à produção do sentido
neste contexto, em que tipos de cultura funciona culturalmente por consequência da
comunicação, pois esses tipos de cultura se comunicam pela produção de linguagem
e sentido (SANTAELLA, 1999).
O alfabetismo visual, como capacidade a ser desenvolvida pelo sujeito, pode
ser considerado como um processo de ensino-aprendizagem que o habilita a entender
o ambiente ao seu redor e a interpretar e produzir obras da comunicação visual
(DEBES, 1969).

GESTALT NO PROCESSO DE LEITURA VISUAL
Em nossa busca por uma alfabetização visual eficaz na Educação a Distância,
devemos levar em consideração as leis básicas da Gestalt.
A Gestalt possui leis básicas tais como unidade, unificação, segregação,
fechamento, proximidade, continuidade, semelhança e pregnância da forma. A
palavra Gestalt vem do alemão que quer dizer “forma” ou “figura” e refere-se como os
seres humanos percebem a unidade de vários elementos.
Segundo a Gestalt, a arte fundamenta-se no princípio da pregnância da forma.
Isto é, na constituição de imagens, os elementos de equilíbrio, clareza e harmonia
visual estabelecem para o ser humano uma necessidade e, portanto, são
considerados imprescindíveis, seja numa fotografia, numa obra de arte, numa peça
publicitária, ou em qualquer outro tipo de manifestação visual.
(...) existe uma correspondência entre a ordem que o projetista escolhe para
distribuir os elementos de sua “composição” e os padrões de organização,
desenvolvidos pelo sistema nervoso. Estas organizações, originárias da
estrutura
cerebral,
são,
pois,
espontâneas,
não
arbitrárias,
independentemente, de nossa vontade e de qualquer aprendizado. (GOMES
FILHO, 2000)

Quando se desenha um círculo dentro de um quadrado fora do eixo central,
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pode-se notar que a mesma está fora o lugar, pois quando olhamos um objeto não se
percebe separadamente e sim como um todo. Arnheim (2002) diz que o “ver algo
implica em determinar-lhe um lugar no todo: uma localização no espaço, uma posição
na escala de tamanho, claridade e distância”.
A Gestalt baseia-se em sete princípios: Semelhança, Segregação, Unidade,
Continuidade, Proximidade, Fechamento e Pregnância da Forma. De acordo com
Arnheim (2002, p.17), esses princípios foram formulados entre a Primeira e Segunda
Guerra Mundial e baseiam-se em um elemento central, o da forma, que sugere uma
relação mais profunda entre os elementos da figura do que os próprios elementos, e
que não é extinguida pela transformação desses elementos.
Na semelhança, o cérebro vai sempre tentar juntar os elementos semelhantes
em suas características. Como é o caso da figura abaixo. Triângulos irão se agrupar
com os seus semelhantes, assim como os quadrados. Podemos utilizar esse
fundamento também em cor, textura, direção, entre outros.
A igualdade de forma e de cor desperta também a tendência de se construir
unidades, isto é, de estabelecer agrupamentos de partes semelhantes.Em
condições iguais, os estímulos mais semelhantes entre si, seja por forma, cor,
tamanho, peso, direção e localização, terão maior tendência a ser agrupados,
a constituir partes ou unidades. Em condições iguais, os estímulos originados
por semelhança e em maior proximidade terão também maior tendência a
serem agrupados, a constituírem unidades (GOMES FILHO, 2000, p.35).

A outra lei básica da Gestalt é a segregação. Essa lei tem como definição a
capacidade perceptiva de destacar, identificar e separar as unidades formais em um
todo compositivo. Consiste não só na desigualdade do ponto de vista visual, mas
também sensorial, em que um determinado componente destoa do restante de um
conjunto com relação a forma, textura, ou outro componente. Pode ser feita por vários
meios, como por exemplo, pelos elementos de linha, ponto, volume, brilho, cor,
textura, entre outros.
A unidade, que é outra lie básica, consiste em identificar as unidades formais
em uma imagem. A princípio, o desenho é visto como um todo, antes dos elementos
individuais serem identificados. De acordo com GOMES FILHO:
As unidades são percebidas por meio da verificação de relações (formais,
dimensionais, cromáticas, etc.) que se estabelecem entre sim na
configuração do objeto como um todo, ou em partes desse objeto. Uma ou
mais unidades formais são percebidas dentro de um todo por meio de pontos,
linhas, planos, volumes, cores, sombras, brilhos, texturas e outros atributos –
isolados ou combinados entre si. No caso de um objeto ser constituído por
conjunto de numerosas unidades, para proceder à análise e interpretação
visual da forma, pode-se adotar o critério de se eleger unidades principais –
desde que estas sejam suficientes para realizar a leitura” (2000, p.29).

A lei Básica da Continuação significa que algo (uma linha, uma borda, uma
curva, uma direção) continua a partir de um elemento para outro. O olho do observador
vai seguir a linha contínua ou a borda suavemente de um elemento para outro. Linhas
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implícitas são um exemplo de continuação. Baseia-se na ideia de que uma vez que
você começar a olhar em uma direção particular, vai continuar olhando nessa direção
até ver algum elemento.
O princípio da proximidade é baseado no agrupamento, elementos mais
próximos uns dos outros, onde será possível vê-lo coo um grupo. Proximidade é uma
das maneiras mais fáceis de alcançar a unidade.
GOMES FILHO (2002) afirma que “elementos próximos uns dos outros tendem
a ser vistos juntos e, por conseguinte, a constituírem um todo ou unidades dentro do
todo” (2002, p.34)
Na lei básica do Fechamento, um elemento complexo é realmente um grupo de
itens simples que a mente coloca juntos como um único objeto. Um rosto é uma
coleção de olhos, ouvidos, nariz, boca, etc. Você pode reconhecer um rosto familiar,
mesmo que parte dela escondida (com um chapéu ou óculos de sol, por exemplo).
Sua mente fornece as peças que faltam, isso se um número suficiente de
características significativas é visível
O fechamento é usado abundantemente na arte. Não é tanto pela quantidade,
mas pela qualidade da informação que lhe permite ler uma imagem. Um artista
inteligente deixa algumas coisas para os telespectadores para abastecer quando
olham para uma imagem.
A Pregnância da Forma é um dos princípios fundamentais subjacentes da
Gestalt e também é conhecido como o princípio da boa forma. Esse princípio abarca
quase todos os outros princípios citados anteriormente.
[...] um objeto com alta pregnância é um objeto que tende espontaneamente para uma
estrutura mais simples, mais equilibrada, mais homogênea e mais regular. Apresenta
um máximo de harmonia, unificação, clareza formal e um mínimo de complicação
visual na organização de suas partes ou unidades compositivas. [...] uma melhor
pregnância pressupõe que a organização formal do objeto, no sentido psicológico,
tenderá a ser sempre o melhor possível do ponto de vista estrutural. ” (GOMES
FILHO, 2000, p.)

Assim, segundo GOMES FILHO (2000) “quanto melhor ou mais clara for a
organização visual da forma do objeto [...] maior será o grau de pregnância”

Figura 1 Fonte: Cibelle Resende / 2016

Na figura da esquerda acima vemos, claramente, cinco círculos sobrepondo um
ao outro. Já na figura da direita, não vemos estes círculos o que dificulta na
compreensão da imagem. Muitas imagens são referidas como alta pregnância pela
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sua facilidade na leitura. Já quando se refere a imagem como baixa pregnância, sua
leitura é dificultada, o que significa que ela não é ruim, mas sim de compreensão difícil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A alfabetização visual é basilar para o alunado da Educação a Distância, pois são
sujeitos que optaram por essa modalidade por não terem tempo de lerem textos
longos, dificultando a compreensão dos mesmos.
O alfabetismo visual além de aperfeiçoar a inteligência visual e a experiência
visual já existente, ainda proporciona elementos para que o sujeito aprimore
habilidades que poderão vir a ser úteis para o seu convívio com os meios de
comunicação e informações visuais presentes na sociedade da qual está inserido. Por
isso, percebemos o valor da alfabetização do sujeito para seu aprimoramento pessoal
e profissional. É através dela que o sujeito será capaz de ler e interpretar a
transmissão de mensagens por meio de imagens.
Vivemos rodeados de mensagens visuais e corriqueiramente essas
mensagens são utilizadas de forma equivocada. Ademais, a alfabetização visual para
a Educação a Distância (EaD) é de extraordinária importância como método de ensino
e uso de formas específicas que materializam o sistema da escrita e que estruturam
um espaço a ser ‘lido’.
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Resumo –.Este estudo propõe uma investigação sobre o potencial das tecnologias
de informação e comunicação para gestão das atividades de orientação acadêmica
no ensino superior. Seu foco está em apontar se estas ferramentas estão sendo
utilizadas a fim de quebrar a barreira de tempo e espaço em todas atividades
realizadas na graduação por orientadores e orientandos. Que possam favorecer a
comunicação entre alunos/professores, propiciar a troca de conhecimento e
experiência e facilitar os trabalhos realizados. Para tanto, este estudo vislumbrou
elencar quais TIC’s estão sendo empregadas na Universidade do Estado de Mato
Grosso, assim como, coletar e analisar a experiência de orientadores e orientando
no uso de TIC’sem áreas distintas do conhecimento. O cenário encontrado foi de
várias formas de orientações (TCC, PIBID, iniciação científica e estágio) e cada
qualcom suas peculiaridades, mas para as quais de alguma forma tecnologias
sempre podem atuar como apoio e minimizar as dificuldades encontradas.
Palavras-chave: orientação acadêmica, sistemas colaborativos, e-learning
Abstract –This study proposes an investigation into the potential of information and
communication technologies for management of academic orientation activities in
higher education. His focus is on point if these tools are being used in order to
break the barrier of time and space on all activities post graduation by professors
and students. Encouraging communication between students/professors, foster the
exchange of knowledge and experience and facilitate the work carried out. The
methodological procedures glimpse to list which TIC’s are being employed, as well
as collect and analyze the mentors and mentees experience in different areas of
knowledge.The scenario was of various forms of guidance ( TCC, PIBID ,
undergraduate and stage ) and each with its own peculiarities , but which somehow
technologies can always act as support and minimize the difficulties encountered.
Keywords: academically oriented , collaborative systems , e-learning

Introdução
O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) tornou-se inevitável no
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ambiente educacional, devido ao avanço e utilidade na vida dos professores e
alunos. A educação busca fazer uso dessas ferramentas para propiciar e facilitar o
ensino-aprendizado. Segundo Vasconcelos (2011 p. 46) [...] as combinações das
tecnologias da informação e comunicação possibilitam a propagação do
conhecimento, a realização de estudos individuais ou em grupos, sejam nos locais
de trabalho, instituições de ensino ou em locais geograficamente diferentes e
distantes.
Em relação às TIC’s na educação básica ou como apoio a didática existem
inúmeros estudos ligados a essa temática apontando muitas vantagens
educacionais. Já no ensino de graduação, no que diz respeito às atividades de
orientação essas ferramentas são pouco difundidas, no entanto, é algo rotineiro na
vida dos graduandos e professores. Dessa maneira, este estudo propõe analisar o
potencial das tecnologias de informação e comunicação para gestão das atividades
no ensino em nível de orientação. Através de uma pesquisa de campo sobre o uso
das TIC’s nas atividades de orientação de trabalhos de conclusão de curso(TCC) ,
iniciação científica (IC) e programa de iniciação a docência(PIBID).
Muitos trabalhos correlatos são realizados neste sentido, cada um com sua
abordagem particular, Almeida (2006), apresenta um estudo sobre a formação dos
professores em relação ao uso das TIC’S em um programa de pósgraduação em
educação. Arruda (2007), realiza uma abordagem que mais se assemelha com os
objetivos dessa pesquisa, uma vez, que realiza as reflexões sobre uso de TIC’s por
professores em Pós Graduação independente de ações por parte dos programas.
Os dois trabalhos relacionados citados, contribuíram para nortear as metodologias e
desenvolvimento deste trabalho, que poderá ainda analisar o confronto com
resultados obtidos em trabalhos anteriores.

Utilização de TIC’s na Educação
Os benefícios que a TIC’s trouxeram para o ambiente educacional são visíveis, de
modo que a mesma possui inúmeras vantagens em relação ao ensino
aprendizagem, destruindo barreiras entre alunos e professores. Conforme consta
nos Planos Curriculares Nacionais(PCN’s), a tecnologia eletrônica pode ser utilizada
para gerar situações de aprendizagem com maior qualidade, ou seja, para criar
ambientes de aprendizagem em que a problematização, a atividade reflexiva, atitude
crítica, capacidade decisória e a autonomia sejam privilegiadas. Os meios
eletrônicos de comunicação oferecem amplas possibilidades para ficarem restritos
apenas à transmissão e memorização de informações. Permitem a interação com
diferentes formas de representação simbólica (OLIVEIRA & PACHECO, 2008, p. 70
apud BRASIL. MEC. PCN, 1998)
A partir do pressuposto de que as TIC’s estão presentes no âmbito
acadêmico, Bianchetti&Turnes (2014) abordam que essas tecnologias representam
economia de tempo no processo de elaboração dos trabalhos de conclusão de
curso, ou seja, a rápida comunicação entre orientador e orientando atingiu um
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patamar nunca imaginado.

Proposta de Pesquisa
Este trabalho propõe investigar como as TIC’s têm contribuído com o processo de
orientação dos trabalhos no meio acadêmico. Nesta busca, é previsto identificar e
elencar os recursos baseados em TIC’s que facilite a troca de conhecimento sejam
elas individuais ou coletivos. Sistemas colaborativos, ferramenta de comunicação,
de conferência eletrônica, e de gestão de atividades, e que propiciam altos
benefícios à academia.
Este estudo permite alguns questionamentos em relação às tecnologias de
informação e comunicação para gestão das atividades do ensino. Tais
questionamentos podem tornar-se possíveis hipóteses com o decorrer da pesquisa.
•

Quais TIC’s são utilizadas no meio acadêmico?

•

Qual é o potencial de cada TIC’s usada na gestão de orientação;

•

Existem benefícios, desvantagens e receios em relação ao uso das

•

Uso das TIC’s na orientação favorece a relação aluno professor?

TIC’s?
•
A barreira tempo e espaço é suprida com o uso dessas ferramentas
tecnológicas de informação e comunicação?
•

O uso dessas ferramentas está na rotina dos alunos e professores?

•
As TIC’s possibilitam uma troca de informação e conhecimento maior
entre Aluno/Aluno, Aluno/Professor e Professor/Professor?
Metodologia e Coleta de Dados
A pesquisa científica e de total importância em um projeto de pesquisa, Gil (2007, p.
17) aborda a pesquisa cientifica como “[...] procedimento racional e sistemático que
tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos.
Gerhardt e Silveira (2009, p. 12) afirmam que “Só se inicia uma pesquisa se existir
uma pergunta, uma dúvida para a qual se quer buscar a resposta.Pesquisar,
portanto, é buscar ou procurar resposta para alguma coisa.”
Deste modo a fim de responder as questões levantadas acima serão
realizados duas etapas de pesquisa, a primeira delas será a pesquisa bibliográfica,
que tem como intuído aprofundar teoricamente sobre o tema pesquisado e encontrar
respostas para às possíveishipóteses levantadas. Segundo as autoras Marconi e
Lakatos (2010, p. 166) “As referências Bibliográficas são meios para definir, resolver,
não só problemas já conhecidos, mas para explorar novas áreas”.
Com o uso da pesquisa bibliográfica foi possível identificar a classificação das
TIC’s para atividades colaborativas baseadas em seguintes ferramentas:
•
Ferramentas de comunicação;
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•

Ferramentas de conferência eletrônica;

•

Ferramentas de gestão de atividades.

Os sistemas colaborativos são entendidos como ferramentas que possibilitam
o trabalho coletivo. Atualmente existem inúmeras dessas ferramentas que tem como
o intuíto de favorecer a comunicação, interação e troca de conhecimento. O sistema
colaborativo é fundamental na construção de conhecimento Segundo Vasconcelos
(2011) estabelece o conceito de aprendizagem colaborativa como aquela que se dá
a partir do momento em que o sujeito é capaz de descentrar-se para realizar algo
em comum de forma compartilhada. (VASCONCELOS, 2011, Apud VILLARDI &
OLIVEIRA, 2011)
Já a ferramenta de comunicação é entendida como formas ou meios de
pessoas se comunicarem, Queiroz et al afirma que “Comunicação é uma troca de
conhecimentos e de entendimento” (2008, p. 379). Para que haja essa comunicação
deve existir uma mensagem, um código, um emissor, um receptor e um canal. O
canal “ é o meio através do qual fazemos uma mensagem chegar a outra pessoa,
uma espécie de ‘veículo da mensagem’” (Queiroz et al, 2008, p.381).
As ferramentas de conferência eletrônica possibilitam a interação entre
pessoas de diferentes lugares, pois não há a necessidade de que ambos estejam no
mesmo tempo e espaço. Chats, e-mails, videoconferência são apenas umas das
ferramentas de conferência eletrônica.
As ferramentas de gestão de atividades são todos aqueles recursos que
facilitam o trabalho do aluno ou professor. Uma das ferramentas utilizadas
ultimamente que trouxeram para o ambiente educacional inúmeros pontos positivos
são as plataformas online de aprendizagens. Segundo Machado, Silva &Catapan “O
ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA), têm contribuído para situações
antes inexistentes no cenário educacional, como a acessibilidade ao processo de
construção do conhecimento” (2014, p. 2)
Tais ferramentas já são amplamente utilizadas na área de gestão empresarial,
existem várias opções de uso gratuito com alto grau de usabilidade já
implementadas, em que não há necessidade de ter alto ou nenhum conhecimento
técnico por parte de quem usar.
A segunda etapa realizada foi a pesquisa de campo. A utilização desse
recurso metodológico permite ao desenvolvedor, o melhor estudo dos possíveis
problemas levantados. Para Marconi e Lakatos “pesquisa de campo é aquela
utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um
problema, para o qual se procura uma resposta” (2010, p. 169). Fora levantado por
meio de questionário a percepção de orientadores e orientandos de diversas
modalidades no período letivo de 2014/01 a 2015/02, em relação ao uso de TIC’s
Marconi e Lakatos contribuem apontando que “Questionário é um instrumento de
coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser
respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador” (2005, p. 184). O
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questionário aplicado possui perguntas fechadas ou dicotômicas e perguntas
abertas de nível descritivas. “Perguntas fechadas é denominada perguntas limitadas
de alternativas fixas […] Também chamadas livres ou não limitadas, são as que
permitem ao informante responder livremente” (MARCONI, LAKATOS, 2005, p.
187).
A apreciação dos dados foi realizada utilizando o recurso de quantitativodescritivo, em que a análise quantitativa se baseia em dados estáticos. Para
Rodrigues, os “referidos dados da analise quantitativa devem pertencer ao universo
da estatística inferencial” (2007, p. 36), esses dados obtidos terão total importância
para a verificação das hipóteses.
Análise dos Resultados
Durante a execução deste estudo o primeiro passo foi delimitar o universo de
amostra e participantes, identificando no campus quais as possibilidades de
orientação existentes no campus durante o período letivo 2014/01 a 2015/02. Foi
verificado que a atividade de orientação se dá em três categorias: orientação de
TCC, orientação de iniciação cientifica e orientações PIBID. O quadro 1 demonstra a
quantidade de participantes em cada categoria, com os papéis de orientando e
orientador.
Quadro 1. Casos de Orientação

Trabalho de Conclusão de
Iniciação Científica
Curso

PIBID

Orientadores Orientandos Orientadores Orientandos Orientadores Orientandos
11

44

5

5

2

20

Não foi contabilizado o total de orientadores e orientandos, pois um mesmo
professor ou aluno pode figurar e mais de um papel, por exemplo, um mesmo aluno
pode estar na situação de orientação de TCC e ao mesmo tempo PIBID ou IC, ou
um professor pode figurar nas três categorias orientando mais de 1 aluno por vez em
cada categoria. Contabiliza-se então nesse estudo individualmente ‘casos de
orientação’, neste sentido, têm-se neste trabalho 69 casos de orientação, das quais
44 foram alcançados por estas pesquisas, os demais não participaram, por já terem
concluído ou desistido.
Em um primeiro momento os participantes foram indagados sobre o uso de
TIC’s durante a atividade de orientação, quanto a este questionamento foram
unânimes, 100% deles alegaram a utilizar tecnologia para comunicação, em todos
os casos indicaram o e-mail. No entanto, ao serem indagados se fazem o uso de email de maneira sistemática (planejada para a atividade de orientação)19 casos de
orientação (43%) indicaram que já planejam suas orientações sob as perspectiva do
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uso desses recursos, os demais indicaram utilizar aleatoriamente e intuitivamente.
Foi solicitado a indicação de maneira espontânea de todos os recursos
utilizados durante a orientação, apresentamos aqueles que atingiram o mínimo de
5% do total de indicações. O quadro 2 trás as ferramentas mais citadas durante as
atividades de orientação e o quadro 3 indica quais as atividades realizadas com o
uso de TIC’s.
Quadro2. TIC’s utilizadas durante a atividade de orientação

Ferramentas

Quantidade
Citações

E-mail

44

de
Percentual
100%

Celular
(Ligações, whats
app, SMS)
40

91%

Skype (chat)

10

23%

Site Pessoal

10

23%

GoogleTalk

9

20%

Grupos de E-mail 9

20%

Google Drive

4

9%

Skype
(conferência)

4

9%

Web Conf

4

9%

AVA (MOODLE)

2

5%

Confrontando as formas de utilização das ferramentas, é apresentado no
Gráfico 1 o agrupamento das ferramentas por categoria de colaboração conforme
apresentado na seção 3.1.
Quadro3. Atividades realizadas durante a atividade de orientação com uso de TIC’s

Quantidade.de
indicações

Atividades
Indicações
realizadas

de

atividades

a

serem
44

Prestação de contas sobre atividades
realizadas
44
Cobranças gerais

40
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Envio de material para correções

33

Pesquisa Geral

33

Comunicados Gerais

21

Socialização de resultados

15

Envio ou disponibilização de materiais

15

Pesquisa Direcionada

10

Reuniões em grupo

10

Reuniões individuais

8

Controle de atividades

4

Uso de Tic's por Categoria
Comunicação

Conferência Eletrônica

Gestão do Trabalho
2
20%
5
3
50%
30%

Gráfico 1. Agrupamento das ferramentas por categoria

Com o objetivo de se averiguar os potenciais positivos do uso de TIC’s, os
participantes foram indagados sobre as maiores dificuldades encontradas durante a
atividade de orientação, para posteriormente confrontar com os recursos
tecnológicos com formas de se superar tais dificuldades, o quadro 4 , apresenta as
principais dificuldades apontadas.
Quadro4. Dificuldades encontradas

Dificuldades para participar/realizar deReuniões
Compatibilidade de Horários
Distância do campus
Falta de controle das atividades realizadas
Recomendação de Conteúdo
Incompatibilidade de comunicação
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Controle de Versões (correções)
Socialização de Resultados.
Durante a realização da semana pedagógica no campus, em parceria com o
professor coordenador de TCC, os resultados parciais deste estudo foram
apresentados, com a exposição das boas práticas e bons resultados que cada caso
de orientação demonstrou, e por fim foram apresentadas algumas ferramentas em
potencial que podem superar as principais dificuldades encontradas. Destacaram-se
os trabalhos realizados nas orientações PIBID, onde os mesmos professores
utilizaram as mesmas ferramentas na iniciação científica e orientações de TCC.
Nestes casos surgiu a demonstração da ferramenta Skype, como ferramenta de
conferência eletrônica, através dos chats e vídeo conferência, com esta ferramenta a
dificuldades de reuniões e distância foram superadas, e puderam ser realizadas sem
necessidade de deslocamento, bem como o mesmo recurso foi utilizado para
orientações particulares. A figura 1 demonstra uma reunião entre orientadores e
bolsistas sendo realizada a distância.

Figura 1. Reunião online com bolsistas PIBID

Ainda sobre o recurso de conferência eletrônica, foi apresentada a utilização
de ferramentas para reuniões, e socialização de resultados. Dois sistemas se
destacaram, foram elas: Adobe connect e WebConf. Adobe connect pró1, um
software proprietário, no entanto, através da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa2
(RNP), algumas salas de vídeo conferências são disponibilizados para instituições
públicas, na universidade de aplicação deste estudo tais salas foram utilizadas para
1

http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
https://www.rnp.br/
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atividades de orientação. Como mesmo objetivo, o sistema WebConf3 mostrou
grande potencial por ser uma ferramenta gratuita mantido pelo projeto MConf da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde cada professor pode criar sua
sala de conferência virtual. As figuras 2 e 3 demonstram o uso dos sistemas. Algo a
se destacar nesses relatos,o fato dos professores que as utilizaram alegaram, que
não tiveram dificuldades de uso tanto por eles quando pelos alunos, bem como não
houve necessidade infraestrutura tecnologia complexa e especializada.

Figura 2. Adobe Connect

Figura 3. Mconf

As ferramentas menos utilizadas e que se apresentam como soluções para
problemas específicos apresentados, foram os recursos do google drive e uso do
Ambiente virtual de aprendizagem disponível no campus. Com estas ferramentas
foram demonstrado as possibilidades de interação e gestão que cada ferramenta
oferece. Por exemplo, o recurso de fórum disponibilizado pela plataforma moodle e o
recurso de compartilhamento de documento de texto da ferramenta google drive,
ambas foram utilizadas para o controle de versões na correção de artigos e TCC’s,
onde sempre era possível visualizar com facilidade quais foram as transformações
que o documento passou e qual a última versão disponibilizada. Tanto o moodle
quanto o google drive oferecem recursos para disponibilização de conteúdos,
arquivos, e controle das atividades realizadas, que são recursos não existentes nas
chamadas ferramentas de cotidiano como e-mail e celular.
Discussão dos Resultados
O presente estudo indica pontos importantes no trato de ações e gestão no ensino
superior, onde muito se discute sobre a qualidade de ensino, e efetividade e
eficiência na pesquisa, e não menos importante a retenção e evasão no ensino
superior. Os processos de aprendizados são amplamente contemplados, por
inúmeras abordagens nas principais publicações existentes sobre informática na
educação, a quantidade e qualidade de estudos sobre o uso de Tic’s para apoio ao
3

http://mconf.org/
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ensino é razoavelmente satisfatório. No entanto, há escassez de estudos sobre a
atividade de orientação sob a perspectiva de atividade de ensino, salvo aos
trabalhos que tratam da orientação no âmbito da pós graduação como aponta os
trabalhos correlatos apresentados na introdução deste trabalho. Alguns estudos
sobre a evasão do ensino superior no Brasil, aponta que não há uma efetiva política
de combate a evasão nas universidades o publicas brasileiras Filho et al(2007), e
dessa maneira, os programas de iniciação científica, programas de extensão e
programas de incentivo a docência, se mostram como eficientes recursos de
combate a evasão, e ambas estas atividades caracterizam por atividade de
orientação entre professores e alunos, e as dificuldades nesse processo de
orientação pode prejudicar o projeto e refletir no problema da evasão.
Os pontos cruciais encontrados das atividades de orientação, foram em
relação a comunicação, acompanhamento de atividades e compatibilidade nas
informações fornecidas, os alunos diversas vezes relataram o no problema de
informações diferentes chegarem a cada um deles, regras diferentes, modelos
diferentes e ordens diferentes, entre outros exemplos.
Dias e Cassine, já em 2002, abordaram a importância dos recursos da
Internet no relacionamento entre orientador e orientando, eu seu trabalho, Dias
indica o uso do recurso e-mail como uma ferramenta para vencer satisfatoriamente
as distâncias geográficas e temporais durante a atividade de orientação. O presente
estudo não difere das conclusões alcançadas por Dias, uma vez que todos recursos
apresentados permeiam o nicho da Internet. Como verificado nos resultados o e-mail
o telefone foram indicados em todos os casos, no entanto, em participação
espontânea durante a socialização dos resultados, a eficiência destes recursos
mostrou-se mais eficiente quando utilizada de maneira sistemática e planejada, ou
seja, quando os professores estabeleciam as regras de comunicação no inicio das
atividades de orientação, e os meios de comunicação eram estabelecidos.
A maioria das ferramentas apresentadas já fazem parte da rotina de
professores e alunos para realização de outras atividades do dia a dia, como e-mail,
celular, Skype e mesmo o ambiente moodle que já a alguns anos é utilizado como
apoio ao ensino. Nenhuma delas é criada para o trabalho especifico de orientação,
dependendo da criatividade e experiência dos professores para serem utilizados
neste sentido. Dessa maneira, a socialização se torna de suma importância entre os
professores.
A explanação e participação dos acadêmicos, evidenciaram a situação de
carência e dificuldades e pressão enfrentadas durante a execução do TCC, ou
participação de algum programa de bolsa, pressão estas, que em muitos casos
motivam a desistência, a comunicação e auxilio que o uso de Tic’s pode oferecer
nesta fase dos estudos. Quando tanto se fala e se trata do potencial do uso de Tic’s
na educação, espera-se, teoricamente, que nesta fase todos estejam familiarizados
com o uso de tecnologias, e jamais ela seria uma barreira nesse relacionamento
com orientadores (pelo contrário, orientadores podem ter mais dificuldades que os
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orientandos). A internet pode ser vista como uma vilã, do processo de ensino,
quando acadêmicos utilizam fontes não confiáveis de estudos, e neste sentido,
destaca-se a atividade de alguns professores que indicam a todos seus orientandos
(no moodle ou página pessoal) links de bibliotecas virtuais confiáveis, já que os
alunos utilizarão a grande rede como fonte de pesquisa, é importante que os
orientadores norteiem esta atividade.
Obviamente, que o estudo indica que é necessária a qualificação continuada
no uso de Tic’s, pois alguns recursos não são de conhecimento comum, e
necessitam de capacitação para serem utilizadas, mas que o potencial oferecido
pode trazer resultados satisfatórios, contemplando a excelência acadêmica durante
as atividades de orientações.

Considerações Finais
O uso de TIC’s como recurso didático está atrelado a formação continuada dos
professores, é evidente que os recursos de comunicação podem ser utilizados como
estatégias interativas à atuação da academia. Uma das principais necessidades do
meio científico é o compartilhamento, fazer com que o conhecimentos gerados e
resultados obtidos estejam disponíveis a quem necessitem e em tempo hábil. Nesse
sentido, as tecnologias de comunicação podem figurar um papel fundamental.
Estamos em um momento crucial, onde as TIC’s fazem parte do dia a dia de
professores e alunos, no entanto, muitos não tem a noção de todo potencial que têm
a disposição, com uso de ferramentas simples e gratuitas. Este estudo, ao buscar
entre os orientadores e orientando os casos de sucesso ou fracasso no uso de
TIC’s, poderá ser referência para que a tecnologia sejam utilizadas estrategicamente
como sistemas colaborativos dentro dos programas e atividades no ensino superior,
potencializando a atuação da academia independente da área do conhecimento.
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Resumo – Este trabalho apresenta a plataforma REMAR1 que tem como objetivo
facilitar a construção e ampliar o reuso efetivo de recursos educacionais abertos
(REA), mais especificamente, os jogos educacionais. A plataforma oferece um
conjunto de ferramentas que possibilitam: (i) a publicação de modelos de jogos
customizáveis com a licença aberta Creative Commons; (ii) a customização de
jogos por professores ou alunos, a partir dos modelos de jogos educacionais
publicados; (iii) a integração com repositórios digitais para a publicação e busca
itens de customização; (iv) a geração de versões dos jogos customizados para
diferentes plataformas (web, desktop, móvel); (v) a integração com ambientes
virtuais de aprendizagem para a criação e o acompanhamento de atividade
vinculada a um recurso educacional criado por meio da plataforma REMAR.
Palavras-chave: Recursos Educacionais Abertos (REA), Jogos Educacionais,
Reuso
Abstract - This paper presents the REMAR platform which aims to make easier the
construction and expand the effective reuse of open educational resources (OER),
more specifically educational games. The platform provides a set of tools that allow:
(i) the publication of models of customizable games with the open license Creative
Commons; (ii) the customization of games by teachers or students, from published
educational games models; (iii) integration with digital repositories; (iv) the
generation of customized versions of games for different platforms (web, desktop,
mobile); (v) integration with learning management systems for monitoring a class in
the use of an educational resource.
Keywords: Open Educational Resources (OER), Educational Games, Reuse

1

REMAR é um acrônimo para Recursos Educacionais Multiplataforma Abertos na Rede.
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Introdução
A produção de materiais didáticos em diferentes formatos, usando e integrando
diferentes mídias e tecnologias é uma das recomendações dos Referenciais de
Qualidade para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007) e tem sido
fortemente incentivada no escopo da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Dessa
forma, um rico acervo de recursos educacionais vem sendo produzido para os
cursos oferecidos no sistema UAB.
O desenvolvimento desses recursos envolve um processo bastante
dispendioso e requer o trabalho de uma equipe especializada e com diferentes
habilidades, sobretudo quando consideramos os recursos educacionais interativos
como as simulações e os jogos digitais.
Dessa forma, é premente que estes materiais didáticos sejam projetados,
desenvolvidos, compartilhados e licenciados como recursos educacionais abertos
(REA), ou seja, recursos abertos para uso, reuso, adaptação e redistribuição, sem
necessidade de autorização adicional dos autores.
Entretanto, atualmente poucas ações têm sido promovidas para que esses
recursos sejam, de fato, produzidos e compartilhados como recursos educacionais
abertos, favorecendo o reuso efetivo e a produção colaborativa. Um estudo realizado
com 96 instituições integrantes do Sistema UAB, buscando identificar práticas de
utilização ou produção de REA, mostra que 23% das instituições utilizam ou
produzem REA nos cursos do Sistema UAB e 100% das instituições pretendem
continuar ou passar a utilizar e produzir REA para os cursos do Sistema UAB (Pinto,
Ribeiro & Serra, 2013). Neste mesmo estudo são apontadas algumas causas para o
baixo índice de uso/produção de REA: o desconhecimento sobre REA; a falta de
domínio das tecnologias e questões de direitos autorais.
Nesse contexto, o Laboratório de Objetos de Aprendizagem (LOA) da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) vem desenvolvendo a plataforma
web REMAR que visa favorecer o reuso efetivo de recursos educacionais abertos,
mais especificamente
jogos educacionais, viabilizando não apenas o
uso/reuso/redistribuição, mas também a adaptação desses recursos para atender
necessidades de diferentes professores, em diferentes contextos. Este projeto está
sendo desenvolvido no escopo do Edital Projetos de P&D Temáticos em EAD (subtema: Universidade Aberta On-line) da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) e CAPES
e tem como público-alvo primário as instituições de ensino superior que integram o
Sistema Universidade Aberta do Brasil.
Nas próximas seções desse artigo são apresentados: (i) a fundamentação
teórica com uma breve discussão sobre recursos educacionais abertos; (ii) alguns
trabalhos relacionados; (iii) a plataforma web REMAR que visa favorecer o reuso
efetivo de recursos educacionais abertos; (iv) as considerações finais do trabalho.
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Recursos Educacionais Abertos
O termo Recursos Educacionais Abertos (REA) foi cunhado em 2002 pela United
Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) como
(D'ANTONI & SAVAGE, 2009):
A disponibilização de recursos educacionais, por meio de tecnologias de informação
e comunicação, para consulta, uso e adaptação, por uma comunidade de usuários
sem fins comerciais. (p. 30, tradução nossa).

Esta definição original é bastante ampla e destaca a abertura do conteúdo
para consulta, uso e adaptação sem fins comerciais. Neil Butcher (2011), na obra "A
Basic Guide to Open Educational Resources" preparada para a Commonwealth of
Learning da UNESCO, define REA como:
qualquer recurso educacional (incluindo mapas curriculares, materiais de cursos,
livros texto, vídeos, aplicações multimídia, podcasts e qualquer outro material
projetado para o ensino e aprendizagem) que estão abertos para educadores e
estudantes, sem a necessidade de pagamento de direitos autorais ou taxas de licença.
(p. 5, tradução nossa).

Dessa forma, a distribuição como conteúdo aberto, ou seja, sob licenças
menos restritivas como o Creative Commons ou GPL, é característica essencial para
viabilizar um reuso efetivo desses recursos, considerando que frequentemente são
necessárias revisões, atualizações e adaptações para que possam ser utilizados em
novos contextos.
Wiley (2014) descreve cinco formas de uso que devem ser permitidas em um
recurso educacional aberto, conhecidas como 5Rs:
1.
2.
3.
4.

Reter - direito de fazer, possuir e controlar cópias do trabalho;
Reusar – direito de usar o trabalho de diferentes formas;
Revisar – direito de adaptar, alterar, ajustar o conteúdo;
Remixar – direito de combinar o trabalho (original ou alterado) com outros
conteúdos abertos;
5. Redistribuir – direito de compartilhar cópias do trabalho original, revisado
ou remixado com outras pessoas. (p.9, tradução nossa).
Entretanto, embora disponíveis sob licença aberta, muitos dos recursos
disponíveis não permitem todas as formas de uso apontados por Willey. Em muitos
casos, esses recursos estão disponíveis em formatos dificilmente editáveis (pdf,
flash, exe), dificultando a sua adaptação. Além disso, muitas vezes, as adaptações
exigem muito tempo e/ou conhecimento específico.
Entretanto, a possibilidade de revisão de um recurso pelo professor é
essencial para romper com Paradoxo da Reusabilidade (Wiley, 2016) identificado
nos objetos de aprendizagem fechados: o potencial de reuso de um recurso é
inversamente proporcional ao seu valor pedagógico. Em geral, pode-se observar
que quanto mais completo e mais contextualizado é um recurso educacional (como
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um jogo completo, um hipertexto), maior o seu valor pedagógico, ou seja, as
pessoas aprendem mais com ele. Em contrapartida, menor o seu fator de reuso,
sobretudo se considerarmos objetos fechados, sem possibilidade de edição.
Um estudo conduzido na Open University sobre aprendizagem colaborativa
aberta por meio de REA e mídias sociais (Okada, 2013) aponta a reusabilidade
como uma característica essencial para que designers de recursos educacionais
possam criar conteúdos com facilidade e flexibilidade de adoção (acesso e uso de
um recurso, ou parte dele, sem qualquer alteração) e adaptação (pequenas ou
significativas mudanças no conteúdo). Outro estudo desse mesmo grupo (Okada,
2010) aponta algumas questões que precisam ser ultrapassadas para que o reuso
efetivo de REA seja ampliado, dentre as quais pode-se destacar a necessidade de
ferramentas eficientes para facilitar e simplificar a reusabilidade.
Os resultados apresentados nesses estudos apontam uma demanda por
soluções e ações que apoiem efetivamente a construção, a adaptação e o
compartilhamento de recursos educacionais abertos.
Dessa forma, podemos elencar um conjunto de requisitos que devem ser
atendidos para que um REA de fato contemple os 5Rs:
1. Deve estar disponível sob licença aberta e preferencialmente organizado
em repositório digital, para facilitar a busca e a recuperação. O mesmo
vale para as partes que o compõem (ilustrações, banco de questões,
trilhas, efeitos sonoros, código-fonte);
2. Deve ser projetado tendo em vista o reuso e a evolução. Dessa forma,
deve ser modular e conter possíveis pontos de customização;
3. Deve ser produzido usando tecnologias que possibilitem posterior edição
(revisão, adaptação). E devem estar disponíveis em formatos editáveis;
4. Deve poder ser adaptado, revisado diretamente por professores, para que
estes possam ter autonomia nesse processo.
Neste trabalho apresentaremos a plataforma REMAR de publicação e
customização de jogos educacionais abertos, proposta com o intuito de contribuir na
área de suporte ao desenvolvimento e reuso de recursos educacionais abertos.
Trabalhos relacionados
Nesta seção apresentamos alguns trabalhos relacionados ao desenvolvimento de
recursos educacionais abertos e a soluções de customização de jogos educacionais.
Nogueira, Chaimowicz e Prates (2013) apresentam Pingo2, um portal de jogos
2D instrutivos online com o propósito de se transformar em um repositório de jogos
educacionais para várias disciplinas, permitindo que professores de pré-escola e
2

http://homepages.dcc.ufmg.br/~denotini/pingo/
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ensino fundamental personalizem o conteúdo desses jogos e os utilizem com seus
alunos. A personalização de conteúdos ocorre por meio do próprio portal onde os
usuários escolhem um jogo e depois são conduzidos desde as etapas de
customização até a exportação de seu projeto.
Outro exemplo de utilização de recursos digitais customizáveis para educação
superior e básica se baseia na utilização de ambientes virtuais 3D. Bontchev (2015)
traz o exemplo do jogo educacional customizável chamado Pro-Enter, um labirinto
virtual 3D no qual o jogador acessa nas paredes dos cenários textos e imagens
referentes a conceitos de empreendedorismo. Esse ambiente ainda traz dois tipos
de minijogos – um quiz dinâmico de perguntas e respostas e sequências de imagens
em movimento que precisam ser ordenadas. Ambos os minijogos podem ser
personalizados para um dado nível educacional, permitindo que os educadores
insiram seus próprios conteúdos nas paredes do labirinto e criem seus quizes e
jogos de imagens. O jogo foi desenvolvido por meio da plataforma
BrainstormeStudio3, uma ferramenta que permite que professores criem seus
próprios labirintos com minijogos personalizáveis de maneira fácil e sem a
necessidade de habilidades de programação.
Também é possível encontrar jogos gratuitos online que permitem a
customização de seus conteúdos. Scatter, Vocabulary Space Race, Jeopardy Rocks
e Flash Millionaire4 são alguns exemplos de puzzles com mecânicas simplificadas
que permitem a resolução de problemas por meio da utilização de textos e imagens.
Os trabalhos analisados apresentam soluções para a customização de um
jogo ou um conjunto específico de jogos. O portal Pingo aproxima-se mais da
proposta conceitual da plataforma REMAR, no entanto, não há no primeiro uma
atenção a questões mais específicas do suporte à EaD e dos recursos educacionais
abertos: (i) integração com ambiente virtual de aprendizagem; (ii) geração de
versões para diferentes plataformas; (iii) seleção de licença aberta Creative
Commons; e (iv) integração com repositórios digitais (para busca e submissão de
recursos durante o processo de customização de jogos).

3

BrainstormeStudio é um conjunto de ferramentas que permite a construção de arquiteturas virtuais, interfaces e gráficos em
3D, bem como a fácil criação de aplicativos customizáveis. Website: http://www.brainstorm.es/products/estudio/
4
Links dos jogos:
Scatter (https://quizlet.com/2031406/scatter); Vocabulary Space Race (https://quizlet.com/2031406/spacerace)
Jeopardy Rocks (https://www.jeopardy.rocks) e Flash Millionaire (http://www.superteachertools.com/millionaire).
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A plataforma REMAR
Como discutido anteriormente, o desenvolvimento e o compartilhamento dos
denominados Recursos Educacionais Abertos devem ser amplamente promovidos e
apoiados (Amiel et al., 2010). No entanto, o efetivo reuso de um REA envolve
questões que vão além de sua disponibilização sob licenças menos restritivas como
o Creative Commons, considerando que muitas vezes, apesar de abertos, esses
recursos são disponibilizados em formatos que não favorecem a sua adaptação
(formatos não editáveis ou dependentes de ferramentas proprietárias).
Dessa forma, a adaptação desses recursos deve ser possível em diferentes
níveis, para diferentes perfis de usuário: (i) a desenvolvedores de REA, que devem
ter acesso ao código fonte e aos componentes dos REA, podendo adaptá-los a
novos contextos e requisitos de uso; (ii) a educadores de diferentes áreas, que
devem ter acesso a um conjunto de ferramentas que facilitem a adaptação desses
recursos para as suas necessidades.
Considerando o contexto da EaD, é importante que se contemple diferentes
meios e suportes para a distribuição dos recursos aos estudantes, sendo possível
destacar as seguintes plataformas: (i) móvel, possibilitando o acesso de qualquer
local, a qualquer momento por meio de dispositivos móveis; (ii) web, para que possa
ser acessado a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet por meio de um
navegador; (iii) desktop, para que possa ser acessado por meio de um computador
desktop mesmo sem acesso à Internet. Nas versões móvel e desktop considera-se
importante a sincronização com um provedor do recurso, para envio de informações
sobre o uso do REA que poderão ser analisadas pelo professor por meio de
ferramentas analíticas.
Ainda com relação ao acesso, é importante a integração desses recursos a
ambientes virtuais de aprendizagem, possibilitando a implementação de
funcionalidades como a criação de uma instância de um REA com acesso restrito
aos participantes de uma disciplina, monitoramento e análise das participações
(possivelmente separados por grupos no AVA), envio de feedback pelo professor ou
tutor, cômputo de nota, dentre outras.
Com relação ao reuso, é importante que este seja considerado desde a
escolha de soluções tecnológicas abertas para o apoio ao desenvolvimento dos
REA, a estruturação do código de modo a favorecer o reuso, até a disponibilização
dos recursos com licenças menos restritivas e a disponibilização de ferramentas que
possibilitem a customização de conteúdo textual e imagens por usuários não
desenvolvedores.
Dessa forma, a plataforma REMAR foi proposta e desenvolvida com o intuito
de oferecer uma solução para apoiar e ampliar o reuso de jogos educacionais
abertos, atendendo os requisitos expostos anteriormente.
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Plataforma REMAR: Visão Geral
Esta seção apresenta uma visão geral da plataforma REMAR. A solução proposta
tem como diferencial prover suporte para: (i) publicação de modelos de jogos
customizáveis e abertos com licença Creative Commons; (ii) customização dos
modelos de jogos diretamente pelos professores, de acordo com as suas
necessidades e sem a necessidade de conhecimentos específicos de programação;
(iii) geração de instâncias dos jogos customizados para diferentes plataformas (web,
desktop, móvel); (iv) integração com ambientes virtuais de aprendizagem para a
criação e o acompanhamento de atividade vinculada a um recurso educacional
criado por meio da plataforma REMAR; (v) integração com repositório digital para a
publicação e busca itens de customização.

Figura 1 – Plataforma REMAR: Visão Geral
A Figura 1 ilustra uma visão geral da plataforma proposta. Conforme pode-se
observar, a plataforma tem como público-alvo três perfis de usuário: (i)
desenvolvedores de novos REA, que publicam modelos de jogos customizáveis
abertos; (ii) professores, que criam instâncias customizadas a partir dos modelos;
(iii) estudantes, que acessam os REA criados em diferentes plataformas. As
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funcionalidades para cada perfil de usuários são apresentadas com maiores
detalhes nas próximas subseções.
Plataforma REMAR: Funcionalidades para o perfil desenvolvedor
Na versão atual da plataforma REMAR5 estão disponíveis as seguintes
funcionalidades para o perfil desenvolvedor:
 Suporte à publicação de modelos de customização de REA. Um modelo de
customização é composto por: (i) artefatos (código fonte, documentação
etc.) utilizados no desenvolvimento do REA a ser customizado; e (ii)
instâncias de processos de negócio (workflows) que contêm pontos bem
definidos de customização, as quais deverão ser seguidas pelos demais
usuários durante o processo de customização do REA. No contexto da
plataforma REMAR, instâncias de processos de negócios são representados
por arquivos JSON6 que serão lidos e processados durante o processo de
customização dos modelos publicados.
 Suporte à escolha da licença Creative Commons do modelo de
customização. Com o objetivo de promover a cultura da licença aberta e o
efetivo reuso de recursos educacionais abertos, a plataforma REMAR
restringe a escolha da licença Creative Commons a duas modalidades
desta licença:


Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual (CC BY-SA 4.07).
Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do
seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o
devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos
idênticos.



Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual (CC
BY-NC-SA 4.08), semelhante à anterior, mas sem permissão de uso
comercial do modelo de customização.

Ambas permitem edição, adaptação, remixagem e exigem atribuição de
autoria e compartilhamento sob os mesmos termos da licença original. Logo,
os jogos customizados produzidos na plataforma são gerados tendo como
autores: os autores do modelo e o professor responsável pela customização.
Além disso, a instância customizada já é publicada com a mesma licença do
modelo de customização utilizado, ou seja, não poderá ser menos aberta do
que o modelo.

5

A plataforma REMAR encontra-se disponível em: http://remar.dc.ufscar.br
JSON é um acrônimo para JavaScript Object Notation
7
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
8
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
6
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Plataforma REMAR: Funcionalidades para o professor
Na versão atual da plataforma REMAR
funcionalidades para o perfil professor:

estão

disponíveis

as

seguintes

Figura 2 - Modelos customizáveis
 Customização de jogos educacionais (Figura 2), por meio de workflows
criados para guiar o professor nas atividades de customização. A seguir são
apresentados alguns exemplos de modelos de jogos customizáveis e
atividades previstas no workflow de customização:
o Jogo da Forca: jogo tradicional de Forca. Neste jogo os professores
poderão customizar o tema (figura de fundo do jogo) e as questões
(pergunta e resposta curta);
o Jogo Escola Mágica: jogo de plataforma (estilo Super Mário), com
questões de múltipla escolha que o jogador/aprendiz deve responder
para conseguir avançar no jogo. Neste jogo os professores poderão
customizar (Figura 3) as portas de entrada para cada nível (que
podem indicar o tema, instituição etc.) e também as questões que
são apresentadas ao longo do jogo, em 3 níveis de dificuldade).
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Figura 3 - Customização do modelo Escola Mágica

o Jogo Responda se Puder: jogo tradicional de perguntas e respostas
(semelhante ao jogo do milhão). Neste jogo os professores poderão
customizar as questões de múltipla escolha que são apresentadas
ao longo do jogo, em 3 níveis de dificuldade).
o Jogo MahJong: jogo que segue a dinâmica do jogo Mahjong 9 em
que o objetivo do jogador é eliminar todas as peças de uma matriz
conectando os pares com expressões equivalentes/similares de
acordo com a limitação das três retas (os pares tem que ser ligados
por um caminho de no máximo três retas). Neste jogo os professores
poderão customizar as expressões equivalentes/similares que são
apresentadas na matriz do jogo.
 Geração da instância customizada pelo professor para as seguintes
plataformas:
o Web (acesso por meio de navegadores em computadores, Tablets e
Smartphones);
o Desktop (pode ser utilizada off-line em computadores);
o Android (pode ser utilizada off-line em Tablets e Smartphones com o
sistema Android);
o Moodle (versão web integrada ao AVA Moodle).

9

http://www.ojogos.com.br/jogo/Mahjong-Link.html
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 Integração da plataforma REMAR com o AVA Moodle:
o Criação de atividades no Moodle utilizando REA publicados na
plataforma REMAR;
o Acompanhamento do progresso dos alunos durante o uso do REA.
Em adição, as seguintes funcionalidades encontram-se em fase de
desenvolvimento e serão incorporadas na plataforma REMAR:


Coleta de metadados durante o fluxo de customização de um REA e;



Integração do REMAR com a plataforma de repositório digital
DSpace10:
o Publicação de conteúdos de customização (banco de questões,
ilustrações), que ficarão disponíveis para reuso no repositório digital;
o Busca e recuperação de recursos disponíveis nos repositórios para
reuso na customização de jogos.

Plataforma REMAR: Funcionalidades para o estudante
Na versão atual da plataforma REMAR
funcionalidades para o perfil estudante:

estão

disponíveis

as

seguintes

 Acesso às instâncias customizadas por professores e publicadas em
diferentes plataformas. Figura 4 ilustra uma instância customizada do
modelo Escola Mágica discutido anteriormente.

Figura 4 - Instância Customizada do Escola Mágica
10

http://www.dspace.org/
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Considerações Finais
O acesso aberto a recursos educacionais é um requisito essencial para a educação
democrática, de qualidade, sustentável e aberta, em qualquer modalidade
(presencial, a distância, híbrida) e em todos os níveis de formação.
Para além do acesso aberto, é premente o desenvolvimento de soluções que
favoreçam o reuso efetivo desses recursos. Em especial os recursos educacionais
multimídia, interativos e multiplataforma, considerando o alto custo de produção e a
relevância destes para a inovação pedagógica e o enriquecimento das práticas
educacionais.
Este artigo apresentou a plataforma REMAR que visa contribuir nesse
sentido, provendo ferramentas para a criação de instâncias customizadas de jogos
educacionais, com licença aberta e em várias plataformas.
Foram realizados testes funcionais (internos da equipe de desenvolvimento) e
testes com usuários. A partir dos testes realizados pode-se concluir que a plataforma
tem grande potencial de contribuir significativamente para o desenvolvimento de
REA com amplo reuso, podendo ser facilmente adaptado às necessidades de cada
professor, pelo próprio professor. Além disso, os recursos de geração de instâncias
multiplataforma e integração com o Moodle, mostraram-se relevantes e adequadas.
Dessa forma, pode-se concluir que a plataforma REMAR tem o potencial de
contribuir para um reuso mais efetivo de recursos educacionais interativos como os
jogos. Espera-se que a plataforma contribua para uma mudança de cultura,
promovendo um desenvolvimentos mais sustentáveis e colaborativos de recursos
educacionais abertos.
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Resumo – O ensino a distância tem proporcionado o surgimento de inúmeros
recursos que promovem interação e colaboração em atividades de ensino no meio
virtual. Os ambientes virtuais de aprendizagem se apresentam como uma das
ferramentas mais expressivas e utilizadas, rapidamente os educadores
vislumbraram sua utilização como apoio ao ensino presencial. Este estudo tem por
objetivo analisar o impacto do uso do ambiente virtual Moodle no campus de
Colíder da Universidade do Estado de Mato Grosso sob a perspectiva de
professores e alunos. Os resultados demonstraram a aceitação da plataforma,
assim como sua crescente adoção, mas sua utilização enfrenta dificuldades que
dependem diretamente de ações da gestão do campus para serem superadas. A
utilização dos 20 % de créditos a distância, subsidiada pela portaria 4.059 de 2004,
tem colaborado para implantação e disseminação do ambiente virtual na
universidade.
Palavras-chave: ambiente virtual de aprendizagem, apoio ao ensino presencial,
crédito a distância, e-learning
Abstract –Distance learning has provided the emergence of numerous features
that promote interaction and collaboration in teaching activities in the virtual
environment. Virtual learning environments are presented as one of the most
significant tools, rapidly educators envision its use as support for classroom
teaching. This study aims to analyze the impact of using the Moodle virtual
environment on campus of Colíder of University of State of Mato Grosso from the
perspective of teachers and students. The results demonstrated the positive
acceptance of the platform, as well as its increasing adoption, But their use has
difficulties, that depend directly of actions of the management campus. The use of
20, subsidized by the 2004 Ordinance 4059, it has contributed to the
implementation and dissemination of the virtual environment at the university.
Keywords: virtual learning environment , support classroom learning , credit the
distance , e-learning
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Introdução
Os esforços das metodologias de ensino a distância em propiciar uma interação
satisfatória entre professores e alunos no processo de ensino, levaram ao
surgimento e incorporação de sistemas colaborativos para apoio ao ensino, esses
sistemas são denominados Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Segundo
este raciocínio Sousa et al (2011) diz que AVA’s são softwares projetados para
atuarem como salas de aula virtuais e têm como características o gerenciamento de
integrantes, relatório de acesso e atividades, promoção da interação entre os
participantes, publicação de conteúdos. Tratando-se da modalidade presencial,
estes ambientes vêm permitindo que o ensino seja estendido para fora da sala de
aula contribuindo para uma maior interação, professor-aluno, aluno-aluno entre
outros fatores relacionados as disciplinas.
O ambiente virtual de aprendizagem Moodle, passou a ser utilizado na
Universidade do Estado de Mato Grosso no campus de Colíder no semestre letivo
2014/01, como suporte obrigatório para subsidiar alterações realizadas no Plano
Politico e Pedagógico (PPC) dos cursos de Licenciatura em Computação e Sistemas
de Informação, aos quais oficializaram a substituição das aulas de sábado e
utilização de créditos a distância conforme permitido pela portaria 4.059 de 2004
(Brasil, 2004), bem como, fica a disposição dos demais professores utilizarem a
plataforma como apoio ao ensino presencial. Frente a este cenário, este estudo
propõe analisar o impacto na implementação desta ferramenta no campus até o
semestre letivo 2015/02, se baseando nos dados e relatório de utilização do Moodle
e também na perspectiva dos alunos e professores.
Muitos trabalhos desenvolvidos em relação a avaliação do uso de ambientes
virtuais de aprendizagem no ensino presencial em nível superior são correlatos ao
presente estudo, como em Leão et al (2013), que traz um estudo delimitado a
utilização do moodle em uma disciplina específica de um curso tanto a
implementação e análise é sob a perspectiva dos pesquisadores, e a implantação e
customização da disciplina faziam parte do estudo. Em Brito et al (2013), um estudo
apresenta a análise da usabilidade de um ambiente virtual de aprendizagem em
especifico e suas funcionalidades e recursos oferecidos com breve comparação a
outros AVA’s existentes,
ainda nesse trabalho os autores associam as
funcionalidades que o ambiente oferece com as características que definem um
software educativo. Lopes (2007), relata uma experiência reflexiva sobre a
implantação da plataforma moodle, e traz uma característica diferenciada dos
demais trabalhos, pois relata como uma das atividades realizadas, ações de
capacitação e incentivo de utilização do ambiente por parte dos professores.
Rodrigues et al (2014), já apresenta uma abordagem que se aproxima do presente
estudo, e também buscam qual compreensão dos professores de um curso de
contabilidade sobre as vantagens, desvantagens ou indiferença na utilização do
ambiente virtual moodle nas disciplinas do curso referente a impactos no
desempenho dos alunos. Ramos et al (2015) faz uma importante contribuição ao
tema, ao relacionar a abordagem de trilha de aprendizagens às ações em um
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
ambiente virtual especificamente relacionando com os recursos de ambientes
virtuais de aprendizagem. Todos trabalhos relacionados citados, contribuíram para
nortear as metodologias e desenvolvimento deste trabalho. A seguir neste
documento é realizado a conceituação dos elementos necessários a este estudo,
uma explicação mais aprofundada da proposta, assim como, os procedimentos e
metodologias utilizadas e por fim os resultados obtidos e considerações finais.

Ambientes Virtuais De Aprendizagem Como Apoio Ao Ensino Presencial
Este estudo utilizou diferentes metodologias de pesquisas para alcançar os objetivos
almejados pelos pesquisadores. Inicialmente utilizou-se da pesquisa bibliográfica
afim de compreender e formalizar os conceitos inerentes a esta pesquisa. Marconi e
Lakatos (2005, p. 185) destacam que: “[...] a pesquisa bibliográfica não é mera
repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de
um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras [...]”.
Em um segundo momento, foi realizada a análise documental da plataforma,
retirando do próprio sistema informações acerca da utilização do moodle, número de
disciplinas criadas, usuários cadastrados por segmento e relatórios de utilização,
bem como averiguação de quais recursos são utilizados pelos professores e alunos.
Para se obter as informações acerca da perspectiva dos alunos e
professores, foi utilizado um questionário semi estruturado como instrumento de
coleta, elaborado pelos próprios autores. O questionário utilizado na pesquisa
constitui-se de perguntas abertas, fechadas e de múltiplas escolhas. Segundo
Marconi e Lakatos (2005), nas perguntas abertas, livres o informante responde da
forma que achar correto tendo liberdade para colocar suas ideias, escrever com
suas próprias palavras e emitir opinião. Já nas perguntas fechadas é possível
escolher uma alternativa de acordo com a qual achar correta entre duas opções sim
ou não e, nas perguntas de múltiplas escolhas. Houve ainda, uma entrevista aberta
com os professores, onde foram confrontados com os resultados da coleta de
dados.

Análise dos Resultados
A primeira verificação foi a análise documental do ambiente virtual de aprendizagem,
para realizar o levantamento, de quantas disciplinas utilizaram o moodle como
recurso nos semestres 2014/1, 2014/2 e 2015/1, foi estruturado para coleta destas
informações, definir a natureza desta utilização em três categorias, sendo elas: a utilização em aulas ao sábado, b - crédito a distância e c – apoio à disciplina.
O curso de Geografia não possui nenhuma disciplina utilizando a plataforma
moodle nos três semestres analisados, nesse sentido, não serão expostos as
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Gráfico 1. Semestre 2014/1

Gráfico 2. Semestre 2014/2

Gráfico 3. Semestre 2015/1
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disciplinas deste curso na análise dos resultados, sendo contemplados neste item
apenas os cursos de Licenciatura em Computação e de Sistemas de Informação, os
gráficos 1,2 e 3 expõem os resultados deste levantamento.
Em cada um dos semestres 44 disciplinas foram ofertadas. A primeiro
momento nota-se o grande percentual de utilização do AVA para aulas aos sábados
em 2014/1, é importante relatar, um fator sazional nesta situação, este semestre
letivo houve atraso no inicio das aulas, necessitando haver muitos sábados letivos
durante o semestre, nos demais semestres tal prática foi gradativamente evitada.
Destaca-se o crescimento do número de disciplinas que passaram a utilizar o
moodle para apoio às disciplinas, sobre isso, é necessário considerar que no
semestre letivo 2015/01 a coordenação do curso de sistemas de informação e
computação, ofereceu capacitação aos professores para a utilização da plataforma
moodle, o que explicitamente teve resultado imediato na adoção da ferramenta por
parte dos professores. Notem ainda que metodicamente, todo percentual subtraído
na utilização de aulas aos sábados e créditos a distância foram adicionados ao
percentual de apoio ao ensino presencial. Confrontados sobre estes dados os
próprios professores relataram que uma vez que tiveram que utilizar
obrigatoriamente a ferramenta devido aos créditos a distância ou aula sábados, eles
passaram a utilizar voluntariamente para apoio às demais disciplinas nas quais não
eram obrigados a utilizar o moodle.
Em um segundo momento foi analisado as perspectivas dos alunos em
relação ao impacto percebido ou sentido por eles, em relação ao uso no moodle no
campus. A aplicação dos questionários conseguiu abranger 59 acadêmicos do curso
de Licenciatura em computação, 51 de Sistemas de Informação e 81 do curso de
Geografia, o que corresponde respectivamente a 47,2%, 62,96% e 45,78% dos
acadêmicos matriculados.
Para este trabalho alguns quesitos investigados foram selecionados para
discussão. Sobre o conhecimento da existência da ferramenta 85% alegaram saber
da ferramenta moodle, mesmo o curso de geografia que nunca utilizou o moodle,
pondera-se este fato por serem os dois de licenciatura, e possuírem disciplinas que
tratam o uso de tecnologias na educação, inclusive plataformas para ensino a
distância. Foi também solicitado a indicação espontânea sobre qual importância
percebida sobre uso da plataforma no campus, por ter sido espontânea, e por
escrito, todas indicações foram catalogadas e agrupadas, para este trabalho
apresentamos somente aquelas que atingiram no mínimo 10% em relação ao
montante de manifestações, elas são demonstrados na Quadro 1.
Quadro 1. Importância do uso da plataforma moodle

Descrição da utilização

Quantidade de indicações
1.
Facilita o acesso aos conteúdos e ajuda 28
principalmente os alunos que moram em outra cidade.
24
2.
Buscar materiais.
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3.
As vezes não podemos vim no sábado, podemos 21
acessar o conteúdo de casa e realizar as atividades.
21
4.
Auxilia no processo de aprendizado.
5.

19

Tirar dúvidas

Nota-se que sob o ponto de vista dos alunos, a maior utilização do AVA é a
busca e centralização dos conteúdos e materiais das disciplinas (item 1 e 2),
enquanto 21 alunos indicam a influência da plataforma no processo de
ensino/aprendizagem, e também de forma expressiva, os alunos elencam a
importância da ferramenta como meio de comunicação com os professores para
sanar dúvidas sobre as disciplinas.
Tabela 1. Motivos para que
acessaram o Moodle

Motivos para Acessar o
Moodle

Motivo de acessar o moodle
Pergunta

Resposta %

Buscar Materiais e
conteúdos
Crédito a distância

72%

Aula ministrada ao

19%

3%

Buscar
Materiais e
conteúdos

19%
3%
72%

Sábado
Realizar Atividades

6%

Crédito a
distância

6%

Gráfico 4. Motivos para que
acessaram o Moodle

O instrumento de coleta (o
questionário), também solicitou a indicação dos alunos acerca da função do uso das
disciplinas, diferente do levantamento apresentado nos gráficos 1, 2 e 3, onde o
pesquisador verificou e quantificou no próprio sistema as disciplinas que utilizaram o
moodle, neste ponto, o instrumento tentou buscar dos alunos, qual motivo é
considerado por eles, que mais acessam o moodle frequentemente, os resultados
são apresentados na Tabela 1 e Gráfico 4. Vislumbrou-se também identificar as
dificuldades que os alunos sentiram em relação ao uso do ambiente virtual nas
disciplinas, inicialmente foi indagado sobre o fato de sentirem alguma dificuldade ou
não, neste item 38% dos alunos informaram possuírem dificuldades para utilizar o
ambiente enquanto 62% informaram não possuir dificuldade alguma. Tratando-se de
um recurso pedagógico, para apoio às disciplinas, a incidência de alunos com
dificuldades é considerado grande, ao levar esta proporção para as disciplinas, um
número considerável de alunos de uma disciplina pode sair prejudicado. Vinculado a
este item, foi solicitado a indicação sobre qual principal dificuldade enfrentada, os
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resultados são apresentados na Tabela 2 e Gráfico 5.
Tabela 2. Dificuldades Encontradas

Quais dificuldades encontradas

Dificuldades de Utilização

Qtd.

Acesso a Internet
em casa

Resposta

Dificuldade
Acesso a Internet em casa
Falta de Tempo

16%

14
3

Não sabe utilizá-lo

14

Acesso a Internet no campus
Clareza estrutura das
disciplinas
Múltiplas estruturas das
disciplinas

20

Falta de Tempo

20%
4%

11%
20%
29%

8

Não sabe utilizá-lo

Acesso a Internet
no campus
Clareza estrutura
das disciplinas

11
Gráfico 5. Dificuldades
Encontradas

A observação desses resultados, demonstra uma importante característica, a
que a grande maioria das dificuldades podem ser resolvidas com ações do campus,
principalmente a disponibilização de internet aos alunos. A estrutura da disciplinas
foi apontada como uma dificuldade, assim como as múltiplas estruturas (cada
disciplina com uma estrutura diferente), nesse sentido, a dificuldade não se reflete
no uso da ferramenta em si, mas sim na dificuldade de encontrar os recursos
disponibilizados pelos professores, estas dificuldades também podem ser atenuadas
por ações da gestão, com orientações durante a semana pedagógica, ou através da
assessoria pedagógica.
Foi solicitado aos alunos, colaborações espontâneas de críticas ou sugestões
para a utilização do moodle no campus, todas foram agrupadas e catalogadas, e
para este trabalho as mais citadas são apresentadas no quadro 2, onde pode ser
destacado a ampla quantidade de citações solicitando cada vez mais o uso do
ambiente pelos professores de maneira mais intensiva, ou seja, utilizar o ambiente, e
utilizar todos recursos que ele dispõe.
Quadro 2. Sugestões de ações em relação ao Moodle no Campus

Sugestões

Quantidade

Os professores terem que utilizar mais vezes.
32
Deixar mais atrativos esteticamente.
23
Melhora o ambiente gráfico, ter mais interatividade.
25
Deveria ser utilizados por todos os acadêmicos.
22
Todos os professores deveriam alimentar o espaço virtual.
19
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Ter mais aulas no ambiente para facilitar que mora em outra cidade.
Os professores deveriam manter mais atualizado.
Os professores colocassem mais informação sobre a disciplina
Dar instruções aos alunos do primeiro semestre quando ao uso do AVA.
Ser utilizado na geografia
O AVA deveria ser aplicados para todos os cursos do Campus.

15
19
16
30
42
20

Ao avaliar a coleta de informações por parte dos professores a primeira
observação se faz ao número de professores que utilizam a plataforma, dos 31
professores apenas 10 utilizam a plataforma o que corresponde a 32,25% dos
professores do campus. Dentre os motivos de utilizações do moodle nas disciplinas,
destacou-se a disponibilização de materiais com 48%, indicações de conteúdos
(sites, noticias, vídeos, etc.) 18%, disponibilização de atividades e comunicação com
alunos, ambas com 13% e momentos de discussão (Fórum e Chat) 8%. Ao
confrontarmos com Ramos et al(2015) acerca da trilha de aprendizagem realizado
pelos alunos durante a interação com um ambiente virtual de aprendizagem,
notemos que dentre os 12 recursos (representados em nós mais frequentes no
trabalho de Ramos) foram registrados 10 recursos na utilização dos professores do
campus, como pode ser observado no quadro 3 (em destaque os recursos
encontrados por esta pesquisa).
Quadro 3. Recursos X Trilhas de Aprendizagem

Tipos de Recursos
(nó)
Objetos de
Aprendizagem
Conceitos
Atividades
Módulos
Questionários
Objetos
Multimídia

Total de
Ocorrências
31

Tipos de Recursos (nó)
Assistir um Vídeo

Total de
Ocorrências
9

22
16
16
12
11

Conteúdo Externo
Página Web
Comentários das Questões
Fórum
Chat

4
4
3
2
2

Adaptado de Ramos et al (2015)

Aos professores que não utilizam o moodle, foi indagado sobre o motivo de
não fazê-lo, 45% relataram não saber utilizá-lo, enquanto 25% relataram não possuir
tempo uma vez que a utilização implica em atividades a mais em suas práticas
pedagógicas, 20% declararam não terem vislumbrado de como utilizar esta
ferramenta em suas disciplinas. Considerando todos professores do campus, 49%
relataram ter dificuldades na utilização, notadamente um número superior ao
percentual de alunos que declaram ter dificuldades, isso justifica-se pelo motivo de
que as habilidades exigidas de um professor para criar uma disciplina é bem maior
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do que a exigida dos alunos.
Discussão dos Resultados
Em primeira análise ficou evidente que no curso de sistemas de informação e
Licenciatura em Computação, uma hora ou outra tiveram ou terão que utilizar a
plataforma moodle, devido a implantação dos créditos a distância no curso, quando
cada um é contemplado com uma disciplina que contém tais créditos, são obrigados
a utilizar a plataforma na execução da disciplina. Na universidade onde foi realizado
este trabalho, de 14 campis existentes no estado, 11 possuem cursos com créditos a
distância, dessa maneira, os demais professores devem passar pela mesma
situação. Uma vez os professores tendo contato com a plataforma, eles
implementaram o seu uso mesmo nas disciplinas que não possuem crédito a
distância. Ficou claro que essa “obrigação” do primeiro contato quebrou a resistência
no uso da plataforma e as dificuldades foram aos poucos superadas. No curso de
geografia, não há crédito a distância (por decisão do núcleo docente estruturante do
curso), e consequentemente até o momento nenhum dos professores optaram
voluntariamente ao uso do ambiente virtual como apoio as suas disciplinas
presenciais, mesmo com os alunos reivindicando seu uso. Destacou-se na entrevista
e participação espontânea, o perfil gestor por parte dos docentes ao vislumbrarem o
moodle como forma de compreender e gerir a execução das disciplinas, devido ao
recursos de relatórios os professores enfatizaram que o acesso na plataforma
refletia de forma fidedigna os resultados em sala de aula, por exemplo, alunos com
alta porcentagem de acesso tinham desempenho ótimo e excelente na disciplina,
este estudo não abordou o reflexo do moodle no desempenho dos alunos, o que se
observou é que de fato os alunos mais interessados e promissores em sala de aula
eram os mesmos que eram mais assíduos no ambiente virtual, com tais relatórios foi
possível verificar o grau de participação e vínculo dos alunos com os conteúdos e
atividades propostas, de maneira que os professores puderam alterar suas
abordagens em tempo hábil afim de alcançar maior sucesso na execução da
disciplina, outro fato relatado e explicitado neste sentido, foi de que quando um
recurso de um dado conteúdo possuía pouco acesso e visualizações por parte da
turma, refletia no desempenho das provas e atividades, ou seja, quando um certo
conteúdo não era visualizado resultava em mais erros das questões sobre aquele
determinado tema.
Os relatórios também evidenciaram os diferentes perfis em relação aos
horários de acesso, apresentando uma divisão balanceada entre os usuários
matutinos, vespertinos noturno até 00:00hs e noturno durante a madrugada, o que
vai de encontro a atual realidade pedagógica descrita por Simonian (2009), que
aponta a necessidade de interação flexível com os alunos em meios e horários
diferenciados. Em Rodrigues et al (2014) evidenciou-se naquela ocasião a massiva
utilização da ferramenta, para disponibilização de conteúdo, no entanto, no campus
de utilização deste trabalho tal recurso, já eram utilizados nos hotsites pessoais de
cada professor e/ou grupos de e-mail, não havendo a necessidade de se manter um
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ambiente virtual (aumentar uma ferramenta na curva de aprendizagem de cada
aluno ou professor) para se utilizar recurso que antes já eram executados de
maneira mais simples. Isso mostra, a necessidade da utilização (com capacitação
para isso) dos demais recursos além de disponibilização de conteúdo, mas também
atividades, jogos, fóruns, entre outras atividades interativas, para tanto, a
capacitação dos professores é crucial. A necessidade de capacitação e incentivo por
parte dos gestores já foi levantada por Lopes e Gomes (2007) e se torna explícito
neste trabalho, no entanto, nota-se que o fato dos cursos serem da área tecnológica,
os professores tem certa facilidade no uso de tecnologias, e mesmo sem
capacitação em nível avançado, eles próprios, a cada semestre, incrementam suas
disciplinas com recursos mais avançados. No caso de demais cursos é
imprescindível que a capacitação seja efetiva e continuada. Ainda confrontando com
o trabalho de Lopes e Gomes (2007), as mesmas facilidades alcançadas pelos
acadêmicos com o uso da plataforma foram igualmente destacadas nos dois
trabalhos, no entanto, no trabalho acima citado foi destacado por parte dos alunos o
aumento da interação entre eles, bem como a execução de atividades colaborativas,
resultado que é um contraste do que foi relatado pelos alunos no presente estudo,
pois eles relataram que aumentou o individualismo, uma vez que cada acadêmico
pode ser autossuficiente na busca de conteúdo, informações e realização de
atividades, porque tudo está centralizado na plataforma. A colaboração é algo
desejável na educação, neste sentido, este estudo destaca a necessidade de se
pensar em possibilidades de práticas colaborativas com o uso da plataforma moodle.
Outro cenário que teve contribuição do uso de AVA’s como apoio ao ensino
presencial, foi a aceitação dos créditos a distância. Inicialmente estas mudanças,
enfrentaram muitas críticas, desconfianças e dificuldades de aceitação, mas a partir
do momento que mais disciplinas adotaram, as dificuldades de utilização diminuíram
gradativamente, e junto a aceitação da modalidade foi disseminada.
Este estudo vislumbra os Ambientes Virtuais como a vanguarda no tocante ao
uso de TIC’s na docência, pois reúne diversos recursos que dantes eram usados
separadamente, e possui ampla capacidade de disseminação e importantes
recursos de gerência dos trabalhos desenvolvidos, sua utilização que encontrava
muitos obstáculos para aceitação, pode encontrar na implementação dos créditos a
distância uma oportunidade de se tornar mais efetivo e presente no processo de
ensino em nível superior.

Considerações Finais
Os resultados e questionamentos levantados neste trabalho, mostrou-se altamente
relevante ao campus, uma vez que após a inclusão de créditos a distância nos
cursos, a utilização do moodle se tornou inevitável, sendo importante então
aproveitar este momento para ampliação do uso da plataforma para suporte ao
ensino presencial. A infraestrutura exigida por estes sistemas é relativamente
simples, e não exigem nenhum investimento exorbitante em infra estrutura, boa
parte dos recursos como link dedicado de internet e estrutura de servidores, as
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instituições já mantém para contemplar outros sistemas, como web sites e sistemas
acadêmicos.
Alguns dos trabalhos relacionados classificam como subutilização o fato de
utilizarem o moodle amplamente apenas para disponibilizar materiais para
download. Porém, isso não é considerado subutilização pelos autores deste
trabalho, que julgam ser normal nesse pouco tempo de implantação, que se usem os
recursos mais básicos, no entanto, seguindo o padrão de curva de aprendizagem
espera-se que a cada interação com a ferramenta novos recursos sejam aplicados
ao planejamento de suas disciplinas.
Os resultados obtidos por este trabalho não podem ser generalizados para
outros campus ou instituições. Mas, podem ser úteis para outros professores,
alunos, instituições e gestores educacionais que vislumbrarem a utilização da
plataforma para apoiar o ensino presencial, bem como este trabalho possa fomentar
um incentivo para esta prática. Não foi contemplado a influência do uso da
plataforma no desempenho dos alunos em suas disciplinas, deixando então esta
indicação para trabalhos futuros, assim como a avaliação de forma específica no
sucesso ou insucesso no uso de cada recurso que o Moodle oferece, sob a
perspectiva da trilha de aprendizagem apresentadas por diversos estudos.
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Resumo – O presente relato de experiência tem por finalidade apresentar o
processo de atualização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) dos cursos
presenciais da Universidade Federal de Lavras (UFLA), resultando na plataforma
Campus Virtual. O objetivo final dessa plataforma é reunir todas as ações ligadas
ao uso de tecnologias aplicadas à educação na UFLA, tanto em cursos presenciais
quanto em cursos a distância. A criação da plataforma Campus Virtual se deu por
meio do modelo ADDIE (FILATRO, 2008) que propõe cinco etapas, a saber:
análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. Na fase de análise,
com objetivo de identificação, foi feita a determinação dos requisitos necessários
para a construção da comunidade virtual. Na fase de design, com objetivo de
especificação, foi criada a identidade visual da plataforma, bem como definidas as
categorias de organização. A fase de desenvolvimento, com objetivo de produção,
está representada pela construção do AVA e suas salas virtuais. Na fase de
implementação, com objetivo de ação, foram migradas as salas virtuais
preexistentes. Na fase de avaliação, com objetivo de reflexão, ainda em
andamento,foram apreciadas as demandas recebidas pelo sistema de suporte ao
usuário e evidenciadas a necessidade de ações de formação docente.
Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ensino Híbrido. Tecnologias
Educacionais.
Abstract – This experience report aims to present the process of updating the
Virtual Learning Environment (VLE) of classroom courses of the Federal University
of Lavras (UFLA), resulting in the Virtual Campus platform. The ultimate goal of this
platform is to bring together all the actions related to the use of technologies applied
to education in UFLA both in classroom courses and in distance learning courses.
The creation of the Virtual Campus platform was through the ADDIE model (Filatro,
2008), which proposes five stages, namely: analysis, design, development,
implementation and evaluation. In the analysis phase, with the objective of
identifying, determining the requirements for the construction of the virtual
community it was made. In the design phase, specifying the objective, the visual
identity of the platform was created and defined the categories of organization. The
development phase, with the aim of production is represented by the construction of
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the AVA and its virtual rooms. In the implementation phase, in order to share the
existing virtual rooms were migrated. In the evaluation phase, with the objective of
reflection, they were considered the requests received by the user support system.
Keywords: Virtual
Technologies.
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1. Introdução
As crescentes necessidades postas para os sistemas de ensino e seus
agentes, sobretudo para as instituições universitárias, através das demandas de
escolarização da população, são uma realidade em nossos dias. Neste contexto, a
busca por inovações, principalmente as de cunho metodológico, se sobressaem,
inclusive por exigências mais amplas das sociedades ditas tecnologizadas. Neste
sentido, Tori destaca que:
Vivemos um tempo em que mentes em interação com inúmeras ferramentas de
comunicação são capazes de gerar um valor nunca dantes visto ao conhecimento
produzido pelos coletivos digitais. É a cultura remixada, (re)produzida e
disseminada por meio de inúmeras ferramentas, incorporando as mensagens de
uma multidão de vozes que ressoam, repetindo e inovando um conteúdo que está
acessível a todos. Por que seria diferente na educação? (TORI, 2010, p. 09).

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 19961, em seu artigo 80, se pronuncia
sobre esse assunto delegando aos poderes públicos a responsabilidade de
desenvolver e veicular programas de ensino a distância em todos os níveis e em
todas as modalidades de ensino e de educação continuada.
Essa compreensão se alicerça no pressuposto de que o ensino e a
aprendizagem se processam de modo complexo e multidimensional, portanto, os
usos das tecnologias disponíveis em consonância com as distintas inovações
metodológicas podem e devem favorecer os processos de formação em todos os
níveis de ensino.
Em consonância com a LDB, o Ministério da Educação publicou em 18 de
outubro de 2001 a Portaria no 2.253, que trata da oferta de disciplinas que, em seu
todo ou em parte, utilizem método não presencial na organização pedagógica e
curricular de seus cursos, facultando aos cursos superiores reconhecidos a
conversão de até 20% de sua carga presencial para atividades a distância.
As ambiências necessárias para esse desafio precisam ser construídas com
base nesses pressupostos. As ideias aqui expostas serviram de fundamento para as
propostas de inclusão, nos cursos de graduação da Universidade Federal de Lavras
(UFLA), de parte de seus currículos com disciplinas que se utilizam das
metodologias próprias da Educação a Distância.
Mediante esse cenário, o presente relato de experiência tem por finalidade
1

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
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apresentar o processo de atualização do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem)
dos cursos presenciais da UFLA, resultando na plataforma Campus Virtual. O
objetivo final dessa plataforma é reunir todas as ações ligadas ao uso de tecnologias
aplicadas à educação na UFLA, tanto em cursos presenciais quanto em cursos a
distância.Com essa ação buscou-se ampliar o uso de TDIC como complemento de
atividades educacionais facilitando o acesso à informação , no desenvolvimento de
atividades de pesquisa, comunicação e interação entre professores e alunos

2. Os Projetos APRENDER e AVANÇAR e suas transformações na
plataforma Campus Virtual
Neste cenário foi que no ano de 2009 a UFLA, com apoio do Centro de
Educação a Distância (CEAD), elaborou e implementou o Projeto Aprender, com
vistas a atender os cursos de graduação presenciais e o Projeto Avançar com o
objetivo de atender os cursos de pós-graduação lato sensu presenciais.
Ambos os projetos representaram uma estratégia de implantação de
tecnologias e metodologías próprias da EAD nos cursos presenciais da UFLA por
meio dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem buscando o uso de recursos
tecnológicos a fim de enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. Essa ação
visa integrar o presencial com recursos virtuais, flexibilizar o currículo de cada curso
com atividades presenciais e a distância integradas e de forma inovadora.
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) consistem em um conjunto
de ferramentas eletrônicas voltadas ao processo ensino-aprendizagem cujos
principais componentes são sistemas que podem gerenciar e administrar os
variados aspectos da aprendizagem, como disponibilizar e organizar conteúdos,
acompanhar atividades, avaliar o processo de ensino-aprendizagem e fornecer ao
estudante suporte online e comunicação eletrônica, dentre outros (PEREIRA, 2007).
Pretendia-se com essa proposta, não apenas incluir inovações
metodológicas nos processos formativos em nível de graduação, mas também
experienciar outras maneiras de fazer com que a universidade desperte para os
avanços científicos e tecnológicos e, assim, disponibilizar outros espaços de
aprendizagens no âmbito acadêmico, fomentando a autonomia moral e intelectual e
contribuindo para a formação de pessoas autônomas e críticas e que possam viver e
trabalhar para a construção solidária de nossa sociedade.
Esses projetos visam, portanto, apresentar diretrizes para a implementação
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como complemento de carga horária
dos cursos de graduação presenciais da UFLA. Para tanto, propunha-se a
realização conjunta de avaliações que tratassem de questões pedagógicas e de
infraestrutura (física e de equipamentos), a fim de dimensionar os recursos
envolvidos e propor um cronograma de ações. A proposta era de iniciar um trabalho
que iria na direção da implantação de um sistema bimodal, parte presencial e parte a
distância, o que hoje se chama de educação híbrida, que já se mostrava promissora
para o ensino nos diversos níveis, principalmente no ensino superior. Essa
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modalidade, muito conhecida como blended-learnig, tem sido bastante utilizada
tanto no ensino básico quanto no superior e pode ser definida como um programa de
educação formal que mescla momentos de estudos presenciais com atividades e
recursos disponibilizados a distância (Valente, 2014).
Assim, mantendo o AVA como recurso tecnológico de apoio aos cursos
presenciais, observou-se um avanço contínuo do número de usuário e salas virtuais
utilizadas no ambiente mantido pelo CEAD, conforme se verifica na Figura 1, a
seguir.

Figura 1 – Evolução do uso de AVA nos cursos presenciais da UFLA
Fonte: CEAD/UFLA

Ademais, nos últimos anos verificou-se além do aumento na demanda por
esse recurso tecnológico bem como a incorporação de novas funcionalidades em
versões mais recentes MOODLE2, funcionalidades essas ainda não disponíveis aos
usuários de cursos presenciais da UFLA.
Diante do cenário exposto e considerando a aprovação pelo Conselho de
Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE)3 de resolução interna que disciplina a
incorporação de até 20% da carga horária a distância nos cursos de graduação
presencial. O Cead passou a experimentar possibilidades de apropriação dessas
tecnologias também para cursos presenciais. A premissa, nesse caso, é a de que a
incorporação de ferramentas da EaD pode induzir novo delineamento metodológico
nos cursos presenciais, visto que a necessidade de mediação, por tecnologia, das
interações professor-estudante, estudante-estudantes e estudante-conteúdos, cria
alteração na maneira com que os atores do processo se relacionam uns com os
outros e com o conhecimento.
A aprovação dessa regulamentação trouxe novos desafios para a UFLA e,
nomeadamente, para o CEAD. Como forma de avançar nas ações de suporte e
utilização de salas virtuais e, sobretudo, com o objetivo de modernizar e ampliar as
2

MOODLE é o acrônimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment", um software
livre, de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual.
3
Resolução CEPE nº 022, de 28/01/16, disponível em
<http://www.ufla.br/documentos/arquivos/5_022_28012016.pdf>.
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possibilidades de uso pedagógico do AVA, o CEAD iniciou no ano de 2015 a
implantação da plataforma Campus Virtual (com o MOODLE versão 2.9), que
substituirá a versão atual (1.9) do AVA.
O Campus Virtual se caracterizará como um espaço que agregará todas as
ações ligadas ao uso de tecnologias aplicadas à educação na UFLA seja nos cursos
presenciais ou a distância, além dos cursos internos de capacitação e de outros
oferecidos à comunidade externa.

3. Desenvolvimento da plataforma Campus Virtual
A criação da plataforma Campus Virtual se deu por meio do modelo ADDIE
(Filatro, 2008) que propõe cinco etapas, a saber: análise, design, desenvolvimento,
implementação e avaliação. Esse processo envolve a equipe multidisciplinar do
CEAD composta por técnicos administrativos, profissionais de TI, design instrucional
e gestão pedagógica.
Nesse modelo a fase de concepção (análise, design e desenvolvimento)
está separada da fase de execução (implementação e avaliação). Essas fases estão
apresentadas no Quadro 1 e descritas posteriormente.
Quadro 1 – Processos, objetivos e atividades desenvolvidas

Processos
Análise

Objetivos
Identificação

Design

Especificação

Desenvolvimento
Implementação

Produção
Ação

Avaliação

Reflexão

Atividades
Determinação
dos
requisitos
para
construção
Criação da identidade visual da plataforma
Definição das categorias de organização
Construção do AVA e suas salas virtuais
Migração das salas virtuais do Projeto
Aprender
Apreciação das demandas recebidas pelo
sistema de suporte ao usuário

3.1. Fase de Análise
Na fase de análise foram definidos os seguintes requisitos necessários para
a construção da comunidade virtual:
 Instalação da versão 2.9 do MOODLE, por ser estável e por apresentar a
solução de alguns problemas das versões anteriores.
 Interface simples e acessível visando favorecer aos usuários iniciantes e
os portadores de necessidades especiais.
 Criação do curso no formato de MOOC4.
 Construção do MOOC com poucos recursos de interação de forma a
4

Curso Online Aberto e Massivo, do inglês Massive Open Online Course (MOOC), é um tipo de curso
aberto ofertado por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, ferramentas da Web 2.0 ou redes
sociais que visam oferecer para um grande número de alunos a oportunidade de ampliar seus
conhecimentos num processo de coprodução.
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facilitar a autonomia dos usuários.
 Seleção e formação de uma equipe de monitores compostas por
estudantes de graduação da instituição para dar apoio e suporte a
plataforma.
 Instalação de sistema de suporte aos usuários.
 Definição de um processo de migração das cerca de 700 salas virtuais
dos projetos Aprender e Avançar da versão 1.9 do MOODLE para a
versão 2.9.
 Negociação com a área de TI da instituição para obtenção de lista de
estudantes por disciplina em formato CSV (comma-separated values)
para agilizar o processo de matrículas.
3.2. Fase de Design
Na fase de design foi criada uma identidade visual para o AVA e demais
matérias, conforme Figura 2. Também foram definidas as categorias de organização
do AVA, sendo elas, Espaço de Professores, Espaço de Estudantes e Espaço de
Suporte. Destas, as duas primeiras só podem ser acessadas por usuários
cadastrados no AVA e a última pode ser acessada também por visitantes. Foi feita
uma pesquisa entre os temas disponíveis no MOODLE que melhor se enquadraria
na proposta da plataforma e foi escolhido o tema Eguru pela facilidade de utilização
em vários dispositivos como, computador, tablet e celular.

Figura 2 – Banner do Campus Virtual

3.3 Fase de Desenvolvimento
Na fase de desenvolvimento foram implantadas as categorias, criadas as
salas virtuais do suporte, do espaço de professores e do espaço de estudantes,
selecionadas as imagens representativas das categorias. Nas três categorias
destaca-se a facilidade de acesso aos vários meios de suporte para o uso da
plataforma, a saber: sistema de suporte online, suporte por telefone e suporte
presencial.
Foram selecionados conteúdos pertinentes a cada público-alvo, por
exemplo, para o espaço de professores foram disponibilizados documentos sobre as
normas da UFLA para o uso de AVA nos cursos presenciais, vários links de bancos
de imagens gratuitos, biblioteca de objetos de aprendizagem e destaca-se a
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gravação e edição de 17 videotutoriais sobre abordagem pedagógica, recursos e
configuração do AVA, visando à formação dos professores para melhor uso das
ferramentas, estes recursos ficarão disponíveis como um curso livre no formato de
MOOC.
Durante essa fase foi realizado um processo de seleção e formação de 11
alunos de graduação para trabalharem como monitores de suporte da plataforma.
Como os monitores não tinham conhecimento prévio com administradores de
sistema Moodle foi necessário uma formação sobre a criação de atividades,
matriculas de usuários e processo de migração de salas entre diferentes versões do
Moodle.
3.4. Fase de Implementação
Como muitos professores reutilizam a mesma sala virtual dos semestres
anteriores, a fase de implantação começou com o processo de migração das cerca
de 700 salas virtuais do 1º e 2º semestres letivos de 2015 contidas no AVA do
Projeto Aprender para o Campus Virtual. Este processo foi realizado pelo grupo de
monitores e durou 15 dias.
Seguindo a documentação do MOODLE sobre migração de sala entre
versões, as salas eram migradas da versão 1.9.7 (versão que estava os projetos
Aprender e Avançar), para a versão 1.9.7+, depois para a versão 2.2, posteriormente
para versão 2.7 e por fim para a versão 2.9 do Campus Virtual. Mesmo com todas
essas etapas de migração a grande maioria das salas foram migradas sem
apresentar problemas nos conteúdos e atividades, somente 4% apresentaram algum
tipo de problema, principalmente relacionado à perda de arquivos e links quebrados,
como pode ser visto na Figura 3.

Migração de Salas Virtuais
96%
Salas sem problemas

4%
Salas com problemas

Figura 3 – Análise da migração em relação a problemas apresentados
Fonte: CEAD

Através do sistema de suporte foram recebidas cerca de 600 solicitações de
serviço, sendo que destas, 500 pediam a criação de sala virtual para o primeiro
semestre de 2016. Os demais pedidos foram relacionados a informações sobre o
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funcionamento da nova plataforma.
Visando um melhor atendimento ao cerca de 13.000 estudantes inseridos no
Campus Virtual, metade da equipe de monitores foi disponibilizada para a realização
de plantão presencial aos estudantes ficando em local central no campus
universitário.
Procurando socializar para a comunidade universitária todas estas iniciativas
foram adotadas estratégias de divulgação de comunicados explicativos via email
para todos os professores da instituição, foi disponibilizada no site da UFLA uma
matéria sobre a implantação do Campus Virtual e produzido um vídeo tutorial de
apresentação do novo portal.
As escolhas e processos aqui apresentados, como salienta Maciel (2004),
quando se desenvolve um ambiente de aprendizagem, faz-se uma opção teóricometodológica que tem subjacente uma abordagem de desenvolvimento e de
aprendizagem humana, uma visão de homem, de ciência, de trabalho, de mundo.

3.5. Fase de Avaliação
A fase de avaliação ainda em andamento, contudo por meio da primeira
etapa realizada através de análises das solicitações enviadas ao sistema de suporte
e também dos telefonemas de professores à equipe de suporte presencial. Esta
mostrou a necessidade de disponibilização, em vários locais como a tela de abertura
e os espaços de professores e de estudantes, de informações mais detalhadas
sobre o acesso a plataforma, o processo de solicitação de salas virtuais e sobre a
utilização do sistema de suporte online.
Está prevista para o fim do semestre letivo uma pesquisa direcionada aos
professores e outra aos estudantes sobre o processo de implantação da nova
plataforma e o nível de satisfação dos usuários. Porém os relatos e manifestações
espontâneas de professores e estudantes têm sido bem positivos principalmente
destacando a agilidade da disponibilização de salas virtuais, o design do AVA e os
vários tipos de suporte.
Por outro lado verifica-se que grande parte das salas virtuais ainda não
utilizam as potencialidades pedagógicas das ferramentas que o Moodle oferece, o
que evidencia a necessidade de cursos de formação continuada que voltados para
aquisição de conhecimentos técnicos e abordagens pedagógicas que possibilitem
ampliar as contribuições positivas das TDIC paras as práticas pedagógicas.

4. Considerações Finais
A proposta desenvolvida e aqui apresentada foi baseada em um modelo
cada vez mais empregado na área de educação, que é o blended learning, também
conhecido como cursos híbridos. Esse modelo evidencia a convergência entre
cursos presenciais e a distância, entre o virtual e o presencial, delineando a
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educação do futuro (TORI, 2010). Desde o ano de 2009 o CEAD da UFLA tem
trabalhado no sentido de fomentar esse modelo, primeiramente com os projetos
Aprender e Avançar e mais recentemente com a criação da plataforma Campus
Virtual, que tem o intuito de congregar todas as demandas de tecnologias aplicadas
à educação no âmbito da instituição. Sendo assim, os impactos notados ao longo do
processo de atualização do AVA estão expostos a seguir.
Devido à grandiosidade da tarefa de atualizar e reunir os conteúdos de duas
plataformas que estavam em uma versão do Moodle bastante defasada, contendo
um número muito grande de usuários e salas virtuais, poderia se esperar que
ocorresse um considerável número de problemas, porém isto não aconteceu, devido
a boas estratégias propostas na fase de análise, dentre elas destacaram-se: a
migração antecipada entre versões de todas as salas dos dois últimos semestres
letivos e a disponibilização de um sistema de suporte online exclusivo para o
Campus Virtual.
Toda mudança pode gerar em um primeiro momento certa insegurança e
algumas resistências, porém devido ao baixíssimo índice de reclamações foi
possível perceber um alto nível de aceitação a iniciativa de atualização e reunião em
uma só plataforma das salas virtuais dedicadas aos cursos presenciais da UFLA.
Assim, se faz necessária uma pesquisa mais objetiva sobre o nível de aceitação da
plataforma e as adequações que serão necessárias dos serviços prestados.
A próxima e importante atividade a ser realizada será a elaboração e oferta
de um programa de formação continuada dos docentes para fomentar o uso mais
abrangente dos recursos disponíveis no MOODLE, visando principalmente à oferta
de disciplinas totalmente a distância para estudantes de cursos presenciais e
colaborar na busca por novas formas de ensinar e aprender
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Resumo – O presente artigo trata do mapeamento de aspectos afetivos em um
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) pela ferramenta Mapa Afetivo e sua
contribuição para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas para a Educação
a Distância. Através da coleta de dados realizada nas ferramentas disponíveis no
AVA ROODA e de técnicas de mineração de texto, é construído um mapa de
inferência dos estados de ânimo de um aluno em um determinado período de
tempo. Com base nessas inferências são disponibilizados gráficos, estatísticas e
estratégias que visam promover ao professor o aprimoramento de seu trabalho
pedagógico e a aproximação de sua prática com as necessidades e interesses dos
alunos. O ROODA tem como objetivo a interação entre os participantes, focando
princípios educacionais e interdisciplinares através de sua interface centrada no
usuário. É utilizado em disciplinas de graduação e pós-graduação na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, constituindo-se como uma das plataformas
institucionais da Universidade.
Palavras-chave: Afetividade; Educação a Distância; Ambientes Virtuais de
Aprendizagem.
Abstract – This article deals with the Affective Map, a mapping tool for affective
aspects in a Virtual Learning Environment (VLE) and its contribution to the
educational strategies development for Distance Education. Through data sampling
performed in the tools available in the AVA ROODA and text mining techniques, it
was built a map of inference of students' moods in a given period of time. Based on
these inferences, the Afective Map builds graphics, statistics and strategies to
promote the improvement of teacher's pedagogical work and the matching of their
practice to the needs and interests of students. The ROODA aims the interaction
among participants, focusing on educational and interdisciplinary principles through
its user-centric interface. It is used in graduate and post-graduate courses at the
Federal University of Rio Grande do Sul, establishing itself as one of the
institutional platforms of the University.
Keywords: Affective; Distance Education; Virtual Learning Environment.

1. Introdução
O presente artigo tem como objetivo a apresentação do Mapa Afetivo, uma
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ferramenta de mapeamento de aspetos afetivos do AVA ROODA, além de sua
contribuição para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas na Educação a
Distância (EAD). O ROODA é uma das plataformas institucionais da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e tem por premissa a disponibilização de
um espaço de interação entre alunos, professores, tutores e monitores, através de
ferramentas que promovem as trocas sociais, o envio de materiais, a resolução de
exercícios, entre outras possibilidades. A ferramenta em questão, o Mapa Afetivo,
realiza o mapeamento dos aspectos afetivos dos alunos através da coleta de dados
quantitativos e qualitativos. Assim, é realizada a inferência dos estados de ânimo
dos mesmos em um determinado período de observação. A partir dessas
inferências, são indicadas estratégias pedagógicas, que podem contribuir com o
aperfeiçoamento da prática do professor, tornando o processo de ensino e de
aprendizagem mais próximo das necessidades e dos interesses dos educandos.
Entende-se que a observação do envolvimento dos alunos nos AVA é
importante tendo em vista a disseminação dos cursos à distância no Brasil e no
mundo nos últimos anos. A adequação ao tempo e o seu alcance aos lugares mais
remotos, entre outros fatores, fazem com que uma crescente parcela da população
opte por essa forma de ensino, principalmente, nos cursos de graduação. Diversas
iniciativas de universidades federais e particulares, além da Universidade Aberta do
Brasil, promovem cursos de formação em diversas áreas, buscando atingir, também,
a um público mais velho e com tempo mais limitado. Dessa maneira, mesmo que as
formas de desenvolvimento de aulas a distância sejam cada vez mais interativas e
atrativas, é fundamental promover meios para que os alunos da EAD se sintam
motivados a participar. Além de propor tarefas, é importante promover a interação
entre os discentes e com os tutores, utilizando-se de todas as potencialidades que
os AVA possuem.
Com base nessas questões, esse artigo apresenta na segunda seção
questões referentes à Educação a Distância e a necessidade de atenção aos
aspectos afetivos nessa modalidade de ensino. A terceira seção salienta a
importância da afetividade para o processo de ensino e de aprendizagem e como ela
influencia nesse processo. A quarta seção apresenta o ambiente virtual de
aprendizagem ROODA e o Mapa Afetivo, destacando as possibilidades dessa
ferramenta e como seus dados podem auxiliar o professor em seu trabalho
pedagógico. Por fim, são apresentadas as considerações finais.

2. Educação a Distância: desafios de professores e alunos
A Educação a Distância pode ser compreendida como uma modalidade ou
metodologia caracterizada, basicamente, pela separação física e temporal entre
professores e alunos, além da utilização de algum tipo de meio ou tecnologia para
que espaços de interação sejam propiciados (Behar, 2009). Entre os meios mais
utilizados para suporte dessas interações estão os ambientes virtuais de
aprendizagem que se caracterizam como recursos para apoiar o processo de ensino
e aprendizagem, a comunicação e a colaboração tanto na educação presencial
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quando à distância.
Um AVA é uma plataforma em rede em que diferentes pessoas interagem.
Constitui-se em um espaço social, a partir de interações sobre ou em torno de um
objeto de conhecimento. Dessa forma, a utilização dessas plataformas, e de outras
ferramentas nem sempre associadas a elas, promovem não apenas a exploração de
conteúdos, mas vivências que valorizam uma formação mais integral e completa aos
alunos. De acordo com Piaget (2005), o desenvolvimento intelectual bem
estruturado tem como pressuposto a devida atenção à afetividade e às interações
sociais. Por isso, considerar esses aspectos torna-se fundamental no processo de
construção de conhecimento.
Embora as tecnologias de informação e comunicação e os AVA evoluam
constantemente e proporcionem o aperfeiçoamento da EAD e das interações entre
os sujeitos, ainda existem questões a serem superadas. A possibilidade de estudo a
domicílio e o respeito ao tempo e ao estilo de aprendizagem do aluno faz com que
muitos aspirantes ao Ensino Superior optem por essa modalidade. No entanto, ela
apresenta uma organização diferente da que os alunos possuem na escola, exigindo
uma atuação mais autônoma e expressiva, além de competências como
planejamento e organização. A falta desses aspectos faz com que os alunos, com
certa frequência, se sintam desmotivados e sem confiança para a continuidade de
seus estudos. Ainda, pouca interação no espaço virtual e falta de uma convivência
próxima com os colegas podem dificultar o enfrentamento a esses percalços. Dessa
forma, as taxas de evasão costumam ser significativas. Entende-se, assim, que
embora as ferramentas sejam constantemente aprimoradas, proporcionando o
aperfeiçoamento da EAD, há questões que ainda necessitam de maior atenção.
Os aspectos afetivos na EAD são de extrema importância, não apenas para
evitar a evasão, mas para, muitas vezes, garantir um bom desempenho do aluno
durante sua formação e em sua profissão. Behar et al (2013) destaca que
competência abrange a mobilização de saberes (conhecimentos, habilidades e
atitudes) em um determinado contexto ou situação. Entende-se que a afetividade
configura-se, assim, como um recurso de mobilização que permite experimentar
sentimentos positivos ou negativos, “associados aos objetos de conhecimento
(materiais, situações, animais e pessoas, incluindo a si mesmo) e a eles reagir”
(p.36-37). Além disso, Schneider, Silva e Behar (2013) ao elencarem as
competências necessárias ao aluno da EAD, citam autonomia, reflexão, motivação,
presencialidade virtual e autoavaliação, por exemplo, como necessárias para esse
aluno que está atuando a distância. Essas competências refletem o quanto questões
afetivas influenciam no processo educativo não apenas quanto à aprendizagem em
si, mas em diversos aspectos que são determinantes para o desempenho e a
permanência dos estudantes dessa modalidade de ensino.

3. A afetividade na Educação
De acordo com Piaget (2005) a afetividade e a cognição são indissociáveis e se
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influenciam mutuamente desde o nascimento do sujeito e em todas as
aprendizagens que são construídas ao longo da vida. Assim, sem afeto não há o
interesse e a necessidade, ou seja, não há motivação para a busca da resolução de
problemas e conflitos. Ele constitui-se, dessa forma, como uma condição essencial
para a formação da inteligência.
O conhecimento configura-se como uma estruturação da realidade,
constituindo-se como uma construção por parte do sujeito. Logo, o desenvolvimento
da inteligência é uma criação contínua, caracterizado pelo aparecimento de
estruturas totalmente novas ou, pelo menos, refeitas em função de novidades.
Piaget (2005) destaca que a afetividade intervém no funcionamento da inteligência e
nessas estruturas, sem, no entanto, gerá-las ou modificá-las. A interferência se dá
através da aceleração ou atraso do desenvolvimento intelectual, podendo ter grande
significância nesse processo. Conforme Behar et al (2013, p.37) quando o objeto é
interessante ou necessário para o sujeito “a afetividade é caracterizada por ligações
positivas, por meio das quais se explica a aceleração do desenvolvimento
intelectual”. Ao contrário, em ligações negativas, “explica-se o retardo quando a
situação afetiva sobre o objeto é obstáculo para o sujeito” (p.37). Por isso, é
essencial a atenção aos aspectos afetivos de um aluno, em especial, no
desenvolvimento de uma prática pedagógica de acordo com suas necessidades e
interesses.
Em termos de Educação a Distância, para atentar a essas questões, conta-se
com o auxílio da Computação Afetiva, que se configura a partir da congregação das
possibilidades da dimensão afetiva em sistemas não-biológicos. Essa área do
conhecimento reúne uma série de técnicas da Inteligência Artificial e da Engenharia
de Software que envolvem a construção de modelos e simulações dos aspectos
afetivos humanos, que estão fortemente relacionados aos processos cognitivos.
Dessa forma, há grande contribuição dos estudos dessa área, que busca tornar os
sistemas computacionais mais adaptados ao homem e dão especial atenção à
afetividade na educação. Bercht (2006) destaca que a afetividade compreende a
totalidade do domínio das emoções, incluindo os sentimentos das emoções e das
experiências sensíveis, além da possibilidade do contato com as sensações. As
emoções, dessa forma, seriam estados afetivos ou estados de ânimo mais breves,
mas com altas intensidades, uma vez que seriam resultantes de eventos. Com base
no exposto, é destacado a seguir o Mapa Afetivo, que, com base no mapeamento
dos estados de ânimo, apresenta significativa contribuição para o trabalho
pedagógico que é realizado à distância.

4. O Ambiente Virtual de Aprendizagem ROODA
O ROODA1 (Rede cOOperativa De Aprendizagem) é um ambiente virtual de
aprendizagem institucional da UFRGS que tem como objetivo proporcionar um
espaço de interação entre seus participantes. É centrado no usuário possibilitando
1

Disponível em: https://ead.ufrgs.br/rooda/
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aos alunos o acesso a materiais e ferramentas, além de disponibilizar espaços de
trocas e envio de atividades. Permite ao professor a organização de sua prática de
acordo com seu modelo pedagógico, através da habilitação das funcionalidades de
sua preferência e de permissões para os diferentes níveis de usuário em cada uma
delas. Conta, atualmente, com 7 ferramentas de acesso geral (menu horizontal) e 15
ferramentas de acesso específico de uma disciplina (menu vertical), como pode ser
visto na Figura 1.

Figura 1. Tela inicial de disciplina do AVA ROODA

Nos últimos anos, algumas modificações foram realizadas e ferramentas
foram criadas, atreladas à projetos de pesquisa, que buscam aprimorar a
experiência do aluno no ambiente e com especial atenção, principalmente, aos
aspectos afetivos. Entre esses projetos, pode-se destacar a criação do Mapa Afetivo
(Longhi, 2011) que tem como objetivo o mapeamento dos estados de ânimo dos
alunos através de sua atuação no sistema.
Outro aprimoramento importante foi realizado através da pesquisa de
Longaray (2014) que implementou a indicação de estratégias pedagógicas com base
nos estados de ânimo mapeados pelo Mapa Afetivo. Essas estratégias visam
auxiliar o professor em sua prática pedagógica, de modo atender as especificidades
de cada aluno, sugerindo ações que contribuam para sua motivação em seu
processo de aprendizagem.
Além do desenvolvimento dessas ferramentas, foram realizados
aprimoramentos nas existentes de modo a tornar o ambiente mais motivador para o
aluno e ampliando seu protagonismo no processo de construção de conhecimento.
Essas questões visam atentar para os aspectos afetivos dos alunos, de modo a
torná-los mais motivados e interessados ao longo das atividades que são
desenvolvidas no ambiente. As contribuições dessas ferramentas para a prática
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pedagógica são destacadas a seguir.
4.1 Trabalho pedagógico com base nos aspectos afetivos no AVA ROODA
No presente estudo é destacado o Mapa Afetivo, que agrega técnicas de mineração
de subjetividade2, de análise do comportamento no ambiente e de análise da
interação com os outros participantes. Essa ferramenta tem como objetivo o
reconhecimento dos estados de ânimo inferidos nas interações dos sujeitos a partir
de diferentes funcionalidades. O mapeamento é realizado através da coleta de
dados em cinco ferramentas:
1. Biblioteca - espaço utilizado para a publicação e a organização de materiais e
links que apresenta aos alunos a possibilidade de inserção de materiais e de
comentários nos materiais inseridos;
2. Contatos - que consiste em uma lista com nome e e-mail dos alunos,
professores e tutores e permite o envio de mensagens que são enviadas para
o e-mail pessoal de cada usuário;
3. Diário de Bordo - local no qual o usuário pode registrar suas impressões
sobre as aulas e suas dúvidas em seu processo de aprendizagem, permitindo
que o professor, os monitores e os colegas possam postar comentários;
4. Fórum - espaço de interação assíncrona entre os usuários, através da criação
de tópicos e de mensagens;
5. Webfólio - sistema de envio de arquivos que propicia a publicação e a
organização dos mesmos, permitindo a inserção de comentários por
professores, tutores e colegas nos materiais postados.
Como pode ser observado a seguir, a partir do gráfico Subjetividade em Texto
são inferidos os estados de ânimo de um aluno, com base na mineração de texto
realidade em diferentes ferramentas. Na figura 2, cada quadrante da figura
representa uma família afetiva. O lado direito do gráfico apresenta os estados de
ânimo positivo e o lado oposto as manifestações negativas. O degrade do desenho
representa a valência dos estados de ânimo e quanto mais ao centro estiver
marcando a emoção de segundo plano do sujeito, menor é sua representatividade.

2

Através da subjetividade em texto são identificadas palavras de cunho afetivo, que evidenciem
sentimentos e desejos. Essas palavras são classificadas de acordo com os quadrantes que
apresentam famílias afetivas (Figura 2).
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Figura 2. Gráfico de subjetividade em texto

A inferência dos estados de ânimo de um aluno gera a indicação de uma
estratégia pedagógica com base no estado atual, localizada no canto inferior direito
da tela. Essas estratégias visam o auxílio ao professor, de modo a atentar para sua
prática pedagógica, promovendo ações que integrem o aluno que está se sentido
desmotivado ou desinteressado. Quando os alunos são identificados como
satisfeitos e motivados, essas estratégias indicam a importância de acompanhar e
destacar iniciativas dos alunos e a autonomia dos mesmos em uma disciplina, como
pode ser observado nas figuras 3 e 4.

Figura 3. Exemplo de estratégia pedagógica
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Figura 4. Exemplo de estratégia pedagógica

Os fenômenos afetivos se manifestam nos ambientes em função das ações
do sujeito nas diversas funcionalidades. Reconhece-se um estado afetivo, ainda que
de modo involuntário, a partir da forma como ele se coloca no ambiente: confiante,
motivado, interessado ou, ao contrário, desmotivado e desinteressado. Isso pode ser
observado através da coleta de diferentes dados em diferentes ferramentas,
promovendo uma noção do comportamento do aluno como um todo e sua atuação
frente à disciplina. Com base nessas questões, a disponibilização de dados
referentes aos acessos, atividades realizadas, tempo de exploração dos materiais,
em comparação com base na média da turma promove ao professor a noção de
quais alunos possuem uma atuação mais ativa no AVA. Também, demonstra quais
alunos apresentam pouca participação nas atividades.

Figura 5. Dados de acesso e interação do usuário

Como pode ser visto na figura 5, com base nas médias realizadas pela turma,
é possível perceber que os dois alunos em questão apresentaram uma atuação
significativa na disciplina em questão e de diferentes formas. Além de apresentarem
um tempo de acesso maior do que a média da turma, também visualizaram e
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criaram mais mensagens nos fóruns e mais depoimentos no diário de bordo. Dados
como esses são importantes indicadores da motivação dos alunos durante seu
processo de aprendizagem, tanto em relação ao estudo que é realizado, quanto aos
níveis de interação com os colegas. Uma pequena participação nos fóruns pode
indicar que um aluno apresenta pouca integração com a turma, podendo ter receio
de manifestar suas opiniões ou sentindo-se isolado. Cabe lembrar que em aulas
presenciais, geralmente, o aluno apresenta um comportamento mais passivo e não
está acostumado com esse protagonismo possibilitado pela Educação a Distância. É
fundamental, dessa forma, desenvolver estratégias que promovam a participação
dos alunos em discussões, para que se construam ideias a partir da reflexão sobre
opiniões expostas, demonstrando a importância da participação de todos os alunos
em discussões realizadas no fórum.
Outra forma de obtenção de dados pode ser realizada pelo Gráfico de Fatores
Motivacionais, em que são realizadas inferências de acordo com o comportamento
observável, sinalizado pelos graus motivacionais Confiança, Esforço e
Independência, inferido pelo Framework BFC - Behavioral Factor Calculation
(Longhi; Behar; Bercht; Simonato, 2010), exemplificado na figura abaixo.

Figura 6. Gráfico de fatores motivacionais

A Figura 6 apresenta o gráfico de fatores motivacionais. Os graus
motivacionais, confiança, esforço e independência, representam a forma pela qual o
aluno atua quando presente no ambiente virtual. Os dados para o item confiança são
captados através da observação da forma como o aluno desenvolve uma atividade e
pela maneira que ele navega pelas ferramentas do AVA. Se, em sua navegação, o
aluno demonstra estar calmo e mantém o autocontrole, por exemplo, é atribuído um
grau de confiança alto. Caso, ao contrário, apresenta-se nervoso e ansioso, é
atribuído um grau de confiança baixo. Já o fator esforço é medido através das
interações realizadas pelo aluno com mensagens para pedidos de ajuda e solução
de dúvidas, quando ele se faz presente nas ferramentas síncronas e assíncronas,
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entre outras formas. Por fim, o fator independência apresenta a autonomia do aluno
no ambiente, pelo modo como se organiza e utiliza os recursos disponíveis.
A partir dessas variáveis, o Mapa Afetivo infere o estado de ânimo do sujeito a
partir do momento que ele acessou e/ou usou as funcionalidades do ambiente virtual
de aprendizagem. Esse recurso tem sido utilizado em diferentes disciplinas de
Graduação e Pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e conta
com coleta de dados de forma contínua, além de aprimoramentos que se fazem
necessários.

5. Considerações finais
Percebe-se, atualmente, que ocorre, ainda, uma desvinculação da relação afetiva
com a inteligência. Essa separação aos poucos é vencida em alguns cursos à
distância com a presença de tutores que buscam manter as relações com os alunos
ativas no meio virtual. Mas, com certa frequencia, muitos alunos sentem falta de se
relacionar com o professor da turma e não com um mediador. O fato é que mesmo
com todas as possibilidades de interação proporcionadas por ambientes virtuais de
aprendizagem, muitos alunos se sentem desmotivados e não sendo protagonistas
de suas próprias aprendizagens.
A partir da utilização de AVA é possível perceber as experiências individuais
dos sujeitos e a forma como cada usuário navega e utiliza as ferramentas
disponibilizadas ali. Esses dados podem ajudar os professores a detectarem o
estado afetivo dos sujeitos envolvidos nessa ação. Além disso, observa-se que
nessas plataformas cada participante constrói sua história, vivencia fatos,
experiências coletivas e individuais. Um ambiente, também, é um local de encontro
de indivíduos pensantes, que compartilham e discutem ideias, trocam experiências,
enfrentam desafios, rompem com as barreiras e buscam por conhecimento. No
entanto, a relação primordial na construção do conhecimento continua sendo
estabelecida com um professor que pouco atua nesse meio. De fato, as
possiblidades proporcionadas pelas plataformas fazem com que os alunos sejam
mais atuantes, mas uma série de fatores não permite que o professor “enxergue” a
atuação do grande protagonista da educação.
Entende-se que a realização desse tipo de mapeamento tem muito a
contribuir com o trabalho pedagógico do professor, uma vez que apresenta
particularidades que muitas vezes não são visíveis facilmente. Com a presença de
um grande número de alunos em um AVA, muitas vezes, o acompanhamento
individual dos alunos se torna difícil, tendo em vista as diversas atribuições que um
professor possui. As ferramentas desenvolvidas com base em estudos de
Computação Afetiva tornam-se, dessa forma, importantes aliadas nesse processo de
ensino e aprendizagem na modalidade a distância, que faz parte de um número
cada vez maior de alunos no Brasil e no mundo.
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Resumo – O presente trabalho teve por finalidade mostrar os resultados da
utilização da mineração de dados para otimizar o processo de análise das
avaliações dos tutores a distância de um curso, comparados a um processo
manual realizado por Nunes (2012). Uma vez que os tutores são mediadores do
processo de aprendizagem dos alunos, avaliá-los é fundamental para buscar
melhorias. Mas para isso, as avaliações e suas análises devem ser realizadas
continuamente, o que demanda muito tempo. Os resultados apontam que muitas
conclusões obtidas por meio da mineração de dados também haviam sido obtidas
nas análises manuais de Nunes (2012). Contudo, há limitações. Assim, concluímos
que o processo automático traz agilidade e contribuições efetivas, porém não
substitui a análise manual, mas a complementa.
Palavras-chave: Mineração de dados, avaliação de tutores, educação a distância
Abstract – This study aimed to show the results of using data mining to optimize
the process of analysis of the distance tutors evaluations of a course, comparing
with a manual process used in Nunes (2012). Once tutors are mediators of the
student learning process, evaluate them is fundamental to seek improvements. But
for this, evaluations and analyzes should be carried out continuously, which
demands a long time. The results show that many conclusions obtained through
data mining had also been obtained from the manual analysis of Nunes (2012).
However, there are limitations. Thus, we conclude that the automatic process give
agility and effective contributions, however does not replace the manual analysis,
but complements it.
Keywords: Data mining, tutors evaluation, distance education

1. Introdução
Os tutores a distância são mediadores do processo de aprendizagem dos alunos e
são fundamentais para incentivar, instigar, apaziguar e criar situações que
favoreçam a construção do conhecimento (NUNES, 2012). Como cita Valente (2009,
p.66):
[...] a interação sujeito/objeto, sem a mediação de outra pessoa, é limitada
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como meio para a construção de conhecimento. É a interação com pessoas
ou com objetos mediados por pessoas que permite a assimilação gradativa
e crescente do mundo que nos rodeia. Assim, não é qualquer tipo de
interação com o mundo que propicia construção de conhecimento. Os
estudos sobre o tema indicam que a construção está relacionada à
qualidade da interação que, por sua vez, depende da mediação de outras
pessoas e do próprio conhecimento do aprendiz.

Segundo os referenciais de qualidade do MEC/SEED (2007, p. 21)
O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa
ativamente da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a
distância e/ou presencialmente devem contribuir para o desenvolvimento
dos processos de ensino e de aprendizagem e para o acompanhamento e
avaliação do projeto pedagógico.

Desta forma, como cita Nunes (2012), avaliar os tutores a distância se torna
fundamental, uma vez que possibilita identificar o que está indo bem em sua
atuação, possíveis problemas e a adoção de medidas de melhorias. Avaliar os
tutores sob o ponto de vista de outras pessoas (por exemplo, dos alunos) é de suma
importância para que eles possam identificar os problemas que os outros enxergam
em sua atuação. Afinal, muitos podem estar deixando a desejar não por falta de
profissionalismo, mas porque ainda não estavam claras as situações que
necessitavam da sua intervenção. As avaliações podem possibilitar uma reflexão
sobre sua atuação e uma posterior tomada de consciência das suas funções no
curso e de como desempenhá-las de forma mais efetiva.
Porém, Nunes (2012) reforça que a avaliação não deve ser apenas somativa,
realizada no fim do curso. Apesar deste aspecto ser de grande valia, o papel mais
importante das avaliações é permitir que os tutores encontrem caminhos para
melhorar sua própria atuação, o que implica uma avaliação de caráter formativo,
realizada de forma contínua, ou seja, por meio de um processo sistemático.
A tese de doutorado de Nunes (2012) apresentou a construção de um
processo de avaliação da tutoria a distância, em uma perspectiva formativa,
concebido no contexto de um curso de Pós-graduação em Informática na Educação
– PIE, mas que pode ser adaptado a outras realidades. Neste projeto foi analisado,
de forma manual, o processo de avaliação criado e seu impacto na conduta dos
tutores ao longo de disciplinas de duas turmas do curso. O trabalho trouxe
contribuições relevantes e os resultados alcançados foram bastante satisfatórios,
uma vez que houve de fato melhorias significativas no desempenho dos tutores ao
longo do curso, oriundos do processo de avaliação e de seu acompanhamento.
Contudo, por ter sido realizado de forma manual, tratou-se de um trabalho
árduo e as análises realizadas demandaram muito tempo. Se for considerado, por
exemplo, um curso com 250 alunos, distribuídos em cinco polos de apoio presencial,
em que as disciplinas são ministradas duas a duas, temos então, um tutor a
distância a cada grupo de 25 alunos por disciplina, totalizando 20 tutores a
distância. Se cada dupla de disciplinas dura em média seis semanas, então pode-se
dizer que para essa turma, a cada um mês e meio, 20 tutores a distância serão
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avaliados por cerca de 250 alunos. Além disso, os tutores continuarão sendo
avaliados, nas demais disciplinas em que atuarem. Outros tipos de análises,
também, podem ser necessárias, como, por exemplo, buscar identificar quais itens
de avaliação são geralmente mais citados negativamente ou positivamente pelos
alunos,. Com esse pequeno extrato já é possível perceber o enorme trabalho
demandado nas análises manuais, o que poderia desmotivar o seu uso.
Desta forma, uma alternativa é pensar em uma proposta de automatização,
visando otimizar as análises do processo avaliativo. O objetivo é diminuir o tempo
demandado nas análises das avaliações, adequando-o à realidade dos cursos. Uma
das formas para esta automatização é a utilização de softwares de mineração de
dados, que visam agilizar a obtenção de informações ocultas em grandes massas de
dados.

2. Avaliação de tutores na PIE
O curso de Pós-graduação Lato Sensu em Informática na Educação (PIE) é ofertado
na modalidade a distância, fomentado pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), e
visa a formação continuada de professores, capacitando-os no uso de tecnologias
no processo de ensino-aprendizagem, de forma multi, inter e transdisciplinar
(NOBRE et al., 2009). O curso tem carga horária de 480 horas, sendo 360 horas
destinadas a 12 disciplinas, dadas duas a duas, e 120 horas para a elaboração do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
Para a execução da PIE, existe uma equipe multidisciplinar, responsável por
planejar, organizar e orientar o processo de ensino-aprendizagem, que é composta
por vários atores, entre eles o tutor a distância, que realiza funções de mediação,
acompanhamento e avaliação no processo de aprendizagem do aluno, esclarecendo
suas dúvidas e estimulando a autoaprendizagem, online, pelo ambiente colaborativo
de aprendizagem (NUNES, 2012).
O acompanhamento dos alunos ocorre, principalmente, de forma não
presencial (pelos tutores a distância). Os encontros presenciais não são obrigatórios,
com exceção das avaliações das disciplinas, e são realizados nos polos municipais
com a mediação do tutor presencial. Os momentos não presenciais ocorrem por
meio do autoestudo e da realização de atividades, especialmente pelas salas das
disciplinas no ambiente virtual Moodle. Os tutores a distância atuam como
mediadores do processo de ensino-aprendizagem das disciplinas que tutoram.
Acompanham a realização das tarefas pelos alunos, fornecem feedbacks,
incentivam a participação nos fóruns, interagem por meio de recursos síncronos e
assíncronos, esclarecem dúvidas, avaliam as atividades, entre outros (NUNES,
2012).
Neste trabalho foi analisada a turma ingressante em 2010, que tinha 120
alunos, distribuídos em quatro polos de apoio presencial, e 19 tutores a distância. Os
tutores podiam atuar em mais de uma disciplina ao longo do curso.
Em sua tese de doutorado, Nunes (2012) elaborou diversos instrumentos de
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avaliação, avaliados por vários atores. O presente trabalho, porém, focou na
avaliação dos tutores a distância pelos alunos. O questionário foi elaborado na
ferramenta Formulários do Google Drive, com 13 questões objetivas (com opções de
resposta: “Sempre”, “Na maioria das vezes”, “Às vezes”, “Ocasionalmente”, Nunca”,
“Não se aplica/Não sei”) e uma discursiva. Após as avaliações, os resultados foram
exportados em planilhas eletrônicas, para serem posteriormente analisados.
Vale destacar que era opcional aos alunos responderem ou não as
avaliações. Por este motivo, a quantidade de dados obtidos não coincide com o
número de alunos.

3. Mineração de dados educacionais
Visando criar uma solução tecnológica para otimizar o processo de análise das
avaliações dos tutores à distância do curso da PIE, foi utilizado a metodologia KDD
(Knowledge Discovery in Databases) para extração de conhecimento a partir das
avaliações.
A KDD é uma metodologia para análise inteligente de dados que tem sido
aplicada com sucesso em diversos domínios, utilizando métodos, algoritmos e
técnicas de diferentes áreas científicas que, segundo Tan e outros (2009), incluem
aprendizagem de máquina, reconhecimento de padrões, estatística e matemática,
aquisição de conhecimento para sistemas especialistas e visualização de dados.
Tem o objetivo encontrar conhecimento a partir de um conjunto de dados, que pode
ser utilizado no processo de tomada de decisões (FERRARI, 2008). Segundo
Fayyad e outros (1996), é um conjunto de atividades contínuas composto,
basicamente, por cinco etapas: Seleção dos Dados, Pré-processamento e Limpeza,
Formatação, Mineração de Dados e Interpretação, conforme ilustrado na figura 1.

Figura 1. Processo KDD. Fonte: (FAYYAD, 1996)

Segundo Baker e outros (2011), com a expansão dos cursos a distância,
houve um crescimento no interesse em utilizar mineração de dados para investigar
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perguntas científicas na área da educação (por exemplo: quais fatores afetam a
aprendizagem?). Dentro deste contexto surgiu uma nova área de pesquisa
conhecida como Mineração de Dados Educacionais (EDM – Educational Data
Mining).
Utilizando esta técnica, é possível compreender de forma mais eficaz e
adequada como os alunos aprendem, o papel do contexto na qual a aprendizagem
ocorre, além de outros fatores que influenciam a aprendizagem. Por exemplo, é
possível identificar em que situação um tipo de abordagem utilizada proporciona
melhores benefícios educacionais ao aluno; ou mesmo verificar se ele está
desmotivado ou confuso e, assim, personalizar o ambiente e os métodos de ensino
para oferecer melhores condições de aprendizagem.
Neste artigo, a EDM está direcionada para as avaliações dos tutores a
distância, visando a correção ou melhoria de aspectos que não são bem avaliados
pelos alunos.

4. Metodologia utilizada
Para a realização deste trabalho, foi definida uma metodologia constituída das
atividades a seguir. A primeira foi uma revisão da literatura sobre Mineração de
Dados Educacionais. Em paralelo, foram reunidas as avaliações de tutoria a
distância da PIE, referentes à turma de 2010. A seguir, foi escolhida uma ferramenta
de mineração de dados: Weka, em que foram testados os algoritmos: Apriori, Kmeans, ZeroR, Prism e OneR. Apriori e K-means trouxeram resultados mais
relevantes, tendo sido, portanto, escolhidos.
Tendo como base as informações levantadas nos estudos, as atividades da
metodologia KDD foram aplicadas nas avaliações de tutores a distância da PIE:
•

As tabelas foram submetidas à atividade de pré-processamento, onde os
dados foram adaptados para o formato aceito pelo Weka (Arff).

•

Após a etapa de pré-processamento, foram utilizados os algoritmos Apriori e
K-means nos dados de tutoria.

•

No decorrer do processo, as análises dos resultados eram validadas por uma
especialista que atuava na equipe de coordenação do curso PIE.

•

Por fim, tornou-se necessário aplicar filtros aos dados (por exemplo, organizar
por disciplina e por Tutor), para obter resultados mais específicos.

5. Resultados e análises
Nessa seção são apresentados os resultados da mineração de dados, realizada na
ferramenta Weka, por meio dos algoritmos Apriori e K-means, e avaliados pela
especialista. Para evitar identificação de professores e tutores, foi mantido o sigilo
quanto aos nomes das disciplinas e tutores. Dessa forma, foram identificados por
“Disciplina 1” “Disciplina 2”, …, “Disciplina n” e “Tutor 1”, “Tutor 2”, …, “Tutor n”.
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A tabela de avaliações continha 259 registros sobre as avaliações dos tutores.
Primeiramente, exibiremos alguns resultados gerais obtidos utilizando o algoritmo
Apriori, depois com K-means e, por fim, alguns resultados mais específicos, por
tutor.
5.1 Análise Geral da Turma de 2010 com Apriori
Utilizando o Apriori, algumas regras de associação consideradas relevantes:
Regra 1:
O_tutor_a_distancia_domina_o_conteudo_da_disciplina=Sempre
Colocou -se_a_disposicao_para_ auxiliar_nos_momentos_em_que_ti-nham_dificuldade=Sempre
Esclareceu_pontos_que_nao_foram_entendidos_ou_corretamente_aprendidos_anteriormente=Semp
re 92 ==>
O_tutor_a_distancia_conhece_os_objetivos_a_metodologia_de_ensino_os_criterios_de_avaliacao_d
a_disciplina=Sempre 91 conf:(0.99)

Analisando a Regra 1, podemos observar que quando o aluno respondeu
“Sempre” para “O tutor a distância domina o conteúdo da disciplina?”,
respondeu “Sempre” para “Colocou-se a disposição para auxiliar nos momentos
em que tinham dificuldade?” e respondeu “Sempre” para “Esclareceu pontos que
não foram entendidos ou corretamente aprendidos anteriormente?”, ele
também respondeu “Sempre” para “O tutor a distância conhece os objetivos, a
metodologia de ensino e os critérios de avaliação da disciplina?” em 99% dos
casos (conforme a confiança do resultado - conf:(0.99)). O número ao final de cada
proposição indica a quantidade de vezes que ela ocorreu. Nesta análise,
aconteceram 92 casos onde as três primeiras perguntas obtiveram resposta
“Sempre” para 91 onde a última pergunta obteve a resposta “Sempre”, o que torna
claro o motivo da confiança resultar em 0.99.
Uma forma de interpretar esta regra é que quando um tutor domina o
conteúdo, fica à disposição dos alunos e esclarece as dúvidas, os alunos o
enxergam como um sujeito mais atuante e integrado ao curso e à disciplina,
conhecendo bem os seus objetivos, a metodologia de ensino e os critérios de
avaliação. Essa informação pode ser um indicativo de que os alunos estão
satisfeitos com a forma de mediação do tutor, o que pode influenciar positivamente
em seu aprendizado. Pode ser, também, para a equipe de gestão, uma evidência de
que os tutores estão inteirados do curso, da proposta da disciplina e dando as
orientações corretas. Segundo a especialista, quando os tutores não conhecem bem
a dinâmica da disciplina e não tem a pró-atividade necessária para buscar as
informações, isso pode gerar os mais diversos transtornos, como fornecimento de
informações equivocadas aos alunos, correções de atividades e atribuições de notas
incorretamente, aprovação de alunos que deveriam ser reprovados (ou o contrário)
entre outros.
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Regra 2:
Esclareceu_pontos_que_nao_foram_entendidos_ou_corretamente_aprendidos_anteriormente=Semp
re Forneceu_um_feedback_justo_dentro_do_prazo_e_util_acerca_das_atividades=Sempre 82 ==>
Manteve_contato_regular_e_adequado_desde_o_inicio_da_disciplina=Sempre 78 conf:(0.95)

Com essa informação, acredita-se que quando o tutor esclarece as dúvidas e
fornece um feedback adequado das atividades realizadas pelos alunos, em geral
tratam-se de tutores preocupados em acompanhar seu progresso no curso, o que é
percebido pelos alunos como sendo tutores prestativos, que mantiveram um contrato
regular e adequado desde o início da disciplina, estando disponíveis para auxiliá-los.
Segundo Nunes (2012), um dos pontos que faz toda a diferença na educação
é a afetividade entre professor e aluno. Na educação a distância, em especial, em
que alunos e professores não compartilham um mesmo espaço físico, isso pode ser
um fator decisivo entre a permanência ou não de um aluno no curso. Nunes (2012)
identificou ainda que turmas que tiveram tutores mais afetivos e que mantinham
contato regular durante o curso foram as que tiveram melhores resultados e
menores índices de evasão.
Regra 3:
Procurou_entender_seus_interesses_e_dificuldades_incentivando-os_a_formular_perguntas=Sempre
Forneceu_pistas_para_que_voces_possam_organizar_as_suas_ideias=Sempre 74 ==> Estimulouos_por_meio_de_comen-tarios_completos_e_construtivos=Sempre 71 conf:(0.96)

Uma possível interpretação é que quando um tutor se preocupa com o
aprendizado dos alunos, procurando entender seus interesses e dificuldades,
estimulando sua criticidade e fornecendo pistas para que eles possam organizar
suas ideias, este tutor acaba por não simplesmente dar respostas prontas e vazias
ao aluno, mas fornece comentários que efetivamente favorecerão com que os
alunos construam os conhecimentos necessários.
Em sua tese de doutorado, Nunes (2012) chegou a conclusões semelhantes
com relação à importância da atuação do tutor como mediador do processo de
aprendizado do aluno, atuando no que Vygotsky (2007) chamou de Zona de
Desenvolvimento Proximal, que pode ser identificado como aquele conhecimento
que o aluno ainda não possui, mas que tem possibilidade de construir, desde que
com a mediação adequada, no caso do tutor.
5.2 Análise Geral da Turma de 2010 com K-means
Explicaremos nessa primeira análise alguns elementos que são exibidos no
resultado da mineração com o algoritmo K-means, que podem ser visualizados na
figura 5.
Na coluna "Atribute" temos os atributos, que são as perguntas que foram
feitas (aqui apresentados de forma resumida). A coluna "full data" não mostra um
resultado através de mineração, apenas indica as respostas que foram mais
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respondidas no geral. Já as colunas dos clusters 0 e 1, são os dois agrupamentos
gerados pelo algoritmo, onde os dados foram agrupados de acordo com sua
semelhança, traçando um perfil de acordo com as respostas. Os números abaixo
dos cabeçalhos (full data, cluster 0 e 1) indicam a quantidade de dados em cada
agrupamento, de maneira que, temos 28 dados no geral que, minerados, foram
separados entre o cluster 0, que possui 14 dados, e o cluster 1, que também possui
14.

Figura 5. Resultado geral turma de 2010

Com o K-means, conseguimos visualizar alguns resultados relevantes para o
nosso trabalho. Como, por exemplo, no cluster 0 consta quem respondeu “maioria
das vezes” para “Comunicou-se de maneira clara, útil e gramaticalmente
correta” e para “Comunicou-se de maneira respeitosa e amigável” e quem
respondeu “nunca” para “Disponibilizou e cumpriu os horários de atendimento
através de comunicação síncrona”.
Neste caso, interpretamos que apesar de os tutores se comunicarem de
maneira clara, útil, gramaticalmente correta, respeitosa e amigável, existe um
descontentamento por parte dos alunos com relação aos horários disponibilizados
para seus atendimentos. Isso pode indicar que tais horários de atendimento não
estão adequados para os alunos; que os tutores não estejam disponíveis para
atendimento o tanto quanto seria necessário; ou mesmo que esse atendimento não
esteja sendo realizado. A partir desta análise é necessário verificar as causas e
buscar formas de melhoria. Segundo a especialista, a equipe de gestão ou os
professores das disciplinas podem, por exemplo, cobrar dos tutores o planejamento
dos horários de atendimentos aos alunos e relatórios de como estão sendo
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realizados. Pode, também, solicitar que os alunos indiquem os horários que melhor
os atendam.
Outros pontos destacados negativamente neste cluster 0 foram com relação à
correção das atividades no tempo adequado e comunicação dos pontos fortes e
fracos dos alunos. Segundo à especialista, podemos concluir que se tratam de
tutores mais ausentes, que não apenas não disponibilizaram horários de
atendimento online o suficiente, mas também não deram o apoio necessário aos
alunos em outros momentos. Por exemplo, o tutor não corrigir uma atividade em
tempo hábil significa o aluno passar muito tempo sem saber se havia ou não
efetivamente compreendido corretamente certo conceito. Segundo Nunes (2012),
quando um feedback tardio ocorre, muitas vezes ele não faz mais sentido ou porque
o aluno já aprendeu o que era necessário por outros meios ou porque aquela dúvida
originou várias outras e um problema maior acabou sendo gerado. Isso pode, em
casos mais extremos, levar o aluno à reprovação ou mesmo à evasão do curso.
Outro ponto negativo citado pelos alunos, referentes a esses tutores do
cluster 0, foi com relação ao auxílio para que eles pudessem lidar com situações que
poderiam atrapalhar seu aprendizado. Um contato deficiente por parte dos tutores
acaba por não aproximá-los o suficiente dos alunos, gerando pouca afetividade que,
como já comentado, pode ser determinante a muitos alunos, especialmente àqueles
que se encontram com problemas não relacionados à esfera educacional, mas que
os afetam diretamente.
Neste cluster (0), outra informação relevante é que nas 20 perguntas
avaliadas, as respostas foram nunca para quatro delas, ocasionalmente para uma
delas e às vezes para 11 delas, ou seja, das 20 perguntas, em 16 aspectos os
alunos não se encontram totalmente satisfeitos. Com essa informação, é possível
notar que nesse agrupamento de 14 instâncias (podendo o mesmo tutor se repetir),
existem problemas que devem ser analisados.
No segundo agrupamento apenas o aspecto de “Incentivou-os a terem
interesse pela investigação e uso das bibliotecas e laboratórios” deixou a
desejar na opinião dos alunos, os outros aspectos obtiveram as respostas Sempre e
Maioria das vezes, sendo respostas positivas, mostrando que nesse agrupamento
os alunos em sua maioria estão satisfeitos com os aspectos do curso, especialmente
quando se trata de atendimento virtual.
5.3 Análise da turma de 2010 por tutor com Apriori
Em geral, os resultados das avaliações foram positivos para os tutores a
distância. Como o foco da avaliação era melhoria, a fim de conseguir resultados
mais específicos, optou-se por aplicar filtros. Um deles foi analisar por tutor, visando
identificar aspectos em que os alunos não estavam satisfeitos. Após aplicar o filtro,
foi utilizado o algoritmo Apriori sobre os registros de cada tutor. Os resultados de
dois tutores são destacados a seguir.
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Tutor 1: total de 17 registros
Procurou_entender_seus_interesses_e_dificuldades_incentivando-os_a_formular_perguntas=Nunca
3 ==> Auxiliouos_a_compreender_as_potenciais_aplicacoes_do_conteudo_das_suas_areas_de_interesses= Nunca
3 conf:(1)
Disponibilizou_e_cumpriu_horarios_de_atendimento_atraves_de_comunicacao_sincrona=Nunca 3
==> Manteve_contato_regular_e_adequado_desde_o_inicio_da_disciplina=Maioria_das_vezes 3
conf:(1)

Por meio destes dois resultados, é possível perceber que alguns alunos
sentiram deficiências na atuação do tutor 1 quanto à sua disponibilidade e ao apoio
na construção de conhecimento, inclusive quanto à compreensão das aplicações
dos conteúdos em sua prática cotidiana. Esse resultado pode ajudar o professor e a
equipe gestora a tomar medidas visando contingenciar o problema, por exemplo, por
meio de reuniões com o tutor visando identificar suas dificuldades e auxiliá-lo na
melhoria de sua atuação.
Tutor 2: total de 29 registros
Forneceu_pistas_para_que_voces_possam_organizar_as_suas_ideias=Nunca 6 ==>
Auxiliou-os_a_lidarem_com_questoes_nao_relacionadas_com o_conteudo=Nunca 6

conf:(1)

Com base nesse resultado, temos outro tutor que também não atendeu a
contento na percepção de alguns alunos, seja com relação ao apoio nos conteúdos
da disciplina em si, seja em outros assuntos diversos que poderiam estar
atrapalhando o seu aprendizado e para os quais não tiverem o auxílio ou mesmo a
atenção do tutor.
É importante destacar que Nunes (2012), por meio de análises manuais,
também identificou que esses dois tutores precisavam de auxílio em sua prática
docente, o que foi feito, posteriormente, por meio de acompanhamentos e
intervenções da equipe gestora do curso. Com isso, muitos dos problemas
detectados foram resolvidos ou minimizados de forma a contribuir para uma melhor
atuação da tutoria, gerando, posteriormente, resultados mais positivos na turma
2011. Nunes (2012) observou, ainda, que um aspecto fundamental foi o processo
avaliativo ter contribuído, consideravelmente, na tomada de consciência dos tutores
a distância sobre suas atribuições e sobre o como sua conduta influenciava de
maneira positiva ou negativa o processo de aprendizado dos alunos. A diferença é
que aqui, no presente trabalho, o resultado de análise dos dados foi obtido de forma
bem mais rápida.

6. Conclusões
Este trabalho teve como objetivo propor uma solução tecnológica, utilizando
técnicas de mineração de dados, para otimizar o processo de análise das avaliações
do curso de Pós-graduação em Informática na Educação (PIE), ofertado a distância.
Isso foi realizado por meio da ferramenta Weka e dos algoritmos Apriori e K-means.
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Outros algoritmos foram testados, mas não trouxeram resultados interessantes para
o presente contexto.
O K-means foi o que apresentou resultados mais relevantes, agrupando as
respostas dos alunos em perfis. O Apriori, muitas vezes, trazia informações triviais,
que não agregavam muito na tomada de decisões. Porém, devemos levar em conta
que o curso analisado se mostrou bem estruturado e, com isso, as avaliações eram
muito positivas. Possivelmente em outros cursos poderíamos ter mais apontamentos
de aspectos a serem melhorados futuramente. Assim, ambos os algoritmos têm
potencial para serem utilizados.
Apesar de nossas análises, o objetivo não foi esgotar as possibilidades, mas
apenas mostrar algumas que podem trazer resultados interessantes e de forma
automatizada para apoiar o processo de avaliação, uma vez que, seguindo uma
abordagem de avaliação formativa, ela deve ser realizada continuamente. Então,
tentamos mostrar uma forma não tão árdua de analisar as avaliações dos tutores,
visando o aperfeiçoamento de sua atuação. Como limitações, percebemos que
quando há poucos resultados negativos, estes, que são justo os que precisam ser
melhorados, não são destacados pelos algoritmos, que apontam características
mais frequentes. Porém, estratégicas, como o uso de filtros, podem ser usadas
visando identificar o que se pretende. Outra limitação é quanto à quantidade de
dados. Segundo a especialista, um tutor que não atua a contento pode ter como
reflexo uma turma pouco participativa, inclusive nas avaliações, que eram opcionais.
Com poucas avaliações do tutor, há dificuldades no uso da ferramenta de mineração
de dados. Apesar disso, a mineração pode apontar, rapidamente, aspectos talvez
não facilmente percebidos em análises manuais, a não ser que se passasse muito
tempo debruçado sobre os dados.
Assim, podemos concluir que a mineração de dados não substitui a análise de
uma avaliação manual, mas a complementa e a torna mais ágil, especialmente nos
dias atuais em que o tempo é um recurso cada vez mais escasso e precioso.
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Resumo - Este artigo descreve sobre como a modalidade de educação a distância
(EaD), está presente nas instituições de ensino superior alcançando um número
significativo de pessoas. No Brasil, a EaD, tem como um de seus pilares a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996. Este trabalho analisou a contribuição das NTICs no curso a distância de
Administração Pública da Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais.
Essa modalidade de ensino conta com a utilização de diferentes e modernas
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), as quais permitiram uma
inovação pedagógica, ao introduzir novas formas de ensino, que envolvem
tecnologias, promovendo a interação de métodos e teorias de aprendizagem.
Palavras-chave: EaD, NTICs, Whatsapp
Abstract –This article talks about a teaching method, distance education (DE),
currently present in Brazilian education and able to reach a significant number of
people. In Brazil, the DE has as one of its pillars Law of Guidelines and Bases of
National Education (LDB), law no 9394 of 20 December 1996. This study examined
the contribution of ICTs in distance learning course in Public Administration the
Federal University of São João del Rei, Minas Gerais. This type of education relies
on the use of different and modern information and communication technologies
(ICTs), which allowed a pedagogical innovation by introducing new forms of
teaching, involving technology, promoting methods of interaction and learning
theories.
Keywords: DE, NICTs, Whatsapp

Introdução
Autores como Libâneo (1982), Saviani (1984) e Mizukami (1986) têm se debruçado
em analisar o processo de ensino e aprendizagem abordando critérios diferentes.
Acompanhando a inserção tecnológica, e buscando atender critérios da inclusão
social, nos últimos anos a modalidade de ensino – educação a distancia (EAD) tem
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estado em foco, uma vez que se apresenta como uma alternativa para oportunizar a
formação superior de um número significativo de pessoas, que antes não viam a
possibilidade de inserção em um curso superior.
A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi oficializada em 2006, quando as
universidades iniciaram a oferta dos cursos superiores na modalidade a distância,
especialmente licenciaturas, sustentada em cinco eixos: a expansão pública da
educação superior, o aperfeiçoamento dos processos de gestão, o estímulo à
investigação, a avaliação da educação superior a distância e financiamento dos
processos de implantação, execução e formação de recursos humanos nesta
modalidade. Ao longo de sua evolução, muitas definições foram apresentadas.
Entretanto, para efeito desse trabalho, assumimos com Junior (2013) a definição
apresentada pelo Decreto 2.494 de 10 de fevereiro de 1998 do Ministério da
Educação e Cultura que a modalidade a distância é
uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação
de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em
diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados,
e veiculados pelos diversos meios de comunicação. (JÚNIOR, 2013, p. 2).

Desde então, a Instituições de Ensino buscam conhecer o modelo para
escolher quais os métodos se adéquam à sua instituição. No ensino superior a
modalidade ganhou destaque porque a EaD tem sido a opção para muitos que
visam obter uma formação superior. Devido a falta de tempo e, muitas vezes, de
uma instituição de ensino próxima às suas moradias o acesso de potenciais
candidatos à formação superior é impraticável. Por isso, essa modalidade de ensino
permite a democratização do acesso ao ensino superior. Entretanto, ainda há muitos
que comparam a formação obtida à distância e a formação presencial. Segundo o
coordenador dos cursos de EaD do Serviço Nacional do Comércio - SENAC, Alcir
Vilela Junior, citado por Júnior (2013) do ponto de vista legal, não há diferença entre
o curso a distancia e o presencial. O diploma é o mesmo e a estrutura curricular
também, não vem escrito no diploma que o curso foi feito a distancia. A legislação
nem permite que haja essa diferença, embora o tema seja recorrente.
Essa modalidade de ensino conta com as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs) para auxiliar na disseminação de conhecimentos, tema
estudado de forma profícua. Quando consideramos a EaD e as TICs, é possível
observar que a EaD torna-se eficaz e possível quando utiliza a potencialidade desta
interação. Acredita-se que:
as
TICs,
notadamente
o
uso
de
computadores
e
a
internet, deram um grande impulso ao ensino a distância, tornando-a
acessível a grande parte da população que, graças à melhoria de vida da
classe média brasileira, teve maior acesso a bens de consumo antes
inimagináveis, como o computador. (JÚNIOR, 2013, p. 4).

Reiteramos que
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as
Tecnologias
de
Informação e Comunicação (TICs) são
procedimentos, métodos e equipamentos para processar informação
e comunicar que surgiram no contexto da Revolução Informática,
Revolução
Telemática
ou
Terceira
Revolução
Industrial,
desenvolvidos gradualmente desde a segunda metade da década de
1970 e, principalmente, nos anos 90 do mesmo século. Estas tecnologias
agilizaram
e
tornaram
menos
palpável
o
conteúdo
da
comunicação, por meio da digitalização e da comunicação em redes
para a captação, transmissão e distribuição das informações, que
podem assumir a forma de texto, imagem estática, vídeo ou som.
Considera-se que o advento destas novas tecnologias e a forma
como foram utilizadas por governos, empresas, indivíduos e setores
sociais possibilitaram o surgimento da Sociedade da Informação. (RAMOS,
2008, p. 5).

O uso das potencialidades das TICs é um dos fatores determinantes para a
que a EaD atinja seu principal objetivo que é expandir o acesso à educação, porém
com a expansão procura-se manter bons níveis de padronização e qualidade,
principalmente na educação superior, a qual forma profissionais para diferentes
áreas. Embora pareça ser evidente que a EaD seja uma preocupação da maioria
das Instituições de Ensino Superior (IES) que a oferecem, essa modalidade de
ensino e suas ferramentas tem sido constantemente avaliada e atualizada.
Muitas TICs estão sendo usadas para a Educação, de acordo com Germani et
al (2013) essas ferramentas podem envolver a comunicação assíncrona ou
síncrona. A primeira, as pessoas podem aprender por meio de uma rede de
computadores em qualquer hora e em qualquer lugar, sem a participação simultânea
de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, o correio eletrônico.
Já na comunicação síncrona, as pessoas estabelecem comunicação de forma
simultânea, contando com outras ferramentas de cooperação (como chats).
O moodle, um programa livre, é utilizado por muitas instituições por meio do
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA ao oferecer variadas formas de interação.
No entanto, Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) como os
aparelhos moveis de comunicação vem ganhando espaço no processo de ensinoaprendizagem. Os dispositivos como celulares, por meio de funções como
whatsapp, proporcionam uma interação em tempo real para maximizar o processo
da EaD.
O objetivo deste estudo, portanto, é apresentar o whatsapp como ferramenta
que possibilitou a comunicação com os alunos em fase de orientação de trabalho de
conclusão do curso de Administração Pública da UFSJ e sua influência na
motivação dos alunos para finalizar o trabalho.

1- A Educação a Distância na formação superior
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
De acordo com Alonso (2010), no Brasil, o ensino superior à distância só foi
reconhecido com a Lei de Diretrizes e Bases – LDB/96. Posteriormente, o decreto
nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005, regulamentou o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e
caracteriza a educação a distância, em seu artigo primeiro, como “modalidade
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e
comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas
em lugares ou tempos diversos” (BRASIL, 2005).
Alves (2011) apresenta um estudo que mostra a evolução da EaD no Brasil
em uma linha do tempo que vai de 1904 com anúncio no Jornal do Brasil de cursos
de profissionalização por correspondência a 2009 “quando entra em vigor a Portaria
nº 10, de 02 julho de 2009, que fixa critérios para a dispensa de avaliação in loco e
deu outras providências para a Educação a Distância no Ensino Superior no Brasil
(BRASIL, 2009)”.
Para a formação superior, nos primeiros anos as universidades atenderam a
demandas específicas, principalmente a capacitação de professores em serviço para
os cursos de Pedagogia e Normal Superior. Para efetivar e implementar programas
surgiram situações novas como a possibilidade de atender por satélite a milhares de
alunos ao mesmo tempo ou de dar um curso pela Internet. Entretanto, o tema
recebe interferências de diferentes escolas, para Alonso (2010)
as discussões sobre a EAD no ensino superior, para além das
especificidades e singularidades intrínsecas a ela, vêm acompanhadas,
quase sempre, do que seriam possibilidades e limites de seu uso. É
frequente questionar, por exemplo, que especialidades ou campos da
formação poderiam se prestar, mais ou menos, à sua organização. Vemos
surgir assim “feudos”, em que se convenciona trabalhar, ou não,
com a EaD, isso como forma/modo de se conservar a qualidade na
formação. E o termo qualidade se converte no critério para afirmar ou
negar a EAD como possibilidade educativa. Este é um dos pontos para
a reflexão em pauta (ALONSO, 2010, p. 1322).

Lopes et al (2010) acreditam que a EaD no Brasil teve impulso por causa do
artigo 80 da LDB ao estabelecer que “o Poder Público incentivará o desenvolvimento
e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e
modalidades de ensino, e de educação continuada.”, esse artigo institucionaliza a
EaD e, portanto, passa a ser incluída nas políticas públicas de ensino objetivando
prioritariamente a inclusão social.
Os cursos de graduação e de pós-graduação oferecidos à distância
enquadram nos modelos de massa e cursos dirigidos a grupos pequenos. Ambos
baseiam-se na formação de turma, oferecendo atividades em grupo, formação de
comunidades, com regras e normas definidas ou não em encontros presenciais.
Esses cursos têm datas previstas para início e término, como acontece com os
cursos de graduação e pós-graduação presenciais.
Feldkercher e Mathias (2010) relatam que os cursos de graduação,
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considerados cursos dirigidos a massas baseiam-se no uso de mídias de massas
como ferramenta principal, como por exemplo, aulas televisivas transmitidas via
satélite. Os alunos frequentam o espaço físico, quando necessitam de uma
explicação presencial por meio de tutores. Desta forma, cada sala é monitorada por
um tutor local que faz a mediação entre o professor titular e os alunos dos diferentes
locais. Tais cursos seguem o modelo clássico de ensino, pois os alunos têm o ponto
de referência da sala de aula no ambiente virtual, a qual precisa acessar para
cumprir as tarefas e atividades referentes a cada disciplina, além de manter o
vínculo com a figura tradicional do professor. Esse modelo de EaD
é
ideal
para
pessoas
que
já
estão
inseridas
no
mercado de trabalho, que precisam viajar, têm pouco tempo à
disposição, mas querem estudar para conseguir se estabelecer no
trabalho ou para ter a possibilidade de ser promovido no emprego. É
também o modelo ideal para qualquer pessoa, jovem ou adulto,
inserido no mercado de trabalho ou não, que estando motivado para
estudar um curso superior, quer exercer sua autonomia no
gerenciamento do processo ensino-aprendizagem. (LOPES et al., 2010, p.
132).

De acordo com Moran (2009) encontramos numa fase de consolidação da
EaD no Brasil, principalmente no ensino superior. A educação a distância é política
pública, com forte apoio governamental, o que não acontecia no começo.
Consolidou-se uma política mais reguladora no MEC, com decretos e portarias que
definem claramente o que é válido. Por exemplo, na graduação é fundamental ter
polos perto do aluno, com infraestrutura bem definida e apoio de tutoria presencial.
Essa modalidade de ensino conta com alguns elementos essenciais, a
presença de diversas ferramentas, tutores e professores. Conforme aponta Moran
(2009) os tutores online são essenciais para acompanhamento das atividades dos
alunos durante a semana. Eles devolvem com comentários as atividades realizadas
que costumam estar disponíveis no portfólio eletrônico. Organizam os alunos em
grupos para poder atendê-los melhor e agendam chats com esses alunos. O mesmo
autor comenta que alguns professores desenvolvem formas de comunicação mais
direta com os alunos: mobilizam os polos com alusões diretas, com reorganização
do espaço físico, com gincanas e outras atividades, porém a atuação desses
profissionais é na sua maior parte de forma indireta.
Atender a essa especificidade é uma tarefa que exige preparo. Marques e
Souza (2014) alertam que para isso
o docente do ensino superior deverá possuir uma formação ampla e sólida,
como também formações complementares que lhe permitam uma visão
histórica e crítica da aplicação das TICs nas mais diversas áreas do
conhecimento, tendo amplo domínio sobre como estas podem ser utilizadas
como recursos de apoio pedagógico, e sendo capaz de corresponder às
expectativas apresentadas pelo novo perfil de aluno que apresenta: os
nativos digitais.

A dificuldade, principalmente no começo quando turmas eram compostas de
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pessoas mais velhas e, portanto, com pouco ou nenhum conhecimento das TICs, se
evidenciou de tal forma que os cursos disponibilizaram a disciplina de introdução a
educação a distância que basicamente se propunha a ensinar os primeiros passos
para interação com o Ambiente Virtual de Aprendizagem.
2- A influência das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na
formação superior
De acordo com Silva e Schimiguel (2013) a Educação Superior possui como uma de
suas finalidades, formar profissionais em diferentes áreas do conhecimento, aptos a
ingressarem no mercado de trabalho para participarem do desenvolvimento da
sociedade, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica com vistas ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, desenvolvendo o entendimento do
homem e do meio em que vive.
Júnior (2013) em seu trabalho comenta que as TICs avançaram e se
popularizaram, permitindo às pessoas ultrapassarem as distâncias geográficas e se
aproximarem cada vez mais, quebrando a barreira da distância, tornando-se
acessíveis a mais pessoas e deixando claro que não é algo distante, inalcançável.
Pelo contrário, proporciona a aproximação entre as pessoas por meio de diversos
canais, dentre eles a internet, telefone, chats e emails tantos recursos advindos da
tecnologia, como softwares educacionais e equipamentos. Moran (2005, p.7)
acrescenta
temos possibilidades centradas nas tecnologias on-line no modo texto, no
modo hipertextual, no multimídia. Podemos combinar dar aulas ao vivo a
distância por tele ou videoconferência. Podemos combina aulas com
interação via internet. Podemos combinar cursos com o apoio forte no texto
impresso e alguma interação pela internet.

O autor adverte que “nunca tivemos tantas oportunidades de escolha”.
Entretanto, “os recursos tecnológicos que foram criados para simplificar a atividade
humana trouxeram complicações na forma e na rapidez de serem manejados”
(BERGAMINI, 2012, p. 18). Nessa linha de raciocínio Rosa e Cecílio (2010)
acreditam que as tecnologias estão promovendo mudanças no sistema educacional,
mas ainda há dificuldades na comunidade acadêmica em dominar as formas de
incorporá-las e explorar seu potencial no processo de ensino e aprendizagem. Para
os autores
no ensino superior, as TICs propõem novos arranjos ao processo de ensino
e aprendizagem que exigem do professor mudanças na forma de fazer seu
trabalho. (p. 110).

Mathias e Feldkercher (2010) também comentam em seu trabalho que as
tecnologias trazem novas exigências ao trabalho docente. Conhecer as tecnologias,
identificar possibilidades e limites do uso de cada tecnologia, desenvolver novas
metodologias para os processos de ensino e aprendizagem são algumas das
funções que hoje são exigidas ao professor.
Ao tratar o uso das TICs na formação superior a distância, deve-se considerar
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
a relação dos professores com essas ferramentas. O uso adequado das
potencialidades das TICs, requer uma formação adequada desses profissionais,
Para Mathias e Feldkercher (2010), tanto para a EaD como para a educação
presencial, como experimentamos atualmente, a prática docente pode ser melhor
realizada a partir de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e
comunicação, sintonizadas com o presente ou futuro num contexto midiático.
Para os autores se um professor aprende utilizando essas mídias, ele terá
melhores condições de planejar o processo de ensino-aprendizagem com auxilio
dessas mídias e, consequentemente, inseri-las no ambiente acadêmico.
3- A inserção de novas tecnologias no curso a distância de Administração
Pública da Universidade Federal de São João del Rei/MG
Sabe-se que são muitas as vantagens da EaD para qualquer instituição de ensino,
dentre elas o fato de acolher um número maior de estudantes e assim utilizar melhor
os recursos financeiros e humanos. No entanto, o fator número também pode ser
considerado negativo quando se percebe limitações no potencial de ações que
envolvem o processo de ensino-aprendizagem na EaD. A operacionalização dos
materiais e ambiente que antecede a inserção dos alunos na plataforma é intenso e
extenso. Aliás, a EaD tem uma gestão administrativa e acadêmica que está além do
ensino-aprendizagem.
Nesse contexto, pode considerar que quaisquer processos que surjam
inovadores darão celeridade e eficácia à modalidade. Por isso, o conhecimento e
utilização das NTICs apresentam-se como fundamentais.
Diante da discussão de alguns pontos que relaciona a formação superior a
distancia e as NTICs podemos analisar como a inserção de novas tecnologias
podem facilitar formação a distância do curso de Administração Pública da
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). Implantado em 2010 o curso
atende as características relativas a EaD definidas no projeto Pedagógico do Curso
e propostas pelo Programa Nacional de Formação em Administração Pública –
PNAP (CAPES, 2009).
O curso de administração pública conta com uma plataforma que permite a
interação entre secretaria, professores, tutores e alunos. Os profissionais passam
por uma etapa de aprendizagem para conhecimento e utilização das ferramentas
disponíveis para o curso de graduação. Preocupa-se com a formação de
professores e tutores para que o conhecimento possa chegar até os alunos de forma
clara e objetiva para possibilitar o ensino-aprendizagem.
Mathias e Feldkercher (2010) relatam que os cursos de graduação são
considerados cursos dirigidos a massas. O curso da UFSJ também atende as
massas e permite a inclusão social. Os alunos periodicamente frequentam as salas
virtuais monitoradas por um tutor local que faz a mediação entre o professor titular e
os alunos dos diferentes locais.
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Como em qualquer outra universidade que se propõe a aplicar essa
modalidade de ensino para a formação superior, a UFSJ utiliza um modelo
semipresencial, em que os alunos se reportam ao professor e ao tutor durante o
semestre e geralmente se encontram presencialmente para fazer as avaliações. É
um modelo predominantemente onde tudo acontece na internet e os encontros
presenciais são mais espaçados nos polos de apoio.
O papel do professor nesse processo é de grande importância, ele
proporciona a transmissão de conhecimento de forma sistemática e por essa razão a
prática docente vem sendo questionada e modificada. Os professores precisam
saber utilizar as NTICs e suas potencialidades para facilitar a aprendizagem,
lembrando que são responsáveis pela formação de futuros profissionais, no caso em
questão, em Administração Pública.
Sobre a influência das NTICs na formação dos alunos de Administração
Pública, como comenta Júnior (2013) as TICs se popularizaram e é perceptível que
para o curso em questão a preocupação dos envolvidos no processo fez com que as
distâncias geográficas se encurtassem, alunos e professores conseguem aumentar
os meios de comunicação e consequentemente diminuir o tempo de espera para os
feedbacks das atividades.
3.1- A Utilização do whatsapp: orientando em tempo real
Aliado ao uso da plataforma do curso, a ferramenta atualmente difundida é o
whatsapp, um aplicativo capaz de gerar uma comunicação direta, rápida e eficaz
que permite um feedback em curto prazo e ainda permite a interação entre o
professor e os alunos. O professor pode de certa forma, utilizar a questão de um dos
alunos e gerar uma resposta geral capaz de atender não apenas um mais uma
turma inteira. O uso desse aplicativo permite ao professor estar mais perto do aluno,
muitas vezes o professor pouco acessa a plataforma e acaba atrasando o progresso
do aluno nas atividades e entregas de tarefas. Moran (2005, p.7) fundamenta ao
alertar que:
estamos chegando à convergência de mídias, como a televisão – TV
interativa; internet multimídia (de banda larga); celulares de terceira
geração, acesso wireless (sem fio), mas elas não estão totalmente
desenvolvidas, integradas e prontas.

As TICs se encaixam nessa nova perspectiva e favorecem o trabalho
docente, são ferramentas importantes, proporcionando atividades diferenciadas,
ampliando possibilidades e complementando a prática cotidiana. O uso da internet,
laboratórios de informática, softwares educativos, e-books tornam o processo de
ensino e aprendizagem mais eficaz.
O cenário aponta para que cada vez mais “as organizações educacionais e
empresariais se preparem com cuidado para o médio prazo, porque as mudanças
que vêm por aí são muito profundas” (Moran, 2005, p.17). Desta forma, é
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imprescindível que os professores acompanhem a evolução das TICs a fim de
atender com mais precisão às necessidades do aluno no processo ensinoaprendizagem. Ainda para Moran (2005, p.19) o professor do futuro próximo de
“qualquer lugar poderá conectar-se com seus alunos, vê-los e falar com eles”.
A orientação aos alunos do curso de administração pública, em seus
trabalhos de conclusão de curso, pode contar com a inserção do whatsapp como
ferramenta de facilitação à modalidade a distância. Essa prática resultou na conexão
em tempo real propiciando aos orientandos acesso diários sem necessidade de um
computador ou espaço físico próprio. O whatsapp permite ao “professor ser
multitarefa, orientará muitos grupos de alunos a um só tempo” (IDEM). Para isso, é
preciso entender que “aprender depende, principalmente, de motivação, foco,
metodologias e atitude” (MORAN et al, 2013). Os autores acreditam que “a
motivação acontece quando algo nos seduz, atrai e mobiliza para concentrar-nos em
seu conhecimento, domínio, fruição”.
3.1.1- Motivação direta e diária
De forma considerável a motivação afeta a perseverança e o interesse do aluno, ela
pode ser considerada como um fator essencial para o estabelecimento da
aprendizagem no contexto do ensino. Cavalcante e Rodrigues (2014) relatam que:
... nossa motivação com os alunos vai além do ambiente virtual, injetamos
doses de motivação em ferramentas muito utilizada por eles: whatsapp,
facebook e dentro da própria instituição nos telões espalhado pelos
corredores, pois acreditamos que a aprendizagem pode ser considerada
quando os alunos conseguem atingir sua própria velocidade, formar seus
objetivos de aprendizagem, traçar e alcançar suas metas e conseguir
aplicar tudo o que foi aprendido.

Ribeiro (2006) caracteriza a motivação, como sendo o que leva o indivíduo a
determinado comportamento e no trabalho em questão explica sua importância para
que os alunos pudessem alcançar seus objetivos. Muitas são as teorias clássicas de
motivação (ROBBINS et al, 2010, 197 -221). Para esse trabalho considera-se, com
Robbins et al, (2010, p.217) que a teoria da expectativa ao sustentar que “a força da
tendência para agir de determinada maneira depende da força da expectativa de
que essa ação trará certo resultado e da atração que esse resultado exerce sobre o
indivíduo” explica a reação dos alunos com a utilização do whatsapp no dia-a-dia
das orientações
A cada mensagem de encorajamento enviada pelo professor, os alunos
sentiam-se mais capazes e confiantes para continuar a desenvolver o trabalho.
Durante todo o processo as questões individuais eram respondidas de forma a
atingir todo o grupo tanto por parte do professor quanto pelos alunos, que passaram
a usar essa ferramenta para divulgarem e mesmo dividirem informações relevantes
para a execução do trabalho.
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Contudo, “hoje é muito fácil perder o foco, porque estamos conectados sem
parar com múltiplos aparelhos, telas, solicitações” (MORAN, 2013) é preciso foco
com motivação e, principalmente saber escolher e utilizar a ferramenta que mais se
aproxima da realidade dos alunos.
Considerações finais
Pode-se afirmar que compete aos elementos que compõem essa modalidade de
ensino buscar por melhorias e aprimoramento no uso das NTICs em EaD, visando
ganhar, o cidadão e a sociedade, em prol de uma comunidade escolar eficiente,
progressiva, e avançada.
As NTICs possibilitam que a formação superior à distância atinja seus
objetivos e seja capaz de formar profissionais competentes e antenados com as
inovações tecnológicas. O professor tem um caminho onde não há espaço para
ignorar as novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs), porque essas
serão as ferramentas essenciais para que o processo de ensino-aprendizagem
aconteça no presente e, em futuro próximo, de forma irreversível.
Deve-se considerar que não basta apenas inserir as tecnologias no método
aplicado. Aliada a implantação das NTICs o professor deve repensar sua prática
pedagógica e sua metodologia, considerando o seu novo papel nesse novo modelo
de educação.
O curso de administração pública, por ser um curso de gestão, permite
abordagens que vão além da prática tradicional de sala de aula e com isso faculta
aos alunos um curso contemporâneo ao integrar ao seu cotidiano uma ferramenta
tão utilizada e acessada por eles, no caso o whatsapp. É preciso, contudo, saber
utilizar as NTICs para que não se transforme em um problema de comunicação.
Inovar é preciso, porque “vivemos um período de grandes desafios do ensino
focado na aprendizagem” (MORAN, 2005, p.24). Portanto, se faz necessário cada
vez mais investimento e realização de estudos para conhecimento das NTICs, frente
às necessidades apresentadas pelos estudantes que estão ávidos por novidades.
Os alunos que foram submetidos a essa experiência tiveram seus trabalhos
concluídos no tempo determinado e a interação estabelecida entre professor/aluno e
entre os alunos permaneceu até a colação de grau, confirmando a potencialidade da
ferramenta. Assim, integrar o humano à tecnologia é interagir em um mundo onde
não há espaço que esteja fora do alcance das relações.
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Resumo – O atual cenário educacional é marcado pela expansão dos cursos
oferecidos na modalidade a distância já que alcança mais adeptos desde sua
formalização pela LDB 9.394 de 1996. E, dentro de um sistema de educação a
distância (EaD), a elaboração do material didático ou instrucional diferencia-se
devido a multidisciplinariedade e multifuncionalidade da equipe responsável pela
elaboração do mesmo, e, principalmente, a importância do professor especialista e
do designer instrucional. Neste contexto, o presente artigo tem por objetivo ressaltar
o papel e a importância do trabalho do designer instrucional na plataforma de
ensino-aprendizagem do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Coordenação
Pedagógica, oferecido pela Universidade Federal de Viçosa em parceria com o
Ministério da Educação no âmbito do Programa Nacional da Escola de Gestores da
Educação Básica Pública. Realizou-se uma pesquisa descritiva, utilizando como
instrumento metodológico analise documental e entrevistas semiestruturadas com
dois designers instrucionais. Constatou-se que o designer instrucional participa das
etapas de planejamento, desenvolvimento, implantação e avaliação do curso,
aplicando metodologias facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem dos
cursistas, assegurando qualidade do conteúdo exigido pela legislação vigente e
diretrizes da Universidade.
Palavras-chave: Educação a distância, designer instrucional, coordenadores
pedagógicos.
Abstract – The current educational scenario is marked by the expansion of the
courses offered in the distance as it reaches more fans since its formalization by
LDB 9394 1996. And within an education system distance learning, the preparation
of teaching materials or instructional differs due to multidisciplinary and multifunctionality of the team responsible for preparing the same, and especially the
importance of expert teacher and instructional designer. In this context, this article is
to highlight the role and importance of the work of the instructional designer of the
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course Pós-graduação Latu Sensu em Coordenação Pedagógica, offered by the
Universidade Federal de Viçosa in partnership with the Ministry of Education under
the National Program school Managers of Public Basic Education. Therefore, there
was a descriptive research, using as a methodological tool documental analysis and
semi-structured interviews with two instructional designers. It was found that the
instructional designer participates in the stages of planning, development,
implementation and evaluation of the course, applying methodologies facilitate the
teaching-learning course participants process, ensuring quality of content required
by current legislation and guidelines of the University.
Keywords: Distance education, instructional designer, educational coordinators.

1. Introdução
Educação é o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral
da criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor integração individual e
social (BARROS e CARVALHO, 2011). Também é considerada como estratégia
determinada pelas sociedades para levar cada indivíduo a desenvolver seu potencial
criativo (ROSINI, 2007).
As restrições de acesso à escola em estrutura física, somada as variações do
padrão tecnológico e aos princípios de reestruturação produtiva, tornaram viáveis
um ambiente de estímulo na Educação a Distância (EaD) (MILL, 2006).
O Artigo 1º do Decreto Nº 5.622 de dezembro de 2005, Educação a Distância
é definida como a “modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores” (BRASIL,
2005).
A EaD, só foi considerada modalidade de ensino no Brasil a partir de 1996,
quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 9.394 foi promulgada e
oficializou esta modalidade de ensino como educação formal no país, este
acontecimento favoreceu a expansão e democratização do acesso à educação no
Brasil (CHAQUIME e FIGUEIREDO, 2013).
Sua história remete há anos atrás quando o ensino era mediado pelo uso de
correspondências, uma grande mudança ocorreu com o advento das transmissões
via rádio e TV, e em tempos mais atuais, o grande diferencial ficou a cargo do uso
de novas tecnologias que expandiram as dimensões do ensino (ROSTAS e
ROSTAS, 2009).
Mediada pela internet, a EaD apresenta-se, como um elemento importante
nessa “rede” de aprendizado, utilizando a tecnologia de uma “rede global”,
favorecendo a troca de experiências e a difusão de conhecimentos, que se tornam
mais amplos e possíveis de serem oferecidos para uma gama maior de pessoas.
Alves (2011) ressalta que a Educação a Distância pode ser considerada a mais
democrática das modalidades de educação, pois se utilizando de tecnologias de
informação e comunicação transpõe obstáculos à conquista do conhecimento. Esta
modalidade de educação vem ampliando sua colaboração na ampliação da
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democratização do ensino e na aquisição dos mais variados conhecimentos,
principalmente por esta se constituir em um instrumento capaz de atender um
grande número de pessoas simultaneamente, chegar a indivíduos que estão
distantes dos locais onde são ministrados os ensinamentos e/ou que não podem
estudar em horários pré-estabelecidos.
Importa destacar que a educação a distância vem crescendo rapidamente
em todo o mundo. Incentivados pelas possibilidades decorrentes das novas
tecnologias da informação e das comunicações e por sua inserção em todos os
processos produtivos, cada vez mais cidadãos e instituições vêem nessa forma de
educação um meio de democratizar o acesso ao conhecimento, bem como de
expandir oportunidades de trabalho e aprendizagem ao longo da vida (ROSINI,
2007).
Os cursos na modalidade de educação a distância (EaD) estão cada vez
mais ganhando espaço na realidade das pessoas, Chaquime e Figueiredo (2013,
p.2) corroboram com esta afirmativa admitindo que “em virtude de sua flexibilidade
espaço-temporal, a EaD permite aos indivíduos ter acesso a cursos de graduação,
pós-graduação, capacitação e formação continuada sem sair de suas casas ou
locais de trabalho”.
A educação a distância tem sido associada, em todo o mundo, à
democratização do acesso às novas tecnologias da informação e comunicação,
sendo reconhecida como uma política pública com potencial para a formação dos
sujeitos, bem como sinalizadora da construção de novos paradigmas na expansão
do conhecimento (FARIA, 2010).
Ao se reconhecerem as mudanças no cenário mundial e,
consequentemente, no cenário educacional, espera-se que os atores sociais na EaD
também estejam em processo de mudança, afinal é necessário que estejam em
sintonia com todas as novidades que se inserem no contexto escolar.
E, dentro de um sistema de educação a distância, a elaboração do material
didático ou instrucional é diferente do utilizado no curso presencial, baseado
principalmente em livros textos e material de apoio. Esta diferença ocorre pela
multidisciplinariedade e multifuncionalidade da equipe responsável pela elaboração
deste material e, principalmente, a importância do professor especialista e do
designer instrucional.
Nessa equipe multidisciplinar o designer instrucional tem papel relevante nos
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), sendo responsável pela elaboração do
material instrucional, ou seja, pelo material impresso, DVD multimídia e o material
disponibilizado no ambiente virtual.
Neste contexto, o presente artigo tem por objetivo ressaltar a importância do
trabalho do designer instrucional na plataforma de ensino-aprendizagem (PVANet)
do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Coordenação Pedagógica, oferecido
pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) em parceria com o Ministério da
Educação no âmbito do Programa Nacional da Escola de Gestores da Educação
Básica Pública (PNEGEBP).
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2. Procedimentos metodológicos
Neste trabalho o esboço do design lógico/empírico e o processo de construção do
conhecimento partem de um estudo exploratório descritivo, chegando até a análise
de documentos e entrevistas, subsídios para refletir sobre o papel do designer
instrucional na formação de coordenadores escolares no curso Lato Sensu,
oferecido pela Universidade Federal de Viçosa em parceria com o MEC no âmbito
do Programa Nacional da Escola de Gestores da Educação Básica Pública.
Os sujeitos que participaram deste estudo foram três designers instrucionais
que atuam no curso no curso Lato Sensu em Coordenação Pedagógica da
Universidade Federal de Viçosa.
O período de estudo exploratório compreendeu dois momentos: uma fase
inicial do curso e a fase final do curso, por intermédio de análise documental e
entrevistas realizadas com os designers do curso na UFV.
Para a análise de conteúdo, seguimos os seguintes passos: após a
transcrição das entrevistas, fizemos várias leituras destas a fim de elencar as
categorias de análise, tendo em vista que estas não foram definidas a priori, logo,
emergiram da fala dos entrevistados. Nesse caso as categorias foram sendo
criadas, à medida que surgiram as respostas, para depois serem interpretadas à luz
das teorias explicativas.

3. O designer instrucional no curso de Coordenação Pedagógica
A Educação a Distância alterou as interações e relações de tempo e espaço, além
do papel do design, que passou a assentar as atividades a serem desenhadas com
as características próprias de cada uma das ferramentas necessárias.
Sobre os modelos de educação vigentes, Serafim (2011) assegura que
grande parte das escolas na atualidade conserva a comunicação no modelo vertical
em que o professor age como único possuidor do conhecimento a ponto de ignorar
as experiências e conhecimentos prévios que os alunos possuem. Apesar desse
retrato, o autor acrescenta que o conhecimento não deve ser tratado como um
objeto a ser transportado diretamente do professor para o aluno, e que, o ideal para
a sociedade atual é que “o professor se aproprie de gama de saberes advindos com
a presença das tecnologias digitais da informação e da comunicação para que estes
possam ser sistematizadas em sua prática pedagógica” (Serafim, 2011, p.20).
Peters (2003) considera o aumento na procura de cursos oferecidos a
distância como virtude dos avanços nas telecomunicações e tecnologias digitais que
possibilitaram a interatividade, o aprimoramento dos programas e a agilidade na
transmissão das informações.
Mouzine (2011) considera o uso de recursos multimídia e recursos
motivacionais indispensáveis para despertar o interesse pelo assunto e capaz de
promover o ensino/aprendizagem. Já que tudo que usarmos como recurso que
ajude o aluno a aprender poderá ser compreendido como material didático (RAMOS,
2009).
Segundo Marin (2000, p. 12) “novas tecnologias se impõem ao ser humano
face às transformações epistemológicas, sociais e tecnológicas que se produzem.
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Em consonância Serafim (2011) enfatiza que a multimídia interativa permite uma
exploração profunda devido à sua dimensão não linear. Através da multimídia temse uma nova estruturação de como apresentar, demonstrar e estruturar a
informação apreendida” favorecendo o ensino e aprendizagem.
A EaD é uma modalidade que o aluno não está fisicamente presente em
todos os momentos do processo ensino-aprendizagem. Mas, apesar desta questão
espacial, é imprescindível a existência de uma permanente interação e o material
didático representa este instrumento de diálogo (SOARES, 2012).
Não se trata de simplesmente disponibilizar ao aluno uma grande quantidade
de informações e de exercícios propostos, acreditando que tais recursos bastam
para que o processo se concretize. Se assim fosse, ocorreria simplesmente a
informatização do ensino presencial com consequências pedagógicas ainda mais
lamentáveis. Dessa forma, faz-se necessária a existência de uma equipe
multidisciplinar, tanto na criação do conteúdo (professor) como na adaptação deste
conteúdo à mídia mais apropriada (designer instrucional).
Dentro dessa equipe multidisciplinar, encontra-se o designer instrucional que,
segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), é o profissional
responsável por aplicar metodologias e técnicas que facilitem o processo de ensinoaprendizagem (BRASIL, 2012).
O design ainda pode ser concebido como uma prática criativa e inovadora de
novas realidades, de resolução de problemas que envolvem contextos diversificados
e sujeitos. Cauduro (1996, p.18) os referencia como “sujeitos históricos sujeitos a
desejos, emoções, hábitos e ideologias contraditórias”. Baseado nesse conceito,
uma linha de pensamento se deriva para a educação, ao inserir as pessoas e seus
intelectos tão necessários a uma interação, dentro de um contexto de EaD.
No curso de Pós-graduação Lato Sensu em Coordenação Pedagógica
constatou-se que o campo de atuação do designer instrucional, é o planejamento,
desenvolvimento e a utilização sistemática de métodos, técnicas e atividades de
ensino para projetos educacionais apoiados por tecnologias na plataforma de ensino
PVANet.
Através de analise documental constatou-se que a Universidade Federal de
Viçosa (UFV) que oferece o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Coordenação
Escolar no âmbito do Programa Nacional, Escola de Gestores da Educação Básica
Pública, vinculado à Secretaria de Educação Básica, do Ministério da Educação
(SEB/MEC). O curso é voltado para a formação continuada e pós-graduada de
profissionais que atuam em equipes de gestão pedagógica em escolas públicas de
educação básica no âmbito da formação continuada dos profissionais da educação.
O Programa tem por objetivo básico contribuir com a formação efetiva de
coordenadores educacionais da escola pública, de modo que disponham de
elementos teórico-práticos que viabilizem uma educação escolar básica com
qualidade educacional.
Cabe destacar que o Curso propõe um conjunto de atividades, de estratégias
de interação que são desenvolvidas por meio de atividades individuais e coletivas,
sendo algumas presenciais e outras à distância. Ao lado dessas iniciativas, a
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Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância (CEAD), instituída em 2001, na
Universidade Federal de Viçosa é responsável pela coordenação, supervisão,
assessoramento e prestação de suporte técnico às atividades realizadas em
diferentes áreas de ensino, utilizando novas tecnologias de informação e
comunicação. É vinculada, administrativamente, à reitoria da UFV e dispõe de
suportes administrativo, pedagógico e técnico-computacional.
O Ministério da Educação consentiu que o Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Coordenação Pedagógica utilizasse o ambiente virtual de aprendizagem
utilizado pela UFV (PVANet), por sua credibilidade e por ser uma plataforma
concebida para receber conteúdos das mais diversas disciplinas e cursos, nas
modalidades presenciais e a distância. Suas ferramentas garantem a inclusão de
conteúdos nos mais diferentes formatos: textos, vídeos e simulações, interação
aluno-tutor-professor síncrona e assíncrona.

Figura 1 – Página inicial do PVANet
Fonte: site da UFV

Importa destacar que o designer instrucional atua nesse ambiente virtual de
aprendizagem, destinado ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias
digitais de informação e comunicação.
Neste contexto, o papel do designer instrucional é integrar múltiplas mídias e
recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações
entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em
vista atingir determinados objetivos. As atividades se desenvolvem no tempo, ritmo
de trabalho e espaço em que cada participante se localiza, de acordo com uma
intencionalidade explícita e um planejamento prévio denominado design
educacional, o qual constitui a espinha dorsal das atividades a realizar, sendo revisto
e reelaborado continuamente.
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Figura 2 – Ambiente Virtual de Aprendizagem do Curso
Fonte: site da UFV

Ao serem indagados sobre o papel do designer instrucional no âmbito do
curso de Pós-graduação Lato Sensu em Coordenação Pedagógica, afirmaram que
desenvolvem os recursos tecnológicos condizentes com as necessidades
educacionais, o que implica estruturar equipes interdisciplinares constituídas por
educadores, programação e desenvolvimento de ambientes computacionais para
EaD, com competência na criação, gerenciamento e uso desses ambientes.
Neste contexto, pode-se definir o design instrucional como um processo de
concepção e desenvolvimento de projetos em EAD, explicitados nos materiais
didáticos, nos ambientes (virtuais) de aprendizagem e sistemas tutoriais de apoio ao
aluno, construídos para otimizar a aprendizagem de determinadas informações em
determinados contextos (FILATRO, 2008).
Batista e Menezes (2008, p.13) acrescentam “o designer instrucional deve,
além de estabelecer a conexão com conteúdos, objetivos e estratégias instrucionais,
também produzir materiais instrucionais em diversos formatos de apresentação”.
A esse respeito Filatro (2007) complementa que o design instrucional está
relacionado a ação institucional e sistemática de ensino, que envolve o
planejamento, o desenvolvimento e a utilização de métodos, técnicas, atividades,
materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim
de facilitar a aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e
instrução conhecidos.
Segundo Rosini (2007) os softwares educacionais contém na maioria das
vezes, ferramentas de apoio que auxiliam o professor a preparar, estabelecer e
gerenciar um módulo ou um curso on-line.
O designer instrucional tem por função planejar, desenvolver e aplicar
situações didáticas específicas, de modo a incorporar elementos que contextualizem
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e flexibilizem o conteúdo a ser ensinado. Isso se dá por meio da escolha da teoria
pedagógica mais indicada ao curso/disciplina e conteúdo a ser, escolha das mídias
apropriadas ao processo de aprendizagem, bem como a criação de atividades
colaborativas, definição de instrumentos apropriados de avaliação e
acompanhamento (SOARES, 2012).
Na plataforma PVANet, o designer instrucional é responsável pelo
planejamento, desenvolvimento e aplicação de situações didáticas específicas, além
de escolher as teorias pedagógicas adequadas a cada curso, o conteúdo a ser
desenvolvido, as estratégias de ensino, as mídias a serem utilizadas na
aprendizagem, a definição dos meios e instrumentos de avaliação, entre outras
funções.
Dessa maneira, suas funções são complexas e diversificadas. Em virtude
disso, sua formação deve abarcar conhecimentos de diferentes áreas, como
tecnologia, educação, gestão de pessoas, comunicação e produção de textos e
hipertextos, dentre outras.
Nesse sentido, compreendem o designer instrucional como sendo
“o profissional responsável pela coordenação e desenvolvimento dos
trabalhos de planejamento, desenvolvimento e seleção de métodos e
técnicas mais adequadas ao contexto em que será oferecido um
curso a distância. Sua atuação também engloba a seleção de
atividades, materiais, eventos e produtos educacionais de acordo
com as situações específicas de cada oferta educacional, a fim de
promover a melhor qualidade no processo de aprendizagem dos
alunos em cursos ocorridos em ambientes virtuais” (KENSKY;
BARBOSA, 2007, p.3).

O profissional de design instrucional deve apresentar um “perfil
interdisciplinar, em especial nas áreas de educação, comunicação e tecnologia,
articulando várias funções” (MOREIRA, 2009, p.373). Para esta autora, é de
fundamental importância a formação abrangente desse profissional, uma vez que
sua atuação ocorre desde o planejamento até as etapas finais de avaliação do
projeto ou curso desenvolvido na modalidade EaD.
No entanto, a exemplo de Kenski e Barbosa (2007), citados anteriormente,
Mendoza et al. (2010) deixam claro que a atuação do designer instrucional abrange
muito mais do que o aspecto técnico e, assim, esse profissional deve ter algumas
competências, dentre as quais: conhecer a EaD, bem como as tecnologias
disponíveis e as que são emergentes; saber trabalhar em equipe; ter habilidade para
identificar estratégias pedagógicas adequadas a cada conteúdo. Além disso, é
fundamental que esse profissional conheça a proposta do curso e o perfil do aluno
(MENDOZA et al., 2010, p. 97).
Sendo assim, segundo os autores o designer instrucional deve atuar como um
“agente que apoie e participe ativamente do processo de planejamento, construção,
avaliação e adequação de cursos oferecidos auxiliar na produção de materiais e de
atividades que valorizem e sustentem o processo de ensino-aprendizagem e se
alinhem à proposta pedagógica do curso e aos seus objetivos” (MENDOZA et al.,
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2010, p.97). Dessa maneira, o designer instrucional é o responsável por dar o apoio
pedagógico, especialmente nas etapas de planejamento, desenvolvimento e
avaliação, de modo que o conteúdo do curso seja motivador e propicie ao aluno a
construção colaborativa do conhecimento mediado pelas tecnologias.
Disso depreende-se que o designer instrucional desempenha um papel
estratégico na equipe multidisciplinar no sentido em que cabe a ele gerenciar a
comunicação entre todos os envolvidos em projetos de cursos de EaD.

4. Considerações Finais
Este artigo articulou o papel ativo do designer instrucional em relação ao curso de
Pós-graduação Lato Sensu em Coordenação Pedagógica na modalidade a
distância. Dentro deste cenário este profissional atua na projeção, elaboração e
aplicação dos materiais didáticos através de texto, som, imagens fixas e animadas
entre outros, que serão utilizados nos cursos utilizando seus conhecimentos a fim de
torná-los simples para melhor entendimento e alcance de todos.
Os materiais instrucionais são mediadores de informação e conhecimento
facilitando o acesso a um público cujo conhecimento e ou concepção que têm sobre
o design e seus processos de atuação, limita-se a uma construção midiática.
O material didático elaborado pelo designer instrucional é o veiculo para que
todos que dele utilizem conheçam outro modelo de design, aquele a serviço de da
educação, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária.
Assim, o designer instrucional participa das etapas de planejamento,
desenvolvimento, implantação e avaliação do curso, aplicando metodologias
facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem dos cursistas, assegurando
qualidade do conteúdo exigido pela legislação vigente e diretrizes da Universidade.
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Resumo – Este trabalho relata a experiência construída a partir do processo de
desenvolvimento de um Curso Massivo Aberto Online (MOOC), na Universidade
Federal de Itajubá, por um professor de anatomia formado em ciências biológicas.
Busca-se registrar no presente texto, as dificuldades e os desafios encontrados
durante o processo de escolha e utilização do software, dos elementos de interação,
dos recursos multimídias utilizados na redundância do conteúdo e dos
conhecimentos específicos necessários para o desenvolvimento da tecnologia.
Nestas condições, identificamos algumas limitações que foram superadas ao longo
de um processo de ir e vir, e que acreditamos ser uma fonte importante de referência
para a criação de novos MOOCs e Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), por
professores não especialistas em informática e/ou programadores. Dessa forma,
optou-se pela utilização do software Webacappella4 para o processo de
desenvolvimento do MOOC e a incorporação dos recursos utilizados como
ferramentas de interação e redundância do conteúdo da aula. Portanto, o presente
artigo justifica-se pelo fato de apresentar ao leitor, uma proposta alternativa de
Ensino a Distância (EaD), com base no desenvolvimento de um MOOC, de forma
independente e autônoma, desenvolvido por um professor não especialista em
computação. Esta experiência permitiu explorar recursos tecnológicos no processo
de desenvolvimento de um ambiente virtual de ensino e aprendizagem baseado na
interatividade e na redundância do conteúdo. Para tanto, este artigo está organizado
da seguinte forma: na primeira parte são apresentados o problema e o objetivo geral,
em seguida delinearemos as contribuições a partir da bibliografia levantada, na
terceira parte, descreveremos o aparato de software utilizado na construção do
MOOC, e por último, nossas considerações finais.
Palavras-chave: MOOC, Anatomia, Ensino, Educação, Tecnologia.
Abstract – This paper reports the experience built from the development process of
a Massive Open Online Course (Mooc), the Federal University of Itajubá for an
anatomy teacher degree in biological sciences. Search-register in this text, the
difficulties and challenges encountered during the process of choosing and using the
software, the interaction of elements of multimedia resources used in redundancy of
content and expertise needed to develop the technology. Under these conditions, we
identified some limitations that were overcome through a process of coming and
going, and we believe is an important source of reference for the creation of new
MOOCs and Virtual Learning Environments (VLE), for teachers not operating staff
and / or programmers. Thus, it was decided to use the Webacappella4 software for

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
the development process of Mooc and the incorporation of the resources used as
tools of interaction and redundancy of the class content. Therefore, this article is
justified by the fact introduce the reader, an alternative proposal for Distance
Learning (DL), based on the development of a Mooc, independently and
autonomously developed by a teacher not computer expert. This experience allowed
us to explore technological resources in the process of developing a virtual
environment for teaching and learning, based on interactivity and content
redundancy. Therefore, this article is organized as follows: the first part presents the
problem and the overall goal, then outline the contributions from the raised
bibliography, in the third part, we describe the software apparatus used in the
construction of Mooc, and finally, the closing remarks.
Keywords: MOOC, Anatomy, Learning, Education, Technology.

1. Introdução
Por conta da inclusão e do uso das tecnologias nas mais variadas formas de ensinar
e aprender, seja na modalidade presencial ou através do Ensino a Distância (EaD),
surge à necessidade de recursos tecnológicos baseados no compartilhamento de
informações e de conteúdos em rede, superando os limites impostos pela distância e
pelo idioma por meio da internet. Este movimento, decorre em face da dificuldade em
atender um grande número de interessados em participarem de cursos abertos,
atraídos pelo baixo valor de investimento e por serem concluídos rapidamente.
Diante desse cenário, uma modalidade inovadora de ensino e aprendizagem,
amparada pelo uso da internet, vem atendendo um número ilimitado de alunos
interessados em cursos de curta duração, livre de pré-requisitos e de ritmos impostos
por instituições convencionais de ensino. Esses Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(AVA), são conhecidos como: Cursos Abertos Massivos Online (MOOC), do inglês
Massively Open Online Courses. Trata-se de um ambiente online baseado em
conteúdos abertos com acesso livre (gratuito), oportunizando alunos e professores
inscreverem-se em cursos com base no interesse e na afinidade com o conteúdo do
curso (Citadin, Kemczinski e Matos, 2014; Conole, 2013).
Os MOOCs apresentam, no geral, uma abordagem diferenciada, inovadora e
também pouco experimentada na educação brasileira, daí a desconfiança e o receio
de participantes com perfis mais conservadores (Forno e Knoll, 2013). Entretanto, esta
associação modifica-se à medida que novas tecnologias são desenvolvidas,
corrigindo erros operacionais e de interface, identificados pelos próprios usuários. De
acordo com Barbosa et al., (2014), os usuários de um MOOC estão engajados em
ambientes com forte apelo a customização e interação, possibilitando atender as
necessidades individuais de aprendizagem.
Dessa forma, os MOOCs assumem um papel importante no processo de ensino
e aprendizagem com o uso da internet, principalmente aqueles que são capazes de
se adaptarem à estilos de aprendizagem baseados em recursos que estimulam os
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sentidos e a coordenação motora, permitindo que o conteúdo da aula seja explorado
de várias formas e em formatos diferentes. Essas características diminuem o número
elevado de estudantes que evadem os cursos, dificultando a identificação das
necessidades de aprendizagem e impossibilitando a evolução do curso (MOOC), a
partir dos recursos (ferramentas) utilizados em cada etapa do processo.
Com base na personalização, na interação e na redundância do conteúdo da
aula, o processo de seleção do software para o desenvolvimento do MOOC, foi
definido com base na facilidade de uso e de aquisição. Dessa forma, selecionamos o
programa WebAcappella41, para o desenvolvimento MOOC, o que será detalhado na
terceira parte deste artigo.
Além de oferecer as funcionalidades necessárias para o desenvolvimento do
MOOC, o programa permitiu incorporar uma série de recursos utilizados no processo
de interação e de redundância do conteúdo da aula, de forma totalmente
independente e autônoma, permitindo a emancipação do professor durante o
processo de criação e desenvolvimento da aplicação.
Nesse sentido, o presente artigo apresenta uma forma alternativa de prática
educativa baseada no uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),
experimentada por um professor de anatomia não especialistas em computação,
diante das dificuldades do ensino permear a tecnologia e não o contrário (Batista et
al., 2009; Carvalho et al., 2013; Kirner, 2013).
Dessa forma, optou-se pela adequação e elaboração de uma aula sobre
anatomia do sistema esquelético, buscando atender tanto as necessidades teóricas
quanto práticas da ciência. Portanto, o objetivo geral desse artigo é relatar a
experiência envolvendo o processo de desenvolvimento de um MOOC interativo, de
forma independente e autônoma, baseado na redundância do conteúdo da aula como
uma forma alternativa e emancipatória de ensino e aprendizagem.

2. Fundamentação teórica
A evolução do cenário educacional com o uso e o reconhecimento da internet como
uma ferramenta didático-pedagógica no processo de ensino e aprendizagem,
impulsiona a criação de novos recursos e aplicações que apoiam o uso da tecnologia
em diferentes níveis de ensino. Contudo, o professor deve reconhecer e interiorizar o
uso da tecnologia como uma poderosa ferramenta de aprendizagem, promovendo
efetivamente uma melhoria na qualidade do ensino (Carvalho et al., 2013).
Estas relações de aprendizagem mediadas pelo uso da tecnologia empurram
grupos de pessoas a estarem conectadas de alguma forma em espaços virtuais
colaborativos. Sob este aspecto, a educação apresenta uma aceleração e uma
melhoria significativa, em situações em que a distância seria uma imposição a ser
considerada, possibilitando que os alunos se tornem participantes ativos de uma
inteligência plural, compartilhada e coletiva, pois eles alimentam a web e se tornam
1

http://www.webacappella.br.com/buy_product_pt.html
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agentes ativos do processo, passando de consumidores para produtores do
conhecimento (Barbosa et al., 2014; Carvalho, 2013).
O uso da tecnologia na educação está centrado no papel do professor, pois ele
é o facilitador, moderador e motivador do processo de ensino e aprendizagem. Por
meio dele os alunos são orientados a interpretarem dados, a correlacioná-los, a
contextualizá-los e também a discutirem suas dúvidas e trabalhos de forma coletiva e
colaborativa. Nesse sentido, é importante refletir sobre o papel do professor no futuro,
voltando-se para a produção de recursos tecnológicos destinados ao processo de
ensino e aprendizagem, sem restrições de tempo ou espaço, de forma interativa e
colaborativa.
Os MOOCs propiciam isso, a partir da colaboração, da interação e do
compartilhamento, permitindo revelar novos estilos de aprendizagem por meio de
competências e habilidades associadas a um novo perfil de aluno, que também é
usuário, tornando-se aprendizes no processo de ensino e aprendizagem (Masetto,
2004; Moran, 2008; Okada e Barros, 2010).
Dessa forma, observa-se uma descentralização dos recursos educacionais
concentrados em espaços formais de ensino e aprendizagem nas instituições,
promovendo a educação e permitindo que mais pessoas se conectem em ambientes
virtuais colaborativos, consumindo e alimentando a web com mais informações e
conteúdo, diminuindo a distância entre povos ao redor do globo a partir do
compartilhamento e da cooperação. Os MOOCs trazem esta possibilidade antes
impraticável. (Matta e Figueiredo, 2013; Moran, 2008).
Os MOOCs vêm conquistando diversos povos tornando-se acessível em
diferentes partes do globo, de forma muito ampla e abrangente. Isso é resultado da
ampla difusão das TICs neste século. Atualmente, diversas instituições de ensino de
diferentes níveis de educação vêm experimentando novas possibilidades por meio de
ambientes virtuais de aprendizagem, consolidando e transformando a forma de
construir e disseminar o conhecimento (Forno e Knoll, 2013; Lobato Miranda, 2007).
Dentre as principais características dos MOOCs está à economia com gastos
em equipamentos e a construção de ambientes físicos de ensino e aprendizagem.
Dessa forma, as várias formas de ensino a distância, mediada pela tecnologia e pela
internet dão esta oportunidade ímpar na educação que, de modo geral, oferecem uma
oportunidade de melhorar a qualidade do ensino, inclusive o diálogo político e cultural
entre os povos (Conole, 2013; Matta e Figueiredo, 2013).
Entretanto, para Barros et al., (2012), o processo de ensino e aprendizagem se
torna mais eficiente quando ocorre em pequenos grupos, onde os alunos possam
conversar e discutir assuntos sobre a aula, tanto ou mais que o professor, atuando
como protagonista na escolha e na organização do conteúdo que querem aprender.
Ambientes virtuais de aprendizagem, como os MOOCs podem oferecer espaços que
oportunizem a formação de pequenos grupos de estudo, com ajuda de fórum e salas
de bate-papo.
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Nesse sentido, o conectivíssimo é a principal abordagem dos MOOCs. Neste
modelo, o processo não ocorre a partir de atividades internas, individuais e
colaborativas, sendo modificada a cada novo recurso incorporado ao sistema. Assim,
neste processo são formadas infinitas redes planetárias de comunidades virtuais que
retroalimentam e fortalecem a rede, permitindo a evolução das aplicações a partir de
um processo de seleção organizado pelos próprios participantes do curso (Carvalho,
2013).
Já o papel do professor na estrutura pedagógica do MOOC é de fundamental
importância, articulando-se como orientador e facilitador do processo de ensino,
diminuindo sua participação à medida que o aprendiz amadurece e torna-se
autossuficiente a partir da aquisição de novas competências e habilidades, ajustandose a um novo contexto a cada etapa do processo. Neste contexto, é difícil enxergar a
atuação do professor como é concebida tradicionalmente nas escolas. Nesse sentido,
a atuação do professor de um MOOC esta diluída por toda estrutura do curso, estando
presente em cada etapa do processo, diferentemente da forma como atuam os EModerador, Tele-professor, ou Tele-tutor em cursos tradicionais de EaD, que
aparecem e orientam virtual e/ou presencialmente os alunos, do início ao final do curso
(Barbosa et al., 2014; Morgado, 2001).
A seguir iremos delinear as atividades atribuídas à utilização do aparato de
software no processo de desenvolvimento do MOOC e seus arranjos para incorporar
recursos de interação e redundância do conteúdo da aula citada anteriormente.

3. Metodologia
Neste artigo, foi realizado o desenvolvimento de um MOOC baseado na interação
e na redundância do conteúdo sobre uma aula de anatomia do sistema esquelético,
por um professor não especialista em programação, com a utilização do aparato de
software WebAcappella4, o que proporcionou a criação de uma página de internet,
com 100% de independência e autonomia. Após o desenvolvimento do curso, o
MOOC foi submetido ao processo de hospedagem, garantindo que o mesmo
estivesse disponível para o acesso.
Nessas condições, foi necessário realizar uma consulta na internet, buscando
identificar uma plataforma que oferecesse um plano básico gratuito de hospedagem
de sites. Dessa forma, o presente artigo é destinado aos professores do ensino médio
e superior, interessados em desenvolver MOOCs que possam auxiliar o processo de
ensino e aprendizagem, facilitando o acesso e diminuindo distâncias.
3.1. Desenvolvimento do MOOC
Procedemos com a instalação do software utilizado para a construção do MOOC, em
sistema operacional Windows Xp 2000, seguindo as orientações de instalação do
programa a partir da versão de teste (trial), que garante a criação de um projeto. Ao
executar o software, seja pela primeira vez ou nas vezes seguintes, uma tela de
gestão de projetos é exibida, contendo as seguintes opções: (a) escolher um projeto
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e (b), criar um novo projeto.
Para o desenvolvimento do MOOC, optou-se por uma página sem modelos de
layout pré-definidos pelo programa, permitindo que a organização e o arranjo dos
botões que dão acesso às informações, contribuíssem com uma interface simples e
atraente, facilitando a identificação de componentes e de informações importantes do
curso.
Dessa forma, a página inicial foi projetada para oferecer informações sobre os
requisitos mínimos de hardware e software, necessários para o acesso do curso pelos
alunos e/ou outros visitantes. Também foi definido na página inicial, a proposta do
curso e o público-alvo. Uma imagem de fundo (background), foi incorporada a página
destacando a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) vista de frente (ver figura 1).
Com o intuito de otimizar a inserção dos alunos no MOOC, não foi solicitado o
preenchimento de fichas de cadastro, permitindo agilizar o acesso as próximas etapas
do processo. Nesse sentido, as próximas telas foram projetas, a partir de um código
Java script, para se abrirem por meio de uma caixa flutuante móvel e redimensionável
do tipo pop-up, sobrepondo-se a tela inicial do curso. Este recurso permite que os
alunos retornem a página inicial do curso sempre que se sentissem perdidos, ou
optassem por refazer todo o processo deste o início. Dessa forma, os alunos podem
movimentar e posicionar os pop-ups na área de trabalho do monitor de forma
autônoma e flexível. Isso permitiu que as telas abertas pelo curso, impedissem a
leitura e o acesso a outros recursos, o que contribui para o conforto dos alunos durante
o uso da interface.
Foi incorporado em todas as etapas da estrutura do MOOC, avatares
(assistentes e tutores virtuais), como elementos de interação do curso. Estes recursos
foram incorporados ao MOOC, buscando diminuir o efeito de solidão dos alunos com
a presença de um tutor ou de uma assistente virtual, além das informações e
orientações sobre a aula que foram narradas por esses avatares.
Os avatares foram adquiridos gratuitamente a partir do acesso ao serviço
oferecido pelo site Voki2, que disponibilizou um código html de incorporação. A
utilização e a personalização dos avatares foi realizada gratuitamente a partir do
preenchimento de um cadastro online no próprio site. Foi também desenvolvida uma
caixa de texto com as orientações narradas pelos avatares, garantido que os alunos
entendessem as informações corretamente, caso houvesse algum tipo de erro do
sistema operacional da máquina.

2

http://www.voki.com/
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O processo de redundância do conteúdo da aula se deu a partir da
incorporação de recursos multimídia disponíveis na internet de acesso livre (gratuitos),
que foram todos integrados em uma caixa flutuante de dispositivos multimídia (painel
de mídias), permitindo que os alunos tivessem acesso ao conteúdo da aula de várias
formas e formatos (ver figura 2).

Figura 1 - Página inicial (Home Page) do MOOC

Para tanto, foram incorporados aos recursos de mídia, ícones que associam a
função do dispositivo, o que permitiu serem identificados rapidamente pelos alunos.
Por exemplo, para o recurso de leitura, foi incorporado um ícone com a forma de um
livro, associando um símbolo à atividade de leitura.
Os recursos associados foram selecionados com base na experiência e na
vivência do professor quando aluno de graduação e pós-graduação, utilizando-se de
aplicações com base na Educação Aberta (EA), tais como: Banco Internacional de
Objetos Educacionais3, Biblioteca Internacional de Ciências4, Biblioteca Virtual de
Educação5, Scielo Books6, Wikipedia7, Guia de Anatomia Asclépio8 e Google Book9.
A partir da definição do layout, da estrutura, da confecção das páginas
eletrônicas e da adaptação do conteúdo da aula proposta, o MOOC foi submetido a
um serviço de hospedagem na internet. Nesse sentido, optou-se por serviços de
hospedagem em plataformas com a opção de hospedagem gratuita. Nestas

3

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
http://www2.ib.unicamp.br/lte/bdc/index.php
5 http://www.publicacoes.inep.gov.br/
6 http://books.scielo.org/
7 http://www.wikipedia.org/
8 http://guiadeanatomia.com/
9 https://books.google.com.br/
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condições, a plataforma escolhida para a hospedagem do MOOC foi a Hostinger10.
Portanto, a partir do preenchimento de um cadastro online na própria página do
site, as etapas seguintes serviriam para definir o domínio, o subdomínio e a senha de
administrador. Estas etapas foram essenciais para que o sistema de sincronização do
software gerador do MOOC pudesse transmitir os arquivos necessários para a
hospedagem do curso na internet. Ao final da operação, o MOOC se tornou acessível
para os alunos e visitantes.

Figura 2 - Painel de dispositivos
multimídia

4. Considerações finais
O processo de criação e desenvolvimento do curso, com a proposta de atribuir
características associadas a interação e a redundância do conteúdo da aula ao
MOOC, de forma independente e autônoma, desenvolvida e costurada por um
professor formado em biologia, não especialista em programação, permitiu
experimentar e vivenciar habilidades antes impraticáveis no ensino superior
contribuindo com a melhoria na qualidade do ensino de anatomia humana.
Nestas condições, observou-se a viabilidade e a possibilidades de criação e
desenvolvimento de tecnologias centrados nas necessidades de aprendizagem dos
alunos e na promoção de práticas educativas com o uso de aplicações tecnológicas
capazes de permear a educação a partir de recursos desenvolvidos pelos próprios
professores. Nesse sentido, temos uma melhora na qualidade do ensino baseado na
incorporação de dispositivos multimídia na internet, associados a Educação Aberta
(EA) e a Recursos Educacionais Abertos (REA).

10

http://www.hostinger.com.br
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Portanto, esta experiência evidencia a necessidade permanente e continuada
de aperfeiçoamento dos professores, em face as dificuldades e necessidades de
criação, desenvolvimento e do uso das tecnologias na promoção da educação nas
escolas, faculdades e universidades, seja qual nível e/ou modalidade de ensino,
teórico ou prático, permitindo o professor refletir a própria prática de ensino,
impulsionando-o a descobrir e adquirir habilidades e competência nunca antes
praticadas.
Dessa forma, o professor rompe com os limites impostos por práticas
convencionais de ensino, permitindo respeitar a individualidade dos alunos, além de
romper preconceitos sociais e culturais que restringem o avanço da educação e da
própria existência como sujeito que é aprendiz e educador.
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ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE DE UM AMBIENTE
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA POTENCIALIZAR A
INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO
ENSINO SUPERIOR
Resumo – Este artigo apresenta resultados iniciais de um projeto que está sendo
desenvolvido na xxxx. Esse projeto versa sobre a implementação de recursos de
acessibilidade no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle utilizado pela xxxx. Para
tanto, o projeto tem como principal objetivo possibilitar e garantir a permanência de
alunos com Deficiência Visual no ensino superior, em especial na modalidade de
Educação a Distância. Desse modo, nesse artigo, apresentaremos o caminhar
metodológico adotado para analisar quais recursos de acessibilidade deveriam ser
implementados no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. Nossos resultados
iniciais demonstraram que para alunos com Deficiência Visual total será necessário
implementar recursos que possibilitem, por exemplo, a navegação por teclado; e
para alunos com baixa visão torna-se fundamental inserir recursos de alto contraste.
Palavras-chave:
Acessibilidade.

Educação

a

Distância,

Ambiente

Virtual

de

Aprendizagem,

Abstract – This paper presents initial results of a project being developed at the xxxx.
This project deals with the implementation of accessibility features in Moodle Virtual
Learning Environment used by xxx. To do so, the project aims to facilitate and ensure
the permanence of students with Visual Impairment in higher education, especially in the
form of distance education. So in this article we present the methodology adopted to
analyze walking accessibility features which should be implemented in the Moodle
Virtual Learning Environment. Our initial results showed that for students with Visual
Impairment total will be necessary to implement features that allow, for example,
keyboard navigation; and for students with low vision becomes key insert features high
contrast.
Keywords: Distance Education, Virtual Learning Environment, Accessibility.
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Introdução
Na minha civilização,
aquele que é diferente de mim
não me empobrece: me enriquece.
(Saint-Exupéry)

Ao longo da história da Educação no Brasil verifica-se que a temática da Educação
voltada para pessoas com deficiência esteve estagnada por um bom tempo.
Somente a partir de 1990, com a Conferência Mundial de “Educação para Todos”,
em Jontiem (Tailândia) é que observamos um compromisso firmado por entidades
governamentais para assegurar uma educação de qualidade para crianças, jovens e
adultos. Todavia é somente com a Declaração de Salamanca, em 1994, que fica
assegurado que [...] as escolas devem acomodar todas as crianças
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais,
linguísticas ou outras. (UNESCO, 1994, não paginado).
No contexto brasileiro, a partir da Declaração de Salamanca, há a elaboração
e reformulação de legislações relacionada a garantia de educação para as pessoas
com deficiência. Entre as principais leis e decretos temos a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN) n° 9394/96 que assegura o direito das pessoas com
deficiência estudarem, preferencialmente, em escolas da rede regular de ensino; e o
decreto 3.298, de 1999, que regulamentava a Lei nº 7.853/89 definindo a educação
especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de
ensino; além de enfatizar a atuação complementar da educação especial ao ensino
regular (Brasil, 2008).
Em 2001 temos as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, onde no artigo 2º, fica
estabelecido que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos. E para
isso, cabe as escolas “[...] organizarem-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para
uma educação de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001)”. Em 2007 temos a
elaboração de um documento intitulado “Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva” que utiliza como fundamento aspectos
filosóficos, políticos e legais da educação como fonte para definição de diretrizes
para os sistemas de ensino (Brasil, 2007). Em virtude disso, de 2007 a 2012 o
número de alunos com deficiência matriculados na rede regular de ensino passou de
306 mil para mais de 620 mil1. Contudo, ainda há aproximadamente 140 mil crianças
e jovens com deficiência, ou com transtornos de desenvolvimento, autismo e
1

Informação disponível em: http://revistaescolapublica.uol.com.br/textos/37/inclusao-para-todos308482-1.asp Acesso em: 20 de Abril de 2016.
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superdotação fora da sala de aula2. Em relação ao ensino superior, o Ministério da
Educação (MEC) salienta que entre o ano 2000 e 2010 o número de estudantes com
deficiência passou de 2.173 no começo do período para 20.287 em 2010 — 6.884
na rede pública e 13.403 na particular3. Contudo, a nosso ver é preciso ampliar cada
vez mais o acesso de pessoas com deficiência ao ensino superior público.
Desde 2005 o governo brasileiro deu início ao Programa de Acessibilidade na
Educação Superior (Incluir). Esse programa tem o intuito de possibilitar e garantir o
acesso pleno das pessoas com deficiência ao ensino superior. Para isso, o
Ministério da Educação tem lançado editais4 para as Instituições de Ensino Superior
(IES) com o objetivo de apoiar projetos de criação ou reestruturação de núcleos de
acessibilidade. Nesse processo, somente as universidades que atendem as
exigências do programa é que são de fato selecionadas para receber o apoio do
Ministério da Educação.
Mesmo assim, observamos que na Universidade Federal xxxx, por exemplo, o
número de alunos com deficiência incluídos no ensino superior ainda não é
significativo. Atualmente há apenas oito alunos com deficiência matriculados em
cursos de graduação presencial, contudo três ainda não apresentaram laudo. No
curso de graduação em Licenciatura em Física, na modalidade EaD, há apenas uma
aluna com Deficiência Visual (DV). Enquanto nos cursos de especialização na
modalidade EaD temos um aluno com deficiência física e dois com Deficiência
Visual (DV). Como salientamos, esse número ainda é muito pequeno, quando
verificamos que a xxx tem aproximadamente 5 mil alunos matriculados. Nas
pesquisas de mestrado tanto de Chahin (2006) como de Pellegrin (2006) as autoras
relatam os desafios vivênciados pelas pessoas com deficiência para ter acesso ou
continuar no ensino superior no Brasil. Diante disso, é preciso propor com urgência
estratégias que possibilite a inclusão e a permanência, desses e de outros alunos no
ensino superior, seja ele na modalidade presencial ou na modalidade EaD.
Em relação aos cursos ofertados na modalidade EaD, foco deste trabalho, é
fundamental oferecer aos alunos com deficiência Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVAs) acessíveis que possibilitem diminuir as barreiras ou
dificuldades que o aluno tem em virtude da deficiência. Esses AVAs funcionam como
uma sala de aula, onde o aluno compartilha informações, realiza e posta suas
atividades e constrói o seu conhecimento com alunos que estão em lugares e
tempos distintos. São “softwares que, disponibilizados na internet, agregam
ferramentas para criação, tutoria e gestão de atividades que normalmente se
apresentam em forma de curso” (Silva, 2013, p.18). Na xxxx, por exemplo,
2

Disponível em: http://web03.jb.com.br/pais/noticias/2014/09/23/falhas-da-educacao-inclusivaainda-deixam-140-mil-jovens-fora-das-escolas/ Acesso em: 20 de Abril de 2016.
3
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18124 Acesso em 20 de
Abril de 2016.
4
Decretos nº 5.296/2004 e nº 5.626/2005 e no edital INCLUIR 04/2008, publicado no Diário
Oficial da União nº 84, seção 3, páginas 39 e 40, de 5 de maio de 2008
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utilizamos o AVA Moodle, entre seus diferenciais está a sua licença, denominada de
open-source, que permite a qualquer pessoa realizar o download do software, utilizálo e modificá-lo de acordo com as suas necessidades.
Todavia, para que o aluno com deficiência, em especial a Deficiência Visual
(DV), possa usar plenamente esse AVA é fundamental que ele disponha de recursos
que possibilitem a ele acessar e utilizar o material didático de forma plena. Sobre
esse aspecto, Borges (2009, p.99) argumenta que “para um cego, a tecnologia de
computação não seria modificadora, se não viesse associada a ferramentas de
acessibilidade”. Desse modo, a acessibilidade na web surge como a possibilidade de
garantir a essas pessoas o direito de perceber, entender, navegar e interagir com os
conteúdos que se encontram disponíveis na web5 (W3C Brasil, 2013).
Por isso partindo do pressuposto que incluir é preparar o ambiente virtual de
aprendizagem para receber a pessoa com deficiência e, não fazê-la adequar-se ao
sistema, está sendo desenvolvido na xxxx um projeto que visa articular recursos de
acessibilidade ao AVA Moodle utilizado por essa instituição. Diante disso, o presente
trabalho tem a finalidade de apresentar ações iniciais desse projeto, que tem como
principal objetivo contribuir com a inclusão de alunos com Deficiência Visual (DV) no
ensino superior ofertado na modalidade EaD.

Metodologia
O presente projeto está sendo desenvolvido em parceria com o Núcleo de
Educação a Distância (NEaD)6 da xxx e conta com a participação de três alunos
provenientes do curso de Sistemas de Informação e Engenharia da Computação;
dois profissionais que atuam no suporte técnico do NeaD que são da área de
Tecnologia da Informação (TI); e um aluno com Deficiência Visual (DV) total de um
dos cursos de pós-graduação na modalidade EaD da xxxx. Além disso, ao longo do
projeto contaremos também com a participação de um dos integrantes do Centro de
Apoio a Integração do Deficiente de Itajubá (CAIDI) 7 que possui baixa visão. Ele,
assim como o aluno com Deficiência Visual (DV), irá testar e/ou analisar todas as
alterações realizadas no AVA Moodle da xxxx.
Uma das nossas ações consiste em realizar semanalmente com os alunos
participantes do projeto - e também com outros8 - um estudo teórico sobre os
conceitos como Deficiência Visual, Acessibilidade em Ambientes Virtuais de
5

Disponível em: http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-w3cbr-acessibilidade-webfasciculo-I.pdf Acesso em 20 de Abril de 2016.
6

Uma das autoras deste trabalho é coordenadora da equipe multidisciplinar do NEaD/xxxx

7

Para maiores informações sobre o CAIDI, basta acessar: http://www.caidi.com.br/

8

Esse encontro semanal é realizado com o Núcleo de Estudos em Formação Docente, Tecnologias e
Inclusão (NEFTI) há alunos dos cursos de licenciatura da xxxxx.
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Aprendizagem e em sites, Documentos de acessibilidade, Leitores de Tela; e
também sobre formação de professores para atuar com alunos com Deficiência
Visual (DV). Essa ação formativa nos possibilita discutir e analisar a importância da
Inclusão Educacional, Social e Digital. E, além disso, configura-se como um
excelente momento para pensarmos juntos sobre ações que possibilitem a inclusão
dessas pessoas em diferentes contextos sociais, bem como sobre as dificuldades
que elas enfrentam no dia a dia.
Foi também durante esse período de estudo e de discussão que verificamos a
necessidade das nossas ações estarem pautadas nos princípios de acessibilidade
propostos pela World Wide Web Consortium (W3C)9. O W3C é “um consórcio de
empresas de tecnologia responsável por desenvolver padrões a serem adotados na
web, promovendo sua evolução e assegurando a sua interoperabilidade (Santarosa
et.al, 2007, p.5). Nesse ínterim também definimos que as alterações do AVA
Moodle, também deveriam estar embasadas na Web Content Accessibility
Guidelines (WACG) 1.0 e 2.010 que são diretrizes de acessibilidade de conteúdo
Web; e no e-MAG que é um documento sobre acessibilidade que contém diversas
recomendações para tornar sites e portais do governo brasileiro acessíveis.
É importante destacar que, para analisar as potencialidades e limitações do
AVA Moodle no que tange aos recursos de acessibilidade utilizamos também um
avaliador de sites conhecido como DaSilva11. Esse avaliador é o primeiro em língua
portuguesa e é vinculado à sociedade Acessibilidade Brasil 12.
Além disso, um dos alunos participantes do projeto realizou testes iniciais de
acessibilidade utilizando o leitor de tela NVDA (Non Visual Desktop Access). Este
recurso surgiu em meados da década de 70 e funciona a partir da navegação por
teclado, que substitui a navegação por mouse, e de um sintetizador de voz, que
repassa ao usuário todo tipo de informação na forma de uma voz. Desta maneira, o
usuário consegue navegar pelo computador e até acessar a internet, enquanto uma
voz o guia e o informa de tudo o que acontece. É importante salientar que, optamos
por esse leitor, em virtude da própria documentação do Moodle alertar que o NVDA
é compatível com o AVA Moodle. A seguir apresentamos resultados da nossa
análise inicial em relação aos recursos que precisam ser aprimorados no AVA
Moodle da xxx, assim como as possíveis estratégias a serem implementadas para
garantir a acessibilidade.

9

W3C. World Wide Web Consortium. Disponível em: http://www.w3.org/ Acesso em 20 Abril de
2016.
10
Disponível em: http://www.w3.org/TR/WCAG20/ Acesso em 20 de Abril de 2016
11
Disponível em: http://www.dasilva.org.br/ Acesso em 20 de Abril de 2016
12
Disponível em: http://www.acessobrasil.org.br/ Acesso em 20 de Abril de 2016
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Resultados e Discussão
Essa análise inicial nos mostrou a importância de verificar a disposição das
informações na tela principal do AVA Moodle. Assim, como em websites é
fundamental que nessa tela, não haja uma grande quantidade de informações, caso
contrário isso pode dificultar a navegação dos alunos com Deficiência Visual (DV)
que dependem, por exemplo, do uso dos leitores de tela. Além disso, essas
informações devem estar organizadas de uma forma intuitiva.
Para tornar o ambiente do curso mais atraente é comum disponibilizar
recursos gráficos. O excesso desse tipo de recurso pode causar desconforto e
quando se trata de animações, a depender das variações de cores e de seus
tamanhos, podem representar um grande perigo, por exemplo, aos usuários que
possuem transtornos convulsivos. Em virtude do excesso de exposição visual de
luzes estroboscópicas ou efeitos de pisca-pisca, a pessoa pode ter uma convulsão
fotoepilepsia, devido aos pulsos de luz.
Em relação ao uso de recursos como imagens verificou-se a necessidade de
acrescentar uma descrição textual equivalente ao conteúdo ilustrado para os alunos
com Deficiência Visual (DV) que navegam com auxílio de leitores de tela. Essa ação
é conhecida como audiodescrição, ou seja, a descrição verbal das imagens visuais
(Motta, 2010).
Ainda nessa análise inicial observamos que haverá necessidade de incluir no
AVA Moodle da xxxx opções de recursos para alunos com baixa visão. É preciso
esclarecer que, “a pessoa com baixa visão ou visão subnormal apresenta uma
redução na sua capacidade visual que interfere ou limita seu desempenho, mesmo
após a correção de erros de refração comuns” (Laplane e Batista, p.210, 2008).
Entre os recursos que devem ser incluídos para garantir o acesso ao AVA por esses
alunos, está o ajuste de tamanho da fonte e alto contraste.
Em relação ao ajuste do tamanho do conteúdo que será disponibilizado na
página, será necessário adicionar no topo superior, à direita da página, a opção A+;
e para diminuir o zoom a opção A-. Ainda pensando nas pessoas com baixa visão é
também será inserido a opção de alto contraste. Esse recurso altera a combinação
de cores do texto, assim como as cores do fundo da tela aumentando o contraste.
Para isso, a pessoa com baixa visão poderá optar por um fundo de página preto com
o texto em branco ou amarelo.
Barbosa (2013) argumenta que quando trabalhamos com pessoas com
Deficiência Visual (DV) é comum substituir pistas visuais por referências sonoras.
Com isso, o mouse deixa de ser o elemento principal entre a interação com a
máquina. Sendo assim, outro recurso a ser inserido no AVA Moodle da xxxx, que
potencializará o acesso ao conteúdo do curso dos alunos com Deficiência Visual
(DV) como dos alunos que tenham Deficiência Motora é a navegação utilizando
"teclas especiais do navegador" ou conhecidas também como “teclas de atalho para
chaves de acesso".
Essas chaves de acesso são fornecidas por meio do atributo de link
accesskey e sempre estão associadas a um número ou uma letra; e variam
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
conforme o navegador. No Firefox, por exemplo, usa-se Alt + Shit + “chave de
acesso”, enquanto que no Internet Explorer utiliza-se Alt + “chave de acesso” +
Enter. Com essa ação, os alunos com Deficiência Visual (DV) ou Deficiência
Motora, poderão navegar pelo AVA de forma rápida e eficaz utilizando o teclado e
não mais o mouse.
Algumas implementações já estão sendo realizadas e testadas com o leitor de
tela NVDA por um dos integrantes do projeto que é vidente. Entretanto, esperamos
que em breve essas implementações possam ser testadas tanto pelo aluno com
Deficiência Visual (DV) total, bem como por um dos integrantes do CAIDI que possui
baixa visão. A nosso ver é fundamental que pessoas com diferentes tipos de
Deficiência Visual (DV) analisem e testem essas implementações. Assim teremos
diferentes feedbacks e consequentemente uma amostra mais significativa de
resultados, sejam eles, positivos ou negativos.

Conclusão
No contexto brasileiro, a Educação é um direito garantido a todos pela
constituição, por isso cabe a cada instituição, seja ela de ensino básico ou superior,
buscar caminhos e estratégias para garantir o acesso e a permanência dos alunos
com ou sem deficiência no contexto escolar. Infelizmente, desde o começo a história
do ensino básico como do superior foi marcada pela exclusão e dificuldade de
acesso a educação. Contudo, mediante as políticas públicas de inclusão esse
cenário tem mudado de forma significativa, mas ainda assim não garantem a
presença dos alunos com deficiência no ensino superior.
Os recursos de acessibilidade, como as teclas de navegação, alto contraste e
o uso dos leitores de tela “[...] facilitam muito o acesso dos deficientes visuais ao
computador, garantindo-lhes um ótimo nível de independência e autonomia,
motivando-os e oportunizando sua inclusão aos ambientes digitais no mundo da
comunidade dos cibernautas" (Sonza e Santarosa, 2003, p.9). Sendo assim, nada
mais natural que esses recursos sejam implementados em diferentes recursos ou
em ambientes digitais como os AVAs utilizados pelas Universidades.
A nosso ver não basta o professor disponibilizar um conteúdo adaptado se o
aluno não consegue ter acesso a ele. É preciso possibilitar a esse aluno a vivência
no ambiente acadêmico, seja ele presencial ou virtual, de forma plena. Não
podemos lutar ou nos conformar por uma inclusão pela metade, mas buscar e
possibilitar as pessoas com deficiência garantia de acesso e permanência igualitário
as oportunidades, principalmente no que concerne a Educação. Sendo assim, os
alunos com deficiência também precisam e devem desfrutar das mesmas condições
oferecidas aos demais alunos da instituição.
Por fim, esperamos que os resultados iniciais aqui apresentados possam
contribuir com as pesquisas da área de Educação, Educação Especial e Tecnologia,
bem como estimular outras instituições a refletir e analisar se os AVAs, atualmente
utilizados por elas, possibilitam ao aluno com deficiência pleno acesso as suas
atividades.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Referências
BARBOSA, L.M.M. (2013). A informática e Deficiência Visual: Uma relação possível?
In:Educação digital a tecnologia a favor da inclusão. Organizadores: Luiza Elena
L.Ribeiro do Valle, Maria José Viana Marinho de Mattos, José Wilson da Consta –
Porto Alegre:Penso
BRASIL. (1994). Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades
educativas especiais. Brasília: CORDE.
BRASIL. (1994). Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política
nacional de educação especial. Brasília: MEC/SEESP.
BRASIL.
(1999).
Decreto
N°3.298/1999.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm Acesso em 20 de Abril de
2016.
BRASIL. (2001). Conselho Nacional de Educação. Resolução n. 2, de 11 de
setembro de 2001, institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica. Brasília: CNE/CEB.
CHAHIN, T. H.C. (2006). O desafio do acesso e permanência dos alunos com
necessidades educacionais especiais nas IES de São Luis do Maranhão. 2006. 212
f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdadede Educação, Universidade
Federal do Maranhão, São Luis.
LAPLANE, A. L. F.; Batista, C. G. (2008).Ver, não ver e aprender: a participação de
crianças com baixa visão e cegueira na escola. Cad. CEDES [online]. vol.28, n.75,
pp. 209-227.
MOTTA, L.M.V.M. (2010). Audiodescrição transformando Imagens em Palavras.
Disponível
em:
http://www.vercompalavras.com.br/download/audiodescricaotransformando-imagens-em-palavras.pdf Acesso em 20 de Abril de 2016.
PELLEGRIN, C. M. (2006). Ingresso, acesso e permanência dos alunos com
necessidades educacionais especiais na Universidade Federal de Santa Maria.
2006. 212 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação..
SANTAROSSA, L.M.C;PASSERINO, L;BASSO, L.O;DIAS, C.O. (2007).
Acessibilidade em Ambientes Virtuais de Aprendizagem por projetos: construção de
espaços virtuais para inclusão digital e social de PNEEs. Disponível em:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/22878/000648087.pdf?sequence=1
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Acesso em 20 de Abril de 2016
SONZA, A. P; SANTAROSA, L.M.C. (2003). Ambientes Digitais
Virtuais:
Acessibilidade
de
Deficientes
Visuais.
Disponível
em:
http://seer.ufrgs.br/renote/article/viewFile/13637/7715 Acesso em: 20 de Abril de
2016.
SILVA,R. S. (2013). Moodle 2 para autores e tutores. São Paulo: Novatec editora.
W3C-WAI – Iniciativa de Accesibilidad a la Web – WA. Disponível em:
http://www.w3.org/WAI/ Acesso em 20 de Abril de 2016

___________________________________________________________________________

UM DIÁLOGO ENTRE APLICATIVOS VIRTUAIS E A
PESQUISA CIENTÍFICA: possibilidades de percursos
narrativos ilustrados
Resumo
Este artigo discute a possibilidade de dialogar com aplicativos virtuais no auxílio para
os trabalhos acadêmicos científicos de final de curso de graduação e pós -graduação
lato sensu. Trata-se de um relato de experiência realizado numa Instituição de Ensino
Superior (IES) privada. Normalmente, a exigência final desses cursos, na maioria das
vezes, é desenvolver uma monografia que quando muito retrata uma revisão de
literatura. Neste caso, o feito foi bastante diferente tendo em vista que eles já haviam
desenvolvido o trabalho final e que o módulo de metodologia entrou no final do curso.
Tal proposta teve como objetivo envolver os alunos no universo da pesquisa e desta
forma surgiu a ideia de que eles montassem um trabalho final no qual o tema-percurso
de interesse partisse da realidade de cada um, que fosse mediado pela computação
em nuvem e que pudesse seguir uma estrutura formal, mas não rígida, nem linear de
uma produção narrativa (comparativa ou histórica) e que contivesse instrumentos de
pesquisa: entrevista, observação, dentre outros, imagens e/ou sons construídos sobre
o percurso selecionado. O resultado dos trabalhos mostrou a importância do quanto o
livre pensar e o envolvimento da afetividade dos alunos foi representativo para todos.
Mediando todo este processo foi possível desenvolver uma interlocução teórica com
alguns autores que realçam os conceitos de Autonomia (FREIRE, 2002), Educação
online (SILVA, PESCE, ZUIN, 2010); Cibercultura (LÉVY, 1999; SANTAELLA, 2004)
dentre outros.

Palavras-chave: aplicativos virtuais; técnica de pesquisa; mediação.

Introdução
A integração das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na
educação, buscando auxiliar o processo de aprendizagem, conquistou espaço
significativo nas discussões, nas pesquisas, nas políticas educacionais e nas
práticas pedagógicas.
No Brasil, com maior intensidade a partir da década de 1980, o
computador passou a ser um recurso didático para a área educacional. A partir
de meados de 1990, vimos surgir com muita força o ensino não presencial
mediado pelas novas tecnologias. O Ministério da Educação (MEC) com o
decreto número 5.622/2005 regulamenta o art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) 9394/96 e caracteriza a EaD da seguinte forma:
Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a distância
como modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com

estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em
lugares ou tempos diversos. (BRASIL, art. 1, 2005)

Na educação a distância, o aluno constroi conhecimento com a
mediação de professores e de tutores, com o apoio de sistemas de gestão,
operacionalização e com materiais didáticos intencionalmente preparados para
este fim. Diversas tendências emergiram desse contexto e, com elas, novas
modalidades, desdobramentos e concepções. Com os ambientes online, o
estudante (usuário) consegue explorar e atuar no ciberespaço e hoje cocriamos
Educações, já que o mundo hodierno compreende múltiplos espaços, recursos,
ideias e possibilidades de ensino e de aprendizagem humana
Nossa intenção a partir da chegada da Web 2.0 é mostrar os benefícios
que foram gerados com os novos espaços virtuais que puderam proporcionar
diferentes ambientes para as pessoas e, principalmente, para educação que é
o nosso foco de estudo.
Para Valente; Mattar (2007, p.74) esta nova Internet “reflete uma
mudança significativa dos hábitos dos usuários, a ponto de vários especialistas
considerarem a Web 2.0 uma revolução. No entanto, para outros a Web 2.0
não deixa de ser uma mera evolução”. O autor ainda complementa que ela deu
origem ao “desktop móvel”. Na medida em que é possível manter todo o
conteúdo do computador de forma on-line.
A sociedade está inserida nesse novo ambiente, o ciberespaço, segundo
destaca Lévy (1999). Ressalta- se que a Educação online não se restringe
apenas à modalidade a distância, mas também na presencial. Logo, os
encontros presenciais e as tecnologias podem ser combinados para
potencializar o processo de ensino/aprendizagem. No caso da EAD, essa
dinâmica também é relevante, pois considera os usos das tecnologias e seus
benefícios na Educação.
Caminhando nesta perspectiva começamos a pensar em promover
atividades visando um hibridismo entre as modalidades. E desta forma, vimos a
possibilidade de aplicar técnicas de aprendizagens no ambiente presencial que
eram mais utilizadas em espaços virtuais. Mesclando um ensino e
possibilitando aos alunos escolher situações mais apropriadas ao seu tipo de
trabalho a ser construído até o final do curso.
Assim, pensando nestas premissas elucidamos uma vivência ocorrida
com alunos de um curso de pós graduação presencial.
Os trabalhos acadêmicos de final de curso no campo das ciências
humanas tanto de graduação como de pós graduaçãolato sensu são
constituídos, na grande maioria, de monografias que tentam retratar uma
revisão de literatura, através de uma pesquisa bibliográfica e que nem sempre
representam o “estado da arte” do objeto investigado. O que temos observado
nestes últimos anos de atuação1 como docente em Instituição de Ensino
Superior privada são algumas alterações em relação ao tipo de trabalho
solicitado. Como por exemplo, Plano de Negócios e até mesmo artigos que são
frutos de pesquisa de campo e/ou aplicada. No entanto, grande parte destes
1

Uma das autoras já atua no ensino superior privado desde 1998.

cursos lato sensu não tem a pesquisa como norteadora das disciplinas e/ou
módulos. O que ocorre, normalmente, é ter no final e/ou no inicio do referido
curso com uma carga reduzida em relação às outras disciplinas ou módulos. E
seu objetivo é bem salutar seja para orientar nos trabalhos finais, seja para
tentar instrumentalizá-lo em técnicas e recursos relacionados às normas
brasileiras – ABNT. Ainda que pese as experiências isoladas de produção
científica.
Acreditamos que a pesquisa não só como o ensino deve permear a
formação do aluno ao longo de toda graduação e, principalmente, de uma pós
graduação mesmo que seja um lato sensu.
Por isso, embasados neste princípio é que este trabalho foi desenvolvido
sendo norteado pela concepção de rede.
Ao se relacionar dentro de uma sala, ou fora dela, tanto os alunos
quanto os professores, tem-se a formação de redes entre tais indivíduos. Tal
conceito de redes refere-se ao que Bruno (2010) destaca como redes
rizomáticas, nas quais nada é fixo e há múltiplas possibilidades, que podem
modificar-se constantemente.
Relacionando tais concepções com o que Lévy (1999), a sociedade está
vivendo um momento no qual a rede opera relações e situações de
comunicação entre pessoas próximas ou distantes umas das outras. Este é o
ciberespaço.
Castells, em sua obra “Sociedade em rede” (2007), define as tendências
da sociedade atual com o advento da era da informação. Para o autor, estas
redes nas quais a sociedade está influenciam os processos produtivos, as
experiências, o poder e a cultura. De acordo com Castells (2007, p.566) “uma
estrutura social com base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico
suscetível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio.”
O ciberespaço discutido como um novo espaço de interações e espaço
de ações traz uma discussão em relação à temporalidade e suas mudanças
com a introdução do computador e das TIC.
Dessa maneira, dentre essas múltiplas possibilidades destacamos a
computação em nuvem, pois temos uma série de benefícios para o uso de
programas e aplicativos que não precisam de instalação nem atualizações,
pelo contrário a partir de um computador podemos ter acesso a uma infinidade
de recursos. A computação em nuvem do inglês Cloud Computing refere-se ao
uso de computadores que precisam somente de uma conexão com a internet
que possibilita o uso de várias ferramentas online e gratuitas. Temos alguns
exemplos como os aplicativos Google (Google maps. Google drive, gmail, entre
outros) e progemas de apresentação como no caso do Prezi. Consideramos o
que Armbrust et. al menciona em suas reflexões:
A computação em nuvem é um conjunto de serviços de rede
ativados, proporcionando escalabilidade, qualidade de serviço,
infraestrutura barata de computação sob demanda e que pode ser
acessada de uma forma simples e pervasiva. (ARMBRUST et al.
2009)

Apesar de ser um serviço atrativo, a computação em nuvem por usar a
internet em seus processos de salvamento de arquivos entre outras atividades
quer utilizem á rede ainda encontra um número expressivo de profissionais que
tenham resistência com relação à qualidade de tais serviços. Com isso, na área
de educação tal fenômeno ainda encontra-se tímido.
Sendo assim, este artigo apresenta uma proposta inovadora de
construção/elaboração de uma produção de trabalho final na pós-graduação
lato sensu, discute sinteticamente os tipos de aplicativos utilizados pelos alunos
como recurso para a pesquisa; apresenta os tipos de percursos selecionados
pelos alunos e as técnicas de pesquisa científica usada por eles.

Metodologia
Este trabalho trata-se de um relato de experiência onde se verificou o
diálogo entre aplicativos virtuais para pesquisa de campo e um breve
levantamento bibliográficos dos autores que discutem a temática em questão.
Tais como Lévy (2009), Santaella (2004), Santos (2010), Silva (2009),
Lemos (2004) entre outros; Com esta revisão da literatura tentamos
compreender a importância das tecnologias digitais na educação. Vale
ressaltar que grande parte deste estudo é realizado no Grupo de Pesquisa
Aprendizagem em Rede (GRUPAR) da UFJF, desde 2009. E a partir das
reflexões sobre a rede com os filósofos DELEUZE E GUATTARI, que não
escreveram sobre o método de pesquisa, mas, que destacam ideias e
conceitos elencados que fomentam as análises e interpretações sobre a
pesquisa e as ações do pesquisador.
O filósofo Galo (2008, p. 29) faz referência a Deleuze como „filósofo das
multiplicidades‟, daí a inferência a cerca da teoria das multiplicidades. O
momento de pesquisa, iluminados por essa teoria, pode se constituir no plano
de imanência, campo de produção de ideias e um espaço infinito em que não
há afirmações como verdades e achados definitivos. A respeito do plano de
imanência, GALLO (2008, p. 44) revela que “o plano de imanência é
essencialmente um campo onde se produzem, circulam e se entrechocam os
conceitos.”
O pesquisador está, nesse sentido, em constante trabalho com os
devires, ou seja, está dentro do campo e faz parte do lócus no qual está
investigando e produz, junto aos sujeitos e o próprio campo, os dados
emergentes das observações e entrevistas. O devir é descrito por Deleuze e
Guattari (1997, p. 14) da seguinte maneira: “Um devir não é uma
correspondência de relações. Mas tampouco é ele uma semelhança, uma
imitação e, em última instância, uma identificação.” Estes estudos, pontuados
pela teoria das multiplicidades perpassará todo o processo de coleta dos dados
e posterior análise dos dados emergentes do lócus de investigação.
Bruno (2010) retoma Deleuze para afirmar que não existem verdades
nem igualdades, apenas diferenças. A postura do pesquisador não é julgar
nem apontar o que encontrou no lócus de pesquisa, ao contrário, os achados
de uma pesquisa e sua análise e interpretação se apresentam como uma das

possibilidades naquele cenário e momento histórico. Cada um tem o seu devir
e o seu plano de imanência, pois as experiências pessoais e as vivências de
cada indivíduo contribuem para a maneira como ele enxerga o mundo.

Resultados e discussão
As aulas foram realizadas em um mix de exposição dialogada dos
conteúdos e oficinas para que eles se apropriassem das técnicas de pesquisa
e dos aplicativos virtuais. Objetivando auxiliar na elaboração do trabalho final a
partir da definição do percurso que iriam optar. Uma das oficinas foi sobre o
Prezi, programa de apresentações dinâmicas que tem ganhado muitos adeptos
pelo mundo, devido o apelo visual que utiliza em sua interface. O
reconhecimento de ferramentas que utilizassem a computação em nuvem foi
primordial para o desenvolvimento da atividade proposta pela disciplina de
pesquisa. Na oficina os alunos puderam experenciar as etapas de criação de
um Prezi: elaboração do que será apresentado, produção do material, formas
de salvar e compartilhar em rede.
Em um segundo momento, conheceram os benefícios dos aplicativos
oferecidos pela criação de uma conta Google, cuja proposta está baseada na
computação em nuvem, na qual o usuário não necessita da instalação de
nenhum programa para fazer o uso dos benefícios do aplicativo. Dentre as
opções apresentadas as mais usadas foram: além do prezi, Google maps,
Google streentview e youtube. Como os alunos deveriam realizar um percurso
narrativo e que esse retrata as questões da paisagem, tais aplicativos
mencionados acima foram relevantes para a efetivação da atividade solicitada.
As imagens disponibilizadas pelo Google maps e streetview e a edição de
vídeos realizada no youtube possibilitaram uma exposição mais realista para a
platéia no momento das apresentações.
O desenvolvimentos dessas atividade contribuem inclusive para a
compreensão do aluno sobre a sociedade inserida neste novo ambiente
complexo e multifuncional, assim como discute Lévy (1999), um espaço de
possibilidades para a comunicação, definido como ciberespaço. Para ele,
[...] o ciberespaço permite a combinação de vários modos de
comunicação. Encontramos, em graus de complexidade crescente: o
correio eletrônico, as conferências eletrônicas, o hiperdocumento
compartilhado, os sistemas avançados de aprendizagem ou de
trabalho cooperativo e, enfim, os mundos virtuais multiusuários (p.
104)

Tais combinações dos modos de comunicação compõem o cenário da
sociedade atual e, em muitas situações, os indivíduos pertencentes a ela
entram em contato com as inovações e os mundos de diferentes usuários. Um
conceito emergente deste cenário descrito por Lévy (1999) é a convergência
das mídias, ou seja, as possibilidades de atividades entre os meios de
comunicação na promoção da informação e do diálogo entre os indivíduos.

Destaca-se o conceito de convergência apresentado por Jenkins (2008)
reforçando o que Lévy chamou de combinação de vários modos de
comunicação (convergência de mídias). De acordo com Jenkins, (2008, p. 27)
Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de
múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados
midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de
comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das
experiências de entretenimento que desejam.

O fluxo de conteúdos, assim como pontua o autor, é relevante para os
estudos desta monografia, pois se investiga de que maneira a convergência
das tecnologias acontecem na Educação a Distância. Logo, este uso de vários
meios e tecnologias em um mesmo ambiente ou espaço fazem parte da
realidade atual da comunicação e, consequentemente, de todas as áreas
relacionadas a ela, como a Educação.

Considerações finais
As possibilidades criadas com a Web 2.0 para a educação estão cada
dia nos mostrando que são positivas e quem sabe, novas alternativas para
reeducar todas as gerações sejam elas antigas ou nativas, porque não?
Considerando que vivemos a cibercultura, a educação e,
consequentemente, os docentes precisam de letramento digital necessário
para atuar de maneira coerente com este momento. A Educação
Contemporânea traz a potência de um processo múltiplo, em que a cocriação
seja de fato “com”, participativa, colaborativa, em que todos sejam mentores,
articuladores, autores e estejam implicados no processo. Neste relato
mostramos ser possível aplicação destes elementos e que possa ser inspirados
para outras práticas.
A proposta observada na matéria pesquisada, a partir do uso da
convergência de mídias, algo característico dos estudos da Comunicação e da
Educação, pode potencializar um ensino/aprendizagem que promova a
hipertextualidade e a interatividade oferecidas na web. Entende-se, com isso,
que a Educação online, com o suporte das mídias, acontece de modo a auxiliar
os alunos na construção do conhecimento e, consequentemente, na produção
e realização dos seus trabalhos. Daí a importância dessa concepção no
desenvolvimento de uma Educação ampla.
A Educação híbrida onde o ensino presencial dialogue com o ensino
online poderá possibilita a construção de um conhecimento co-construído por
todos os alunos e o professor, assim como a inteligência coletiva emergente
das relações tanto no virtual quanto no presencial.
Além de uma Educação com a criação de novas alternativas
comunicacionais para o aluno, defende-se uma Educação libertadora que
considere a autonomia dos sujeitos.

Consideramos imprescindível que a autonomia do aluno
seja
trabalhada, principalmente, em cursos de pós graduação em todas as
modalidades de Educação, seja presencial como online. Necessita-se que os
docentes respeitem e criem ações que reforcem e definam a tomada de
consciência. Além disso, é preciso desenvolver a autonomia desses educandos
na sociedade na qual vivem, levando em consideração a presença da
Comunicação em todas as esferas sociais e de vivência do indivíduo, dentre
elas, no que tange ao processo de aprendizagem.
Esse estudo não apresenta um ponto final, mas o início de mais uma
possibilidade de estudo que considere a relação entre a Comunicação e a
Educação e como os benefícios são importantes, no caso desse relato, aos
alunos da educação online. Muitas inquietações motivam o pesquisador para
futuros estudos e podem tornar-se, futuramente, outras pesquisas que
investiguem aplicativos virtuais possibilitados pelas mídias em prol de um
ensino mais atrativo e instigante.
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Resumo – A presença das Tecnologias de Informação e Comunicação nos
diversos setores sociais impõe à Educação um desafio duplo: “adaptar-se aos
avanços tecnológicos e orientar o caminho de todos no domínio e apropriação
crítica desses novos meios”. Foi nesse sentido que este trabalho procurou
caminhar. Para tanto, fomos ao encontro de alguns “Nativos Digitais” na intenção
de compreender essa linguagem tão peculiar, buscando atender, especialmente,
suas necessidades. Estamos falando dos alunos do 5º ano de uma escola da Rede
Municipal de Ensino de Matias Barbosa/MG. Neste trabalho, o recurso apresentado
para a produção audiovisual foi o Celular. A escola em questão enfrenta,
principalmente, o problema do uso indevido do celular, o que tem gerado um clima
de tensão em seu interior. Além desse problema, há um outro: o acúmulo de lixos
nas ruas do bairro onde a escola se situa. E foi nesse contexto, que a proposta de
trabalhar com a produção audiovisual, unindo a tecnologia com a questão
ambiental, surgiu. Com essa experiência, percebemos que não basta a presença
das tecnologias na escola, é preciso que essas sejam pensadas e articuladas com
a Educação, a fim de democratizar o acesso ao conhecimento, bem como as
consequências dessa relação humana-tecnológica no mundo contemporâneo.
Palavras-chave: educação; tecnologia; celular; audiovisual
Abstract – The presence of Information and Communication Technologies in
various social sectors requires the Education a double challenge: "to adapt to
technological advances and guide the way all in the field and critical appropriation
of new media." It was in this sense that this study sought to walk. Therefore, we
address some of the "Digital Natives" in an attempt to understand this peculiar
language, seeking to meet especially your needs. We are talking about students of
the 5th year of a school of the Municipal Matias Barbosa / MG. In this work, an
appeal for audiovisual production was Mobile. The school in question is facing,
mainly the problem of improper use of the cell, which has generated a climate of
tension inside. Besides this problem, there is another: the accumulation of garbage
in the streets of the neighborhood where the school is located. And it was in this
context that the proposal to work with audiovisual production, joining technology
with environmental issues arose. With this experience, we realized that not just the
presence of technology in school, it is necessary that these be conceived and
articulated with education in order to democratize access to knowledge, and the
consequences of human-technology relationship in the contemporary world.

Keywords: educação; tecnologia; celular; audiovisual.

Mudanças que se materializam no tempo...
O que mudou radicalmente nos últimos anos é a possibilidade de inserção de cada
um de nós, independentemente de onde moremos, em múltiplos ambientes, espaços
físico-digitais de pesquisa, troca, convivência, autoria, e compartilhamento com
quem está próximo e distante (MORAN, 2013, p. 3).

No mundo contemporâneo, falar em Tecnologia significa discorrer sobre uma
realidade que traz consigo ferramentas sem as quais o mundo – principalmente o
econômico – não consegue mais girar. Etimologicamente, o termo “Tecnologia” é
composto por dois outros, a saber: tekhne e logia, assim tekhnelogia, palavra de
origem grega. Tekhne significa técnica, ofício, arte; logia advém de logos, que quer
dizer linguagem, estudo. Tecnologia expressa, portanto, “o estudo dos processos
técnicos de determinado ramo da produção industrial ou de vários ramos”
(ABBAGNANO, 2003, p. 942). Dessa forma, podemos afirmar que a tecnologia, em
sua essência, não é uma ação do homem contemporâneo, apenas. Desde os
tempos remotos, acompanha o ser humano em suas produções, da mais simples à
mais complexa engenharia.
Com o decorrer dos tempos, o homem foi aprimorando suas técnicas e
construindo novos instrumentos, facilitando seu trabalho e aumentando sua
produção. Os avanços tecnológicos começaram a ocupar um lugar decisivo na
economia mundial e a sociedade passou a sofrer grandes impactos nos seus
diversos setores. Tal fato exigiu da sociedade uma mudança de postura para
acompanhar esse movimento que revolucionou o mundo. As Tecnologias de
Informação e Comunicação − doravante TICs – destacaram-se a partir do século XX
com as telecomunicações, os computadores, o celular, a Internet, a Web entre
outros aparatos tecnológicos. E foi nesse contexto que a Escola, essa instituição
política e social, começou a sofrer os efeitos dessas invenções humanas, pois seria
impossível passar por esse cenário e ficar alheia a tudo isso. Desse modo, no final
do século XX, as TICs “invadiram” o espaço-tempo escolar encorajadas pelo avanço
tecnológico e por seu uso pedagógico na educação. Essa nova exigência da
sociedade atual obrigou a escola a re-pensar seu processo educativo sob forte
acusação de retrógrada.
Na escola de hoje, o que se vê são “Nativos Digitais” 1 imbuídos de um vasto
saber e dotados de uma linguagem própria, ainda, desconhecida para muitos
“Imigrantes Digitais”2 . Essa situação tem gerado conflitos no espaço-tempo escolar.
Isso tem acontecido, principalmente, porque línguas diferentes estão sendo faladas
na escola, sobretudo entre aluno e professor. Diante desse cenário, surge um novo
1 Termo cunhado pelo escritor estadunidense Marc Prensky, para se referir às pessoas que
nasceram na era da tecnologia digital.
2 Termo cunhado pelo escritor estadunidense Marc Prensky, para se referir às pessoas que não
nasceram na era da tecnologia digital e que, portanto, precisam se adaptar à essa nova realidade.

paradigma na educação, no qual a escola se apresenta como uma instituição social
cogente na formação da sociedade atual, exigindo mudanças urgentes no âmbito
escolar. Mudanças essas, que perpassam por questões diretamente ligadas à
concepção de ensinar e de aprender. Segundo a pesquisadora Vani Moreira Kenski,
a realidade que se figura impõe à educação um desafio duplo: “adaptar-se aos
avanços tecnológicos e orientar o caminho de todos no domínio e apropriação crítica
desses novos meios” (KENSKI, 2007, p. 28). Este trabalho procurou ir ao encontro
desses sujeitos, os “Nativos Digitais”, para tentar compreender, especialmente, essa
linguagem tão peculiar que os caracteriza.
Tecnologia Audiovisual – Celular como recurso pedagógico
[...] a linguagem audiovisual nos toca, nos sensibiliza, nos educa (COUTINHO,
2006, p. 26).

Na Sociedade da Informação e Comunicação, como a sociedade atual, deparamonos com múltiplas linguagens e saberes dentro e fora do espaço-tempo escolar.
Desse modo, as formas de ensinar e de aprender também são modificadas, ou, pelo
menos, deveriam ser. A dinâmica do mundo contemporâneo estabelece novas
relações sociais, econômicas, políticas e, portanto, novas formas de comunicação. O
que justifica a proposta deste trabalho, que buscou estabelecer essa relação entre
as linguagens presentes na escola e as possíveis formas de comunicação
existentes, neste caso, entre professor, aluno, tecnologia celular e experiência
audiovisual. A escola, nesse sentido, torna-se um espaço fértil, capaz de criar
possibilidades para esses acontecimentos. Assim, passa a ser vista como uma
instituição em potencial no processo de mediação sociocultural, na apropriação das
linguagens, bem como na utilização dos mais diversos recursos para a criação e
construção de conhecimentos.
No presente trabalho, o recurso que apresentamos para a produção
audiovisual foi a Tecnologia Celular. De acordo com as Diretrizes de políticas da
UNESCO para a aprendizagem móvel, um atributo importante que define a
tecnologia móvel é a sua onipresença. “Existem mais de 3,2 bilhões de assinantes
de telefonia celular em todo o mundo, tornando o telefone celular a TIC interativa
mais amplamente usada no planeta” (UNESCO, 2014, p. 9) 3. Isto posto,
interrogamo-nos: É possível a escola, essa instituição política e social, ficar alheia a
esses acontecimentos? Dito de outro modo: Qual a posição da escola, essa
instituição política e social, frente a esses acontecimentos? Talvez possamos
encontrar respostas na própria escola. Um fato já é possível identificar: a “invasão”
do celular no âmbito escolar tem provocado um cenário de muitos conflitos,
implicando em questões que ultrapassam os limites desse espaço-tempo de
convivência. Realidade de muitas instituições de ensino atualmente. Vimos que “o
que poderia ser uma importante ferramenta pedagógica tem comprometido o
3 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227770por.pdf>. Acesso em: 20
mar. 2016.

rendimento dos alunos”4 e causado estranhamento nos professores.
Diante dessa realidade, não há fuga. Para as educadoras Solange Monteiro e
Tereza Cristina Teixeira, o celular vem “dialogando com as culturas as quais
possivelmente já estão presentes nas salas de aula e/ou no espaço escolar”. E com
uma disposição que “pode possibilitar emergir novas culturas e novas práticas
pedagógicas” (MONTEIRO; TEIXEIRA, 2007, p. 3). Assim, ao propor o uso do
celular na escola, é importante ter bem definidas e entendidas suas dimensões e
significados. De acordo com a pesquisadora das relações entre educação,
comunicação e tecnologias inovadoras do CNPq, Vani Moreira Kenski, o foco
precisa estar no uso didático-pedagógico dessa tecnologia no âmbito escolar,
reconhecendo sua importância e seu potencial para o dinamismo do processo de
ensino-aprendizagem. Nesta mesma direção, a educadora Maria Luiza Belloni
destaca que a escola “terá que integrar as novas tecnologias de comunicação de
modo eficiente e crítico”, sem perder de vista “os ideais humanistas da
modernidade”, e sendo capaz de “colocar as tecnologias a serviço do sujeito da
educação e não a educação a serviço das exigências técnicas do mercado de
trabalho (BELLONI, 1998, p.8).
No início do ano de 2013, a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura /UNESCO5, apresentou um documento com dez
recomendações objetivando incentivar os governos nacionais a valorizarem, através
da implementação de Políticas Públicas, a utilização de celulares como um recurso
nas salas de aula, e treze motivos para tornar o celular uma ferramenta pedagógica.
Tal documento foi divulgado na Segunda Semana UNESCO “Mobile Learning”
(MLW), realizada entre os dias 18 e 22 de fevereiro de 2013 na sede da organização
em Paris. Essa preocupação da UNESCO, de cunho pedagógico, é um indício de
que a escola e a política educacional podem e devem superar os problemas que
vêm encontrando para acompanhar os desafios e avanços que perpassam o
processo educativo com a presença das tecnologias na escola. A saber, as 10
recomendações e os 13 bons motivos para se usar tecnologias móveis em sala de
aula:
As recomendações aos governos são:
1.

Criar ou atualizar políticas ligadas ao aprendizado móvel;

2.

Conscientizar sobre sua importância;

3.

Expandir e melhorar opções de conexão;

4.

Ter acesso igualitário;

4 Disponível em: <http://www.tribunademinas.com.br/celular-na-escola-vilao-ou-aliado-pedagogico/>.
Acesso em: 20 mar. 2016.
5 Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/26059/unescorecomenda-o-uso-de-celulares-como-ferramenta-de-aprendizado/>. Acesso em: 20 mar. 2016.

5.

Garantir equidade de gênero;

6.

Criar e otimizar conteúdo educacional;

7.

Treinar professores;

8.

Capacitar educadores usando tecnologias móveis;

9.
Promover o uso seguro, saudável e responsável de tecnologias
móveis;
10.

Usar tecnologia para melhorar a comunicação e a gestão educacional.

Já os motivos para tornar o celular mais um recurso didático-pedagógico são:
1.

Amplia o alcance e a equidade em educação;

2.
Melhora a educação em áreas de conflito ou que sofreram desastres
naturais;
3.

Assiste alunos com deficiência;

4.

Otimiza o tempo na sala de aula;

5.

Permite que se aprenda em qualquer hora e lugar;

6.

Constrói novas comunidades de aprendizado;

7.

Dá suporte a aprendizagem in loco;

8.

Aproxima o aprendizado formal do informal;

9.

Provê avaliação e feedback imediatos;

10.

Facilita o aprendizado personalizado;

11.

Melhora a aprendizagem contínua;

12.

Melhora a comunicação;

13.

Maximiza a relação custo-benefício da educação.

Em consonância com essas reflexões, este trabalho buscou a produção
audiovisual, por meio da tecnologia celular, procurando propor atividades que
direcionassem e proporcionassem tal acontecimento. As atividades foram
desenvolvidas com os alunos do 5.º ano C do Ensino Fundamental de uma escola
da Rede Pública Municipal de Ensino de Matias Barbosa/MG. Trata-se de uma
comunidade que vive uma realidade socioeconômica problemática e de uma escola
tomada pela violência. Razões pelas quais este trabalho encontrou, sobretudo,
sentidos éticos e políticos específicos para o seu desenvolvimento. Tal violência,
presente no interior da referida instituição de ensino, talvez possa ser identificada e
classificada – como forma de elucidação − em três categorias:

(i) violência: golpes, ferimentos, violência sexual, roubos, crimes, vandalismos; (ii)
incivilidades: humilhações, palavras grosseiras, falta de respeito; (iii) violência
simbólica ou institucional: compreendida como a falta de sentido de permanecer na
escola por tantos anos; o ensino como um desprazer, que obriga o aluno a aprender
matérias e conteúdos alheios aos seus interesses; a violência das relações de poder
entre professores e alunos. Também o é a negação da identidade e satisfação
profissional dos professores, a sua obrigação de suportar o absenteísmo e a
indiferença dos alunos (CHARLOT, 2002, p. 435) (Grifos nosso).

Para o sociólogo francês Bernard Charlot (2002), a razão dessa tensão reside
no fato de professores e alunos desconhecerem o sentido da escola e o prazer do
saber, o que resulta, facilmente, em conflitos. Assim, em nome das relações de
poder, que permeiam o cotidiano escolar, estamos perdendo nossa capacidade de
dialogar, de escutar a nós e ao outro. E é, precisamente, por meio do “diálogo como
arte ou da experiência dialogal” (BÁRCENA, 2005, p. 221), que aprimoramos nossa
sensibilidade para conferir sentido ao que, em um primeiro olhar, necessita de
significado.
A escola em questão, enfrenta, principalmente, o problema do uso indevido
do celular, dentro e fora da sala de aula, o que tem gerado um clima de tensão em
seu interior. Além desse problema, há um outro muito sério no bairro onde a escola
motivadora deste trabalho está localizada: o acúmulo de lixos nas ruas. Tem um
córrego que corta o bairro e que está virando depósito de lixo, sobretudo inorgânico.
E foi frente a esse cenário que a proposta de se trabalhar a produção audiovisual −
unindo Tecnologia Celular/Questão Ambiental − surgiu.
E é diante dessa realidade que o referido trabalho se insere, buscando na
possibilidade do acontecimento das experiências de produção audiovisual − usando
a tecnologia que a maioria possui: Celular − uma forma de oportunizar os alunos do
5.º ano C, momentos em que lhes seja permitido o exercício do narrar, do escutar,
do pensar, do criar... E, assim, poderem, quiçá, inventariar novos sentidos e
significados para sua presença no espaço-tempo escolar. Cabe ressaltar que este
trabalho perpassou por todas as áreas do conhecimento.
Importa destacar que a organização das turmas − da escola em discussão –
acontece por níveis de aprendizagem, sendo classificadas em A, B, C. O alto índice
de violência está mais presente na turma do 4.º ano C, que no próximo ano (2016)
fará parte do 5.º ano C. Já sabendo dessa realidade imutável (pelo menos nessa
escola), esses alunos não veem motivação para estudar. Tal situação pode gerar
sentimentos que os impeçam de agir e pensar de forma diferente da que vimos
presenciando. Além disso, podem passar a acreditar que estão fadados ao fracasso.
Por tudo isso, que sentido tem essa instituição material e simbólica para esses
alunos?

Renovar o homem, usando as tecnologias...
Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o
relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva
etc. etc. Perdoai. Mas eu preciso ser Outros. Eu penso renovar o homem usando
borboletas (BARROS, 1998, p. 60).

No início, quando a ideia do projeto foi lançada, houve muita resistência por parte da
direção da escola, bem como da professora da turma. Com o tempo, foram
percebendo que não se tratava de impedir o uso das tecnologias na escola, mas de
mostrar como, quando e onde devem ser utilizadas. Assim, inspirados no
documentário “Nascidos em Bordeis”, esses alunos foram às ruas para produzir seus
próprios vídeos, utilizando o celular como recurso para suas filmagens e, também,
para algumas fotografias.
Contudo, até chegar nessa fase, muitas dificuldades foram enfrentadas.
Essas começaram por convencer e mostrar para a direção da escola e para a
professora da turma que o celular é uma tecnologia e que se bem trabalhada pode
ser utilizada como mais um recurso didático-pedagógico, em potencial, capaz de
auxiliar a prática docente. Depois, um impedimento: nem todos os alunos tinham seu
próprio celular. Um impedimento que foi logo resolvido, uma vez que a proposta da
atividade era a de um trabalho em grupo.
As dificuldades prosseguiram com a saída dos alunos da escola para fazer as
filmagens. Essa dificuldade, também, foi resolvida de imediato quando a Supervisora
Pedagógica sugeriu que fosse enviada uma autorização – que deveria voltar
assinada para a escola − aos responsáveis comunicando sobre o trabalho que
estava sendo desenvolvido com os alunos. E, por fim, a última dificuldade foi quanto
à utilização das tecnologias presentes na escola como: Computador, Internet e Data
Show. A direção da escola e alguns professores resistem em fazer o uso das
tecnologias por várias razões, sendo a falta de preparo a principal delas. Outros, não
têm familiaridade com o manuseio dessas ferramentas e nem mesmo interesse em
aprender a utilizá-las. Enfim, as dificuldades são incontáveis.
Após dialogar com a equipe pedagógica e com o corpo docente, foi possível
perceber a insegurança, sobretudo desses últimos, por não se sentirem capacitados
para usar as tecnologias como recurso pedagógico em suas aulas. Diante desses
relatos, identificamos que a despeito das tecnologias terem sido incorporadas à
referida escola, elas não o foram incorporadas, igualmente, à prática pedagógica
dos seus profissionais. Fato é que não houve a capacitação dos educadores para as
receberem como aliadas, fazendo com que o contrário acontecesse. Com isso, as
TICs passaram a ser vistas, por alguns professores, como adversárias,
representando um retrocesso na Educação.
Apesar das falas que apareciam, por vezes, contra as TICs na escola, vimos

− que ao buscar uma nova forma de ensino-aprendizagem – uma considerável
mudança na postura dos alunos, estavam mais motivados e interessados. Outra
mudança perceptível foi quanto à disciplina. Eles ficaram menos agitados e mais
ansiosos com os momentos das aulas, na expectativa de uma proposta de trabalho
que envolvesse as mais diversas tecnologias. A professora regente passou a utilizar
o celular em algumas aulas como, por exemplo, na aula de matemática. E os alunos
do 5.º ano C, parecem ter aprendido a fazer o uso devido do celular na escola.
Este trabalho possibilitou, sobretudo aos alunos, um espaço-tempo de abertura
e criação de novas formas de compreender, ler e de se relacionar com o mundo. E
ao narrar suas experiências, esses revelaram um outro olhar para/da escola,
inventariando novos sentidos e significados que essa instituição lhes confere. Além
disso, cabe destacar que este trabalho só teve um resultado satisfatório porque foi
realizado de forma colaborativa entre todos os envolvidos e comprometidos com o
processo educacional/educativo da instituição de ensino em questão. Mas isso não é
tudo! Para renovar o homem, será preciso mais borboletas...
Considerações...
[...] nós precisamos de uma forma nova de competência crítica, uma arte ainda
desconhecida de seleção e decodificação da informação, em resumo, uma sabedoria
nova (ECO, 1997).

Em conexão com essa experiência de olhares e saberes e afetos e sentidos
e..., percebemos que não basta a presença das tecnologias na escola, é preciso que
essas sejam pensadas e articuladas com a Educação, sendo colocadas a seu favor.
Tudo isso em um processo no qual professores e alunos, juntos, farão uso desses
recursos tecnológicos como mais uma possibilidade de ensino-aprendizagem. É
preciso de uma sabedoria nova para lidar com a realidade do mundo atual. Portanto,
como ressalta o educador José Manuel Moran, a necessidade está na mudança das
formas de ensinar, ou melhor, na concepção de educação e no entendimento de sua
função social. Desse modo, “o papel da educação deve voltar-se à democratização
do acesso ao conhecimento, produção e interpretação das tecnologias, suas
linguagens e consequências” (SAMPAIO; LEITE, 1999, p. 15).
A despeito de tantos obstáculos, é possível perceber que a presença da
tecnologia (qual seja) no espaço-tempo escolar − se utilizada adequadamente − será
sempre mais uma forma de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. No
entanto, esses obstáculos, na maioria das vezes, devem-se ao fato da ausência de
uma formação continuada capaz de proporcionar ao professor uma atuação lúcida e
perspicaz nesse novo cenário educacional. Para Moran, tal formação ajudará aos
professores a rever, ampliar e modificar muitas das suas velhas formas de ensino e
de aprendizado.
Assim sendo, conforme Moran, ensinar com o uso das TICs será um avanço
na educação, se, simultaneamente, os paradigmas do ensino mudarem. “Caso
contrário, servirá somente como um verniz, um paliativo ou uma jogada de marketing

para dizer que o nosso ensino é moderno (...)”. Deste modo, “a profissão
fundamental do presente e do futuro é educar para saber compreender, sentir,
comunicar-se e agir melhor, integrando a comunicação pessoal, a comunitária e a
tecnológica” (MORAN, 2008, p. 8). Nesse sentido, a escola fundamental do presente
e do futuro talvez tenha que caminhar na direção dos anseios da sociedade atual, ou
seja, na via de mão dupla das Tecnologias de Informação e Comunicação.
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Resumo – Este trabalho apresenta uma vivência na qual foi possível dialogar com
aplicativos oferecidos em uma conta google em prol da construção de um tipo de
trabalho acadêmico científico de final de curso de pós-graduação lato sensu. Tratase de um relato de experiência realizado numa Instituição de Ensino Superior (IES)
privada. Tal proposta teve como objetivo envolver os alunos no universo da
pesquisa científica, apresentar e discutir exemplos de aplicativos que pudessem
auxiliá-los no trabalho de pesquisa para realização do trabalho final. Assim, surgiu
a proposta de construir um tema-percurso que partisse da realidade de cada um, e
que pudesse seguir uma estrutura formal, mas não rígida, nem linear de uma
produção narrativa (comparativa ou histórica) com instrumentos de pesquisa. A
apresentação dos trabalhos ao final do módulo da pós destacou a importância do
livre pensar e do envolvimento afetivo do grupo de estudantes. Isto porque os
percursos apresentados foram significativos tanto no aspecto pessoal e/ou
profissional para os estudantes. Além disso, o uso dos aplicativos e do programa
prezi potencializou o diálogo entre as tecnologias e a pesquisa. Acreditamos,
portanto, ter cumprido com os objetivos proposto. Vale ainda ressaltar que para
mediar todo este processo foi possível desenvolver uma interlocução teórica com
alguns autores que realçam os conceitos de Autonomia (FREIRE, 2002), Educação
online (SILVA, PESCE, ZUIN, 2010); Cibercultura (LÉVY, 1999; SANTAELLA,
2004) dentre outros.
Palavras-chave: aplicativos; técnica de pesquisa; mediação.
Abstract – This paper presents an experience in which it was possible to dialogue
with apps offered by a Google account in support of the construction of a type of
scientific academic work for the completion of the .Post- graduation Lato Sensu
course. This is an experience report conducted in a private Higher Education
Institution (HEI). Such a proposal aimed to engage the students in the universe of
the scientific research, present and discuss examples of applications (apps) that
could assist them in research work the completion of the final work. Thus, came
about a proposal to build a theme-route that started from the reality of each one,
and that could follow a formal structure but not rigid nor linear of a narrative
production (comparative or historical) with survey instruments. The presentation of
the work at the end of the module emphasized the importance of the free thinking
and the emotional involvement of the group of students. That is because the routes
presented were meaningful in both personal aspects and / or professional for
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students. Furthermore, the use of apps and the Prezi software potentialized the
dialogue in the brief theoretical foundation. We therefore believe, to have fulfilled
with the proposed objectives. It is also worth emphasizing that for mediating this
whole process was possible to develop a theoretical interlocution with some authors
who emphasize the concepts of Autonomy (FREIRE, 2002), Online Education
(SILVA, PESCE, ZUIN, 2010); Cyberculture (LÉVY, 1999; SANTAELLA, 2004)
among others.
Keywords: apps; research technique; mediation.

Introdução
As tecnologias marcam o cenário da sociedade atual se ampliando nas instituições
sociais, dentre elas, a educação. O uso das tecnologias na educação não é algo
inovador, ao contrário, a realidade social atual potencializa a integração com as
convergências tecnológicas. Os cursos de formação contam com diversas
modalidades, dentre elas, a Educação a Distância (EAD). Ela não é recente e se
utiliza, desde seu início, das tecnologias disponíveis, sejam elas o papel, o rádio, a
TV ou a web. As opiniões em relação aos benefícios e os malefícios da EAD são
variadas, mas duas vertentes se destacam, conforme Bruno e Lemgruber (2009): a
primeira acredita que a EAD solucionará os problemas da Educação; a segunda
apresenta resistência e acredita que tal modalidade é inferior.
No Brasil, com maior intensidade a partir da década de 1980, o computador
passou a ser um recurso didático para a área educacional. A partir de meados de
1990, vimos surgir com muita força o ensino não presencial mediado pelas novas
tecnologias. O Ministério da Educação (MEC) com o decreto número 5.622/2005
regulamenta o art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96 e caracteriza a
EaD da seguinte forma:
Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a distância como
modalidade educacional na qual a mediação didático pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.
(BRASIL, art. 1, 2005)

Na educação a distância, o aluno constroi conhecimento com a mediação de
professores e de tutores, com o apoio de sistemas de gestão, operacionalização e
com materiais didáticos intencionalmente preparados para este fim. Diversas
tendências emergiram desse contexto e, com elas, novas modalidades,
desdobramentos e concepções. Com os ambientes online, o estudante consegue
explorar e atuar no ciberespaço e hoje cocriamos educações, já que o mundo
hodierno compreende múltiplos espaços, recursos, ideias e possibilidades de ensino
e de aprendizagem humana.
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Considerando nossos estudos na área de educação e das tecnologias no
contemporâneo apresentaremos nesse relato de experiência uma vivência
desenvolvida em um curso de pós-graduação no qual denominamos “Percursos
Narrativos Ilustrado”. O objetivo principal foi desenvolver um olhar diferenciado para
a realização de um trabalho de final de curso a partir da interação com aplicativos e
programas disponíveis na web, tais como (google drive, youtube, google mapas,
prezi dentre outros). Os objetivos específicos foram: i) envolver os alunos no
universo da pesquisa científica; ii) potencializar uma imersão junto aos aplicativos
oferecidos pela criação de uma conta do Google; iii) discutir as etapas de um
trabalho de final de curso cujo propósito (tema-percurso) fizesse sentido.
A educação necessita conviver no contemporâneo e a rede é uma realidade
na qual vivemos. Para Valente; Mattar (2007, p.74) esta nova Internet “reflete uma
mudança significativa dos hábitos dos usuários, a ponto de vários especialistas
considerarem a Web 2.0 uma revolução. No entanto, para outros a Web 2.0 não
deixa de ser uma mera evolução”. O autor ainda complementa que ela deu origem
ao “desktop móvel”. Na medida em que é possível manter todo o conteúdo do
computador de forma online.
A sociedade está inserida nesse novo ambiente, o ciberespaço, segundo
destaca Lévy (1999). Ressalta-se que a educação online não se restringe apenas à
modalidade a distância, mas também na presencial. Logo, os encontros presenciais
e as tecnologias podem ser combinados para potencializar o processo de
ensino/aprendizagem. No caso da EAD, essa dinâmica também é relevante, pois
considera os usos das tecnologias e seus benefícios na educação. Caminhando
nesta perspectiva começamos a pensar em promover atividades visando um
hibridismo entre as modalidades. E desta forma, vimos a possibilidade de aplicar
técnicas de aprendizagens no ambiente presencial que eram mais utilizadas em
espaços virtuais. Mesclando um ensino e possibilitando aos estudantes escolher
situações mais apropriadas ao seu tipo de trabalho a ser construído até o final do
curso. Pensando nestas premissas elucidamos uma vivência ocorrida com alunos de
um curso de pós-graduação presencial.

Embasamento Teórico
Este trabalho trata-se de um relato de experiência vivenciado pelas autoras. Além
disto, resgata através da pesquisa bibliográfica temas pertinentes e relacionados à
atividade que foi norteadora desta experiência.
Assim, para a construção e a elaboração desta experiência faz-se necessário
apresentar o diálogo com alguns autores que discutem a temática da tecnologia no
contemporâneo. Tais como Lévy (2009), Santaella (2004), Santos (2010), Silva
(2009), Lemos (2004) entre outros. Com estas referências tentamos compreender a
importância das tecnologias digitais na educação. Vale ressaltar que as autoras
estudam tais autores a partir das leituras no Grupo de Pesquisa Aprendizagem em
Rede (GRUPAR) da UFJF, existente desde 2009.
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Destacamos as reflexões sobre a rede com os filósofos DELEUZE E
GUATTARI, que não escreveram sobre o método de pesquisa, mas, que destacam
ideias e conceitos elencados que fomentam as análises e interpretações sobre a
pesquisa e as ações do pesquisador.
O filósofo Galo (2008, p. 29) faz referência a Deleuze como ‘filósofo das
multiplicidades’, daí a inferência a cerca da teoria das multiplicidades. O momento
de pesquisa, iluminados por essa teoria, pode se constituir no plano de imanência,
campo de produção de ideias e um espaço infinito em que não há afirmações como
verdades e achados definitivos. A respeito do plano de imanência, GALLO (2008, p.
44) revela que “o plano de imanência é essencialmente um campo onde se
produzem, circulam e se entrechocam os conceitos.”
O pesquisador-professor está, nesse sentido, em constante trabalho com os
devires, ou seja, está dentro do campo e faz parte do lócus no qual está
investigando e produz, junto aos sujeitos e o próprio campo, os dados emergentes
das observações e entrevistas. O devir é descrito por Deleuze e Guattari (1997, p.
14) da seguinte maneira: “Um devir não é uma correspondência de relações. Mas
tampouco é ele uma semelhança, uma imitação e, em última instância, uma
identificação.”
Bruno (2010) retoma Deleuze para afirmar que não existem verdades nem
igualdades, apenas diferenças. A postura do pesquisador não é julgar nem apontar o
que encontrou no lócus de pesquisa, ao contrário, os achados de uma pesquisa e
sua análise e interpretação se apresentam como uma das possibilidades naquele
cenário e momento histórico. Cada um tem o seu devir e o seu plano de imanência,
pois as experiências pessoais e as vivências de cada indivíduo contribuem para a
maneira como ele enxerga o mundo.

Contextualizando a Experiência-Vivência
Os trabalhos acadêmicos de final de curso no campo das ciências humanas tanto de
graduação como de pós-graduação lato sensu são constituídos, na grande maioria,
de monografias que tentam retratar uma revisão de literatura, através de uma
pesquisa bibliográfica e que nem sempre representam o “estado da arte” do objeto
investigado. O que temos observado nestes últimos anos de atuação são algumas
alterações em relação ao tipo de trabalho solicitado. Como por exemplo, Plano de
Negócios e até mesmo artigos que são frutos de pesquisa de campo e/ou aplicada.
Além disto, nem todo curso de pós-graduação oferece o módulo de
metodologia científica. Quando isto ocorre, normalmente, o módulo é ofertado no
final e/ou no inicio do referido curso com uma carga reduzida em relação aos outros
módulos. E seu objetivo é bem salutar seja para orientar nos trabalhos finais, seja
para tentar instrumentalizá-lo em técnicas e recursos relacionados às normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); ainda que pese as experiências
isoladas da produção científica.
Esta vivência apresenta o relato experienciado pelas autoras, pois ambas
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atuaram na turma em questão. Apresenta-se a partir desse momento como e de que
maneira as aulas aconteceram. Além disto, destacamos como a proposta foi
delineada em um mix de exposição dialogada dos conteúdos e das oficinas
realizadas pelos estudantes para um reconhecimento e uma apropriação das
técnicas de pesquisa e dos aplicativos escolhidos para esta atividade, sobretudo,
aqueles oferecidos pela criação de uma conta no Google. Tal dinâmica objetivou o
auxílio na elaboração do trabalho final a partir da definição do Percurso Narrativo
Ilustrado que iriam desenvolver.
Inicialmente, os alunos tiveram contato com o material apostilado oferecido no
curso de pós-graduação estudando itens pertencentes à temática do
desenvolvimento da pesquisa. Nesse material foram discutidas as etapas de uma
pesquisa acadêmica (introdução, questão problema, objetivos geral e específicos,
metodologia, considerações e referências). Em seguida, foi trabalhada a definição
do percurso-tema e de como narrar.
Compreendemos que todo projeto inicia-se com um tema e/ou um problema.
Esta etapa será definidora para todas as demais e por isso, o aluno precisa no
primeiro momento, ter afinidade e interesse pessoal. Por isso, foi solicitado que a
escolha tivesse sentido em relação à vida de cada um e que eles observassem o
trajeto-percurso realizado ao longo de um dia e/ou dos finais de semana. O que é
visto por eles ao longo do trecho casa x trabalho? trabalho x faculdade? Quais
movimentos da cidade despertam a sua atenção? Foram algumas das questões que
levantamos para orientar os alunos na definição do que seria importante destacar
para o desenvolvimento do/sobre o percurso.
Já em relação à narrativa, foi discutido com os estudantes a importância do
“diário de Campo”. Como prática, foi solicitado que em cada encontro, um aluno
elaborasse o diário referente à aula do dia e que poderia ser escrito, gravado e/ou
filmado. E na aula seguinte, seria lido para toda a turma. É sabido que
Os diários assumem diversas formas: levantamentos de dados préestabelecidos, experimentos, pesquisas qualitativas e etnográficas,
espontâneos ou feitos por solicitação. Entre as suas vantagens está a
possibilidade de investigação de processos afetivos, cognitivos e sociais em
detalhe e no decorrer do tempo. Uma dificuldade do uso está em encontrar
e manter relatores por períodos prolongados. (ZACCARELLI; GODOY
(2010, p.10)

Além do exposto anteriormente, foram oferecidos dois momentos de oficinas
práticas para que os alunos tivessem contato com os aplicativos e os programas que
poderiam escolher durante a execução da atividade solicitada no módulo. A primeira
oficina foi a de “Computação em Nuvem: reconhecendo os aplicativos de uma conta
Google”. Nesse momento os pós-graduandos conheceram o funcionamento da
computação em nuvem e os principais aplicativos que acompanham a criação de
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uma conta Google. Dentre os aplicativos manuseados destacamos:
 Youtube – elaboração de vídeos na própria conta sem haver a necessidade
de instalação de programa no desktop;
 Google drive – armazenamento de imagens capturadas para o trabalho do
Percurso Narrativo e elaboração do projeto do trabalho em rede;
 Google Mapas e Earth (Google street view) – reconhecimento do caminho
escolhido pelo aluno para retratar no trabalho bem como a captura de
imagens via satélite para ilustrar o caminho que será apresentado;
 Google Pesquisa – orientando as principais maneiras de realizar uma
pesquisa e de conseguir a partir de uma busca orientada o melhor resultado
para o tema escolhido;
 Google Fotos – armazenamento e organização automática de fotos.
Considerando tais aplicativos, destacamos a computação em nuvem, pois
temos uma série de benefícios para o uso de programas e aplicativos que não
precisam de instalação nem atualizações, pelo contrário a partir de um computador
podemos ter acesso a uma infinidade de recursos. A computação em nuvem do
inglês Cloud Computing refere-se ao uso de computadores que precisam somente
de uma conexão com a internet que possibilita o uso de várias ferramentas online e
gratuitas. Temos alguns exemplos como os aplicativos Google (google mapas,
google drive, google fotos, entre outros) e programas de apresentação como no
caso do prezi. Consideramos o que Armbrust et. al menciona em suas reflexões:
A computação em nuvem é um conjunto de serviços de rede ativados,
proporcionando escalabilidade, qualidade de serviço, infraestrutura barata
de computação sob demanda e que pode ser acessada de uma forma
simples e pervasiva. (ARMBRUST et al. 2009)

Apesar de ser um serviço atrativo, a computação em nuvem por usar a
internet em seu processo de salvamento de arquivos entre outras atividades ainda
encontra um número expressivo de profissionais que tenham resistência em relação
à qualidade de tais serviços. Na área de educação tal fenômeno ainda encontra-se
tímido. No entanto, compreendemos que tal serviço ampliou as possibilidades da
atividade planejada para a atividade dos alunos da pós por isso decidimos
apresentá-lo em nossa aula.
A segunda oficina foi sobre prezi - programa de apresentações dinâmicas
que tem ganhado muitos adeptos pelo mundo, devido o apelo visual que utiliza em
sua interface. O reconhecimento de ferramentas que utilizam a computação em
nuvem foi primordial para o desenvolvimento da atividade proposta pela disciplina de
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pesquisa. Nessa oficina os alunos puderam experienciar as etapas de criação de um
prezi. Inicialmente o programa foi detalhado com os principais botões e ações para
construir uma apresentação; em seguida o conteúdo que será apresentado foi
inserido no programa (imagens, textos e vídeos), logo depois, foi organizado para
ser exibido como apresentação; além disso, os estudantes aprenderam formas de
salvar e compartilhar o produto criado em rede.
Vale ressaltar que durante as oficinas, os alunos conheceram os benefícios
dos aplicativos oferecidos pela criação de uma conta Google, cuja proposta está
baseada na computação em nuvem, na qual o usuário não necessita da instalação
de nenhum programa para fazer o uso dos benefícios do aplicativo. Dentre as
opções apresentadas as mais usadas foram: além do prezi, google mapas, google
street view e youtube. Como os estudantes deveriam realizar um percurso narrativo
e que esse retrata imagens selecionadas com o tema escolhido, tais aplicativos
mencionados acima foram relevantes para a efetivação da atividade solicitada.
Por fim, consideramos que o relacionamento do professor-aluno deve se
enquadrar em uma lógica de rede e como tal todos são criadores e colaboradores no
processo de ensino e aprendizagem. Ao se relacionar dentro de uma sala, ou fora
dela, tanto os alunos quanto os professores, tem-se a formação de redes entre tais
indivíduos. Tal conceito de redes refere-se ao que Bruno (2010) destaca como redes
rizomáticas, nas quais nada é fixo e há múltiplas possibilidades, que podem
modificar-se constantemente.
Acreditamos que a pesquisa pode acompanhar a formação do aluno ao longo
de toda graduação e, principalmente, de uma pós-graduação mesmo que seja um
lato sensu. O graduado ou profissional em formação precisa perceber que a
pesquisa auxiliará suas reflexões e resoluções de problemas que certamente irão
aparecer no quotidiano profissional. A rede de colaboradores será potencializadora
no desenrolar de sua carreira.
Relacionando tais concepções com o que Lévy (1999), a sociedade está
vivendo um momento no qual a rede opera relações e situações de comunicação
entre pessoas próximas ou distantes umas das outras. Este é o ciberespaço. Já
Castells, em sua obra “Sociedade em rede” (2007), define as tendências da
sociedade atual com o advento da era da informação. Para o autor, estas redes nas
quais a sociedade está influenciam os processos produtivos, as experiências, o
poder e a cultura. De acordo com Castells (2007, p.566) “uma estrutura social com
base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de inovação sem
ameaças ao seu equilíbrio.”
Sendo assim, esse relato apresentou uma proposta inovadora de
construção/elaboração de uma produção de trabalho final na pós-graduação lato
sensu, na qual foi possível apresentar, sinteticamente, de que maneira as
tecnologias disponíveis via aplicativos google e prezi podem auxiliar a pesquisa
científica.
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Resultados Obtidos
As aulas foram realizadas em um mix de exposição dialogada dos conteúdos e
oficinas para que eles se apropriassem das técnicas de pesquisa e dos aplicativos
virtuais. Objetivando auxiliar na elaboração do trabalho final a partir da definição do
percurso que iriam optar.
O desenvolvimento dessas atividades contribuem para a compreensão do
aluno sobre a sociedade inserida neste novo ambiente complexo e multifuncional,
assim como discute Lévy (1999), um espaço de possibilidades para a comunicação,
definido como ciberespaço. Para ele, [...] o ciberespaço permite a combinação de
vários modos de comunicação. Encontramos, em graus de complexidade crescente:
o correio eletrônico, as conferências eletrônicas, o hiperdocumento compartilhado,
os sistemas avançados de aprendizagem ou de trabalho cooperativo e, enfim, os
mundos virtuais multiusuários (p. 104)
Tais combinações dos modos de comunicação compõem o cenário da
sociedade atual e, em muitas situações, os indivíduos pertencentes a ela; entram em
contato com as inovações e os mundos de diferentes usuários. Um conceito
emergente deste cenário descrito por Lévy (1999) é a convergência das mídias, ou
seja, as possibilidades de atividades entre os meios de comunicação na promoção
da informação e do diálogo entre os indivíduos.
Destaca-se o conceito de convergência apresentado por Jenkins (2008)
reforçando o que Lévy chamou de combinação de vários modos de comunicação
(convergência de mídias). De acordo com Jenkins, (2008, p. 27). Por convergência
refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos
públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das
experiências de entretenimento que desejam.
A opção pelo uso dos aplicativos google e do prezi reafirmam uma
possibilidade de convergência de mídias, desse fluxo de conteúdos. Logo, o uso de
vários meios e tecnologias em um mesmo ambiente ou espaço, ou seja, em uma
sala presencial ou a distância podem fazer parte da realidade atual da comunicação
e, consequentemente, a educação.

Considerações finais
As possibilidades criadas com a Web 2.0 para a educação cada dia nos mostram
mais pontos positivos e quem sabe, novas alternativas para reeducar todas as
gerações. Considerando nossa vivência na cibercultura, a educação e,
consequentemente, os docentes precisam do letramento digital necessário para
atuar de maneira coerente com este momento. A educação contemporânea traz a
potência de um processo múltiplo, no qual a cocriação seja de fato participativa,
colaborativa, e que todos sejam mentores, articuladores, autores e estejam no
processo.
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Neste relato mostramos possibilidades para a aplicação destes elementos e
que podem inspirar outras práticas. A proposta observada a partir do uso dos
aplicativos pode potencializar um ensino/aprendizagem que promova a
hipertextualidade e a interatividade oferecidas na web. Entendemos, com isso, que a
educação online, com o suporte das mídias, acontece de modo a auxiliar os alunos
na construção do conhecimento e, consequentemente, na produção e realização dos
seus trabalhos.
A educação híbrida onde o ensino presencial dialogue com o ensino online
poderá possibilitar a construção de um conhecimento coconstruído por todos os
alunos e os professores, facilitando a inteligência coletiva emergente das relações
tanto no virtual quanto no presencial.
Além de uma educação com a criação de novas alternativas comunicacionais
para o aluno, defende-se uma educação libertadora que considere a autonomia dos
sujeitos.
Consideramos imprescindível que a autonomia do aluno seja trabalhada,
principalmente, em cursos de pós-graduação em todas as modalidades de
educação, seja presencial como online. Necessitamos que os docentes respeitem e
criem ações que reforcem e definam a tomada de consciência. Além disso, é preciso
desenvolver a autonomia desses educandos na sociedade na qual vivem, levando
em consideração as esferas sociais e a vivência do indivíduo.
Esse estudo não apresenta um ponto final, mas o início de mais uma
possibilidade de estudo que considere a relação entre a tecnologia e a educação e
como os benefícios são importantes, no caso desse relato, aos alunos.

Referências
Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, R. H., Konwinski, A., Lee, G.,
Patterson, D. A., Rabkin, A., Stoica, I., and Zaharia, M. (2009). Above the clouds:
A berkeley view of cloud computing. Technical report, EECS Department,
University of California, Berkeley.
BRUNO, Adriana Rocha. Travessias invisíveis: plasticidade, diferença e
aprendizagem em redes rizomáticas de formação de adultos educadores nos
ambientes online. XV ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE
ENSINO - ENDIPE, 2010, Belo Horizonte. Convergências e Tensões no campo da
formação e do Trabalho Docente: Políticas e práticas Educacionais, 2010.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Trad. Roneide Ven Um devir não é uma
correspondência de relações. Mas tampouco é ele uma semelhança, uma
imitação e, em última instância, uma identificação.âncio Majer. São Paulo: Paz e
Terra, 1999. 698 p.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 1.
Trad. Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. São Paulo: Ed. 34, 1995. 94 p.
(Coleção Trans).
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. 25. ed. São Paulo: Editora Paz e terra,
2002.
GALO, Silvio. Deleuze e a Educação. São Paulo: Vozes, 2008.
LEMOS, André. Cibercultura e mobilidade: a era da conexão. Razón Y Palabra.
n.41, out/nov, 2004.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Trad. COSTA, C. I. São Paulo: Editora, 1999.
SANTAELLA, Lúcia. Culturas e arte do pós-humano: da cultura das mídias à
cibercultura. CASTRO, Valdir José de (coord). 2. ed. São Paulo: Paulus, 2004.
SANTOS, Edméa. Educação online para além da EAD: um fenômeno da
cibercultura. In: SILVA, Marco; PESCE, Lucila; ZUIN, Antonio (orgs). Educação
online: cenário, formação e questões didáticos metodológicas, Rio de Janeiro:
Wak Ed, 2010. (p. 29 – 48)
VALENTE, Carlos; MATTAR, João. Second Life e Web 2.0 na educação: o
pontencial revolucionário das novas tecnologias. SP:Novate, 2007.
ZACCARELLI, Laura Menegon; GODOY, Arilda Schimidt. Perspectivas do uso de
diários nas pesquisas em organizações. In: Cadernos EBAPE.BR, vol.8, n.3, Rio
de Janeiro, set., 2010.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

CONSTRUÇÃO, PLANIFICAÇÃO E ANIMAÇÃO DO
DODECAEDRO UTILIZANDO O SOFTWARE EDUCACIONAL
GEOGEBRA
1

Ozielma Tôrres da Silva Ribeiro, 2Adamares Marques da Silva, 3Inácio Gilvando
Ribeiro
1

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Pernambuco - (DEaD/IFPE),
ozielma.torres@gmail.com
2
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Pernambuco – (DEaD/IFPE),
adamaresms@gmail.com
3
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Pernambuco - (DEaD/IFPE),
inacio.gil@gmail.com

Resumo
O estudo dos poliedros sempre foi um fascino dos grandes estudiosos da
antiguidade e vem chamando a atenção até os dias atuais. Objetivando utilizar
ambientes virtuais de aprendizagem busca elaborar uma transposição didática
fundamentada na teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel, na qual
se utiliza a combinação de estratégias para a construção de conceitos
fundamentais. Uma dessas estratégias consiste na utilização do software
educacional GeoGebra na construção, planificação e animação do dodecaedro,
cujas atividades foram direcionadas a estudantes do componente curricular
“Matemática” referente ao 2º ano do ensino médio. Foram realizados três
encontros com o objetivo de exibir seus conhecimentos sobre “Poliedros” antes,
durante e depois da evolução da pesquisa. No primeiro encontro presencial foi
realizada a 1ª investigação diagnóstica objetivando identificar o conhecimento
prévio com relação ao tema proposto, utilizando para tal, um questionário contendo
20 perguntas versando sobre o tema em estudo, impresso e aplicados aos
estudantes. Num segundo encontro presencial no laboratório de informática da
Escola Estadual Professor Vicente Monteiro – Caruaru/PE, foi apresentado a
ferramenta e sua utilização pelos estudantes através do Software GeoGebra as
atividades propostas ou seja construção, planificação e animação do dodecaedro.
No terceiro encontro presencial foi realizada a 2ª investigação diagnóstica
objetivando identificar o conhecimento desenvolvido após interação com o software
que onde foi aplicado o mesmo questionário contendo 20 questões versando sobre
o tema em estudo, impresso e aplicados aos estudantes, cujos resultados estão
apresentados neste trabalho.
Palavras chave: Poliedros; Dodecaedro; GeoGebra.
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Abstract
The study of polyhedra was always a fascino of the great scholars of and has been
drawing attention to the present day. Aiming to use virtual learning environments seeks
to elaborate a didactic transposition based on the significant learning theory David
Ausube, which used a combination of strategies to build fundamental concepts. One
such strategy is the use of educational software GeoGebra in the construction, planning
and animation of the dodecahedron, whose activities are directed to students of the
curricular component "Mathematics" for the 2nd year of high school. Three meetings will
be held in order to show their knowledge of "Polyhedra" before, during and after the
development of research. In the first face to face meeting will be held the 1st diagnostic
research aiming to identify prior knowledge about the proposed theme, using such a
questionnaire containing 20 questions dealing on the subject under study, printed and
applied to students. In a second face meeting in the computer lab at the State School
Professor Vincent Monteiro - Caruaru / PE, the tool and its use by students through
Software GeoGebra proposed activities ie construction will be presented, planning and
animation of the dodecahedron. In the third-person meeting will be held the 2nd
diagnostic research aimed to identify the knowledge developed after interaction with the
software that should be applied the same questionnaire containing 20 questions dealing
on the subject under study, printed and applied to students, their results are presented in
this paper.
Keywords: Polyhedron; Dodecahedron; GeoGebra.
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Introdução
O surgimento das tecnologias tem auxiliado o processo de ensino aprendizagem em
diversas áreas do conhecimento humano. Segundo Guedes (2014), a utilização das
tecnologias de informação e comunicação nas aulas age de forma a alterar
positivamente comportamentos de professores e estudantes, possibilitando um
aprofundamento nos tópicos estudados e, consequentemente, contribuindo com a
melhoria na construção do conhecimento por parte do estudante. As novas
tecnologias utilizadas movimentaram a educação e provocaram novas mediações
entre a forma de abordagem dos conteúdos por parte do professor e a forma de
compreensão do estudante; são auxiliares no processo educativo e seu uso tem por
finalidade favorecer a aprendizagem dos estudantes.
A ciência é uma das formas que o homem encontrou para evoluir-se, a
conquistar seus sonhos e projetar seu futuro. É através desse mundo ideal que o
homem vislumbra, estão as ideais mais nobres, as ideias mais abstratas. Assim,
baseado nas convicções que o computador tem um importante papel na educação,
pode-se encontrar na informática um agente facilitador do ensino-aprendizagem e,
precisamente no uso de softwares educativos.
A introdução dessas novas tecnologias na escola pode constituir uma
oportunidade para a introdução concomitante de inovações pedagógicas no ensino
da Matemática e, com isso, encaminhar uma solução significativa para os problemas
do ensino na disciplina.
Cotta (2002), afirma que se tem adotado a utilização da informática como
alternativa a metodologia tradicional como um recurso para a melhoria dos
resultados do ensino da Matemática nas escolas.
De acordo com Kenski (2003), a utilização das tecnologias tem influenciado
todos os campos educacionais e encaminha as instituições para a adoção de uma
cultura informática educacional, exigindo das mesmas uma reestruturação de suas
ações educativas.
O uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras é
suficiente para que as Instituições de Ensino Superior volte suas atenções na
formação de seus alunos e professores, uma vez que o computador como uma
ferramenta de auxílio no processo ensino aprendizagem já acontece no âmbito das
escolas de ensino fundamental e médio, tanto nas escolas públicas como privadas e
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neste contexto existe grandes dificuldades por parte dos professores para usar essa
tecnologia adequadamente.
Segundo Caetano e Paterlini (2013), a denominação do “software” GeoGebra
é uma mistura de GEOmetria e ÀLGEBRA. É um programa de computador que
reúne ferramentas de aritmética, geometria, álgebra e cálculo, que pode ser utilizado
em todos os níveis educacionais.
Bortolossi (s.d.), afirma que o GeoGebra, criado por Markus Hohenwarter, é
um software gratuito de matemática dinâmica desenvolvido para o ensino e
aprendizagem da matemática nos vários níveis de ensino. O GeoGebra reúne
recursos de geometria, álgebra, tabelas, gráficos, probabilidade, estatística e
cálculos simbólicos em um único ambiente. Assim, o GeoGebra tem a vantagem
didática de apresentar, ao mesmo tempo, representações diferentes de um mesmo
objeto que interagem entre si. Além dos aspectos didáticos, o GeoGebra é uma
excelente ferramenta para se criar ilustrações profissionais para serem usadas em
outros programas, como no Microsoft Word, no Open Office, no LaTeX, entre outros.
Escrito em JAVA e disponível em português, o GeoGebra é multiplataforma e,
portanto, ele pode ser instalado em computadores com Windows, Linux ou Mac OS.
A utilização de softwares de geometria dinâmica pode favorecer a verificação
de hipóteses e conjecturas levantadas pelos alunos de maneira mais dinâmica,
permitindo-lhes escolher seus próprios caminhos, interagir com outros espaços e
seguir o seu próprio ritmo de aprendizagem, o que nem sempre é possibilitado na
escola.
Sobre softwares de geometria dinâmica, Baldin (2003), defende que estes
possuem qualidades de visualização e de interatividade para explorar propriedades
e podem ser utilizados para auxiliar a construção dos conhecimentos, assim como
podem auxiliar na modelagem de problemas e nas simulações. Esses programas
permitem manipulação fácil e especulação de conceitos pelo próprio aluno, o que
aumenta seu prazer em interagir com a tecnologia para construir conhecimentos
matemáticos.
Ainda sobre esta questão, as orientações dos PCN (BRASIL, 1998), afirmam
que o uso de computadores pode trazer significativas contribuições para repensar o
processo de ensino e aprendizagem de matemática, pois “relativiza a importância do
cálculo mecânico e da simples manipulação simbólica, uma vez que por meio de
instrumentos esses cálculos podem ser realizados de modo mais rápido e
eficiente; possibilita o desenvolvimento, nos alunos, de um crescente interesse pela
realização de projetos e atividades de investigação e exploração como parte
fundamental de sua aprendizagem; permite que os alunos construam uma visão
mais completa da verdadeira natureza da atividade matemática e desenvolvam
atitudes positivas diante de seu estudo” (BRASIL, 1998, pp.43-4).
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Os desenhos construídos podem ser dinamizados criando-se assim um
ambiente de constante investigação e descobertas pelos alunos. Nesse sentido, é
possível constatar que algumas configurações clássicas da Geometria e da
Matemática podem ser dinamizadas, sendo possível identificá-las mais facilmente
em diferentes situações daquelas que se apresentam de maneira estática e
prototípica nos livros didáticos.
Neste trabalho apresentamos uma sequência didática, voltada para o ensino
de Poliedros utilizando o software educacional GeoGebra, com o objetivo didático de
construção, planificação e animação do dodecaedro. O referido software está
disponível para instalação em: <http://www.geogebra.org>, pois o mesmo possibilita
abrir horizontes para a interdisciplinaridade, devido a interação que a informática
propõe.

Metodologia
Nesta pesquisa procuramos elaborar uma transposição didática
fundamentada na teoria de aprendizagem significativa de (David Ausubel, 1980), na
qual se utiliza a combinação de estratégias para a construção de conceitos
fundamentais. Uma dessas estratégias consiste na utilização do software
educacional GeoGebra na Construção, Planificação e Animação do dodecaedro,
cujas atividades foram direcionadas a 22 estudantes do componente curricular
“Matemática” referente ao 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Professor
Vicente Monteiro em Caruaru/PE, durante o 1º semestre de 2015.
Foram realizados três encontros presenciais com o objetivo de exibir seus
conhecimentos sobre “Poliedros” antes, durante e depois da evolução da pesquisa.
No primeiro encontro presencial foi realizada a 1ª investigação diagnóstica
objetivando identificar o conhecimento prévio com relação ao tema proposto,
utilizando para tal, um questionário contendo 20 perguntas versando sobre o tema
em estudo, impresso e aplicados aos estudantes. Os resultados obtidos constam
neste trabalho em descrição e análise de dados.
Num segundo encontro presencial no laboratório de informática da Escola
Estadual Professor Vicente Monteiro – Caruaru/PE, os estudantes tiveram a
oportunidade de conhecer e utilizar o software educacional GeoGebra
desenvolvendo atividades de Construção, Planificação e Animação do objeto de
estudo o Dodecaedro.
No terceiro encontro presencial foi realizada a 2ª investigação diagnóstica
objetivando identificar o conhecimento desenvolvido após interação com o software
educacional GeoGebra, para tal foi aplicado o mesmo questionário contendo 20
perguntas versando sobre o tema em estudo, impresso e aplicados aos estudantes,
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seus resultados estão disponíveis em descrição e análise de dados.
A seguir apresentamos uma sequência didática que servirá para uma melhor
visualização do estudo realizado sobre os poliedros, utilizaremos o software
educacional GeoGebra, na construção, planificação e animação do poliedro
dodecaedro.

Procedimento: Para construção do dodecaedro
Execute o GeoGebra; na janela de ferramentas escolha a opção exibir janela de
visualização 3D, em seguida marque os pontos que defina as medidas das arestas
do dodecaedro.
Na entrada de comandos digite a palavra dodecaedro e escolha os pontos que você
já definiu, após “enter” aparecerá as figuras construída do dodecaedro.
Figura 1: Construção do dodecaedro

Fonte: Construção pelo autor no GeoGebra

Figura 2: Construção do dodecaedro
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Fonte: Construção pelo autor no GeoGebra

Procedimento: Para planificação do dodecaedro
Na janela pirâmide, marque a opção planificação, passe o mouse sobre a figura do
dodecaedro e dar um clique, aparecerá a planificação.

Figura 3: Construção do dodecaedro

Fonte: Construção pelo autor no GeoGebra

Procedimento: Para animação da planificação
Na janela de álgebra, clique em número com o botão direito em seguida clicar em
animar, automaticamente aparece a animação da planificação do dodecaedro.
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Descrição e análise dos dados
Os resultados descritos nos gráficos abaixo são procedentes da 1ª e 2ª investigação
diagnóstica, onde vivenciamos o conteúdo de “Dodecaedro” para 22 estudantes de
matemática referente ao 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Professor
Vicente Monteiro em Caruaru/PE, durante o 1º semestre de 2015.

As informações obtidas foram organizadas e registradas no Gráfico 1 e referem-se
aos resultados obtidos da 1ª investigação diagnóstica.
Gráfico 1: Referente a 1ª investigação diagnóstica
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Descrições das questões da 1ª investigação diagnóstica
Das 20 questões proposta versando sobre Construção e Planificações do
Dodecaedro, referente a 1ª investigação diagnostica, 82% dos estudantes obtiveram
nota igual ou menor que 5,0 (cinco), esse resultado aponta que a maioria dos
estudantes não tinha conhecimento prévio do tema proposto.
As informações obtidas foram organizadas e registradas no Gráfico 2 e referem-se
aos resultados obtidos da 2ª investigação diagnóstica.
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Gráfico 2: Referente a 2ª investigação diagnóstica
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Descrições das questões da 2ª investigação diagnóstica
Das 20 questões proposta sobre Construção e Planificação do Dodecaedro,
referente a 2ª investigação diagnostica, 91% dos estudantes obtiveram nota igual ou
maior que 8,0 (oito), esse resultado aponta que houve evolução na aprendizagem
em todos dos conceitos explorados.
Portanto, esses resultados indicam que a sistematização de ensino, bem como os
procedimentos metodológicos propiciou uma maior segurança aos estudantes
participantes deste estudo e que de forma geral houve uma evolução significativa
sobre o estudo do dodecaedro.

Considerações finais
O estudo dos Poliedros é um campo amplo e permeia a trajetória dos estudantes
durante a Educação Básica, no entanto existem muitos problemas de ensino e
aprendizagem deste tema.
Neste contexto, reconhecemos a utilidade e o potencial do software
GeoGebra, pois o mesmo nos permite construir, explorar, visualizar, experimentar
situações e manipular dados que de outra forma o professor tradicional recorrendo a
meios convencionais, com recurso material de desenho não consegue proporcionar.
Consideramos também um ponto importante é o fato do GeoGebra por ser
um ambiente que une os recursos de Geometria Dinâmica com recursos dos
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sistemas de comando algébricos possibilita a manipulação dinâmica dos diferentes
registros. As vantagens desta manipulação ficam evidentes como, por exemplo, com
o fato de podermos realizar várias manipulações em pouco tempo, diferentemente
de um gráfico construído com lápis e papel.
Desta forma esperamos contornar a dificuldade existente quanto a
manipulação e utilização de abstrações para compreender o comportamento dos
poliedros (DAMASCO NETO, 2010).
Outro fator a considerar diz respeito à motivação docente. Ensinar
matemática com recurso de um software dinâmico é significativamente diferente de
ensinar de forma tradicional (CALDAS, 2011).
No entanto, para a sua integração no âmbito da sala de aula, é necessária a
promoção de cursos de formação docente que discutam as potencialidades de suas
ferramentas e diferentes metodologias para sua inserção nas práticas pedagógicas
(BALDINI; CYRINO, 2012a).
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Resumo: Um artigo publicado no ESUD de 2015 apontava pouco uso de
EAD em cursos de Nutrição do Rio Grande do Sul a partir da análise dos
Projetos Pedagógicos de Curso (PPC). A partir desse resultado levantou-se
o questionamento se cursos de Nutrição de outras regiões teriam esse
mesmo perfil em termos de EAD, e para obter essa resposta o presente
trabalho analisou os PPC dos cursos de Nutrição de Instituições de Ensino
Superior (IES) públicas das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Foi possível
analisar os PPC de 18 dos 24 cursos de Nutrição ofertados por IES públicas
nas duas regiões, com resultado similar apontado no RS, qual seja, pouca
ou nenhuma previsão de uso de EAD. Questionário enviado para
coordenadores dos cursos seguem tendência similar de resistência ao uso
de EAD nas disciplinas específicas de Nutrição, sendo que na visão da
maioria não seria adequado usar EAD como modalidade majoritária, porém
que poderia ser utilizado de forma complementar em disciplinas presenciais.
Parece, pois, um potencial que poderia ser mais aproveitado, não
necessariamente para que o curso seja na modalidade EAD, mas para
ampliar as possibilidades de interações entre os atores envolvidos no curso
(professores e alunos).
Palavra-chave: Nutrição; Ensino a distancia; Projeto pedagógico de curso
Abstract: An article published in ESUD 2015, pointed little use of distance
education (EAD) in Rio Grande do Sul (RS) Nutrition courses through the
analysis of Pedagogical Course Project (PCP). This result rose questioning
whether Nutrition courses in other regions would share the same profile in
terms of EAD or not. In order to obtain the answer this study analyzed PCP
of Nutrition courses in public universities and colleges from North and
Northeast regions of Brazil. It was possible to analyze PCP from 18 of 24
Nutrition courses offered by public institutions in this two regions, showing
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very similar results to those found in RS, which is, little or no EAD usage
prognosis. Questionnaire sent to courses coordinators follow a similar trend
of resistance on the use of EAD in specific subjects of nutrition, most of them
claiming EAD as inappropriate as a majority mode, however useful as a
complementary manner in classroom disciplines. It seems, therefore, EAD is
a potential that could be put on a better use, not necessarily for the course to
be in a distance education mode, but to expand interactions possibilities
between the actors involved with the course (professors and students).
Keywords: Nutrition; e-learning; pedagogical project course

1. Introdução
Um artigo publicado nos anais do Congresso Brasileiro de Ensino Superior a
Distância de 2015 aponta, a partir de uma revisão bibliográfica, a baixa presença de
artigos relativos a Educação a Distância (EAD) na área da saúde (Oliveira et al,
2015). Os autores mostram, a partir de um levantamento de publicações de 2010 a
2014, que apenas 2,5% dos artigos publicados nos dois maiores eventos de EAD no
Brasil referem-se a área da saúde. Desses, nenhum trata explicitamente de cursos
de Nutrição, apenas um artigo (ROCHA et al, 2006) menciona disciplina de cursos
na área da saúde que envolveu curso de Nutrição, sem ser, no entanto, específico
sobre esse curso de graduação.
Analisando os anais do Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância
(ESUD) e do Congresso Internacional ABED de Educação a Distância (CIAED) de
2015, verifica-se que a publicação de artigos dessa área permanece pequena ou
inexistente. Entre os o artigos do ESUD apenas três são da área da saúde, sendo
um específico sobre cursos de Nutrição. Comparando com os anos anteriores,
percebe-se uma diminuição na quantidade de artigos sobre a área da saúde, de seis
em 2014 para os referidos três em 2015. Já no CIAED o ano de 2015 foi o que
apresentou maior número artigos sobre a área da saúde: 10 entre os 225 artigos do
evento, referem-se a área da saúde, ainda que nenhum deles seja específico sobre
Nutrição.
O artigo no ESUD relativo aos cursos de Nutrição (Rapkiewicz et al 2015)
apresenta uma análise da abordagem de EAD e Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) em cursos dessa área no estado do Rio Grande do Sul. Essa
análise foi feita a partir dos Projetos Pedagógicos de Curso (PCC), que são
documentos oficiais elaborados com participação e representatividade dos docentes
e discentes do curso, tendo como objetivo apresentar o curso para a comunidade,
incluindo itens como concepção do curso em questão, administração, organização
curricular, metodologias de ensino-aprendizagem, avaliações e infraestrutura
(UFOP, 2014). Os resultados encontrados pelos autores do artigo sugerem que a
EAD está pouco inserida nos cursos de Nutrição, sendo citada como modo de
ensino utilizado e em vigor em apenas um dos 10 PPC analisados. Notou-se
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também a falta de citação de termos referentes às TIC, sendo eles possíveis
ligantes, direta ou indiretamente, da modalidade EAD. Além dessa análise, aplicouse um questionário para os coordenadores e professores de Nutrição a respeito da
opinião e uso da EAD em seus cursos. A pesquisa mostrou que os entrevistados em
sua maioria são favoráveis, porém não possuem experiência com essa modalidade
de ensino, o que pode indicar um dos motivos para a falta de aplicação da EAD.
A partir do que foi concluído no artigo sobre o estado do RS, surgiu o
questionamento se cursos de Nutrição de outros estados apresentariam a mesma
carência de presença de EAD e uso de TIC nos PPC. Buscando responder a este
questionamento foi feito um levantamento dos PPC dos cursos de Nutrição ofertados
por Instituições de Ensino Superior (IES) públicas das regiões Norte e Nordeste do
Brasil, cuja análise é apresentada neste artigo. Para tanto, este artigo está
organizado em quatro seções, sendo a seção 1 esta introdução. Para a seção 2
mostra-se a metodologia do artigo, utilizando dois métodos de mineração de textos
para analisar os PPC, além da busca nos anais dos eventos já citados nesta
introdução e um questionário direcionado aos coordenadores dos cursos de
Nutrição. Após, na seção 3 é apresentado os resultados das minerações, da busca
aos anais e das respostas ao questionário. Por último, na seção 4, estão expostas
as considerações finais sobre os resultados obtidos.

2. Metodologia
A primeira etapa foi buscar a compreensão sobre o universo de cursos de Nutrição
ofertados por Instituições de Ensino Superior (IES) nas regiões Norte e Nordeste,
buscando dados quantitativos dos últimos dez anos (2005 a 2014) no Censo da
Educação Superior do Ministério da Educação. Foram buscados dados sobre a
evolução dos cursos ofertados tanto por IES públicas quanto privadas. Ainda que o
objetivo de análise estivesse nas IES públicas, buscou-se ter uma visão abrangente
do total de cursos nessas regiões.
Após a busca por dados quantitativos foi realizada uma pesquisa bibliográfica
nos anais de dois eventos brasileiros a respeito de educação a distância: ESUD e
CIAED, dos anos de 2010 até 2015. O objetivo desta, foi procurar um panorama
sobre a utilização da modalidade EAD, como vem sendo empregada em cursos da
área da saúde em geral e nos cursos de Nutrição em particular. Foram investigadas
as palavras “Saúde” e “Nutrição” no título e palavras-chaves de todos os anais dos
dois eventos, a fim de localizar artigos relacionados com esses temas. Também foi
realizada uma busca de artigos na base de dados scielo.br (estratégia de busca:
educação a distância AND Nutrição).
Para a obtenção dos PPC, primeiramente foi feita uma busca no sistema EMEC - sistema do Ministério da Educação para regulamentação de Instituições de
Ensino Superior do Brasil, para localizar todas as instituições públicas do país que
disponibilizaram cursos de Nutrição nas regiões norte e nordeste, em 2014. Foi
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possível identificar que nessas duas regiões havia, em 2014, a oferta de 24 cursos.
Montou-se então um banco de dados para organização das informações.
Posteriormente foi realizada a busca dos PPC através dos sites das
instituições. Quando não encontrados, contatou-se com a coordenadoria dos cursos
de Nutrição por e-mail ou telefone para solicitar o PPC.
Ao final da busca, obteve-se 18 dos 24 PPC. Com esse material montou-se
um corpus, que é o conjunto de documentos, ou textos, sobre determinado tema
(Bauer, 2002), nesse caso é a reunião de todos os 18 PPC encontrados, para assim
ser analisado por dois softwares distintos: o AntConc1 e o Voyant Tools2.
O Voyant Tools é um serviço online que proporciona um ambiente virtual para
leitura e análise de texto contabilizando informações. Ele fornece opções como a
contagem de palavras do texto, quantidade que uma mesma palavra aparece e
contextualização de termos dentro do texto. Também existe a função para criar uma
nuvem de palavras, sendo o tamanho da palavra proporcional a quantidade de
vezes que ela aparece no texto (frequência), quanto maior o tamanho mais a palavra
foi utilizada. Usou-se essa nuvem para a análise das 35 palavras que mais
apareceram no corpus dos PPC, porém, destas, oito foram retiradas por não
fazerem ligações com as palavras destacadas, sendo elas rio, paulo, janeiro,
bibliografia, horária, ementa, carga e geral; totalizando assim 27 palavras na nuvem.
O software AntConc também é uma ferramenta para análise de textos,
encontrado
gratuitamente
para
download
através
do
site
http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/.
Ele
disponibiliza
diversos
recursos que exploram tanto as palavras do texto como frases e concordâncias.
Utilizou-se essa ferramenta para formar uma lista com as 35 palavras que mais
apareceram no corpus, a qual mostra quantas vezes cada uma foi encontrada.
Nesse caso também foram retiradas palavras que não eram conexas com nossa
análise, sendo elas paulo, janeiro, bibliografia, carga, ementa, forma, componente,
geral, atheneu, Guanabara, complementar, Koogan e disciplinas, totalizando 13
palavras excluídas, utilizando assim 22 palavras para análise.
Como última análise, foi efetuada a procura diretamente no corpus,
procurando por termos referentes à EAD, como tecnologias de informação e
comunicação, TIC, educação a distância, EAD, ensino a distância, ambiente virtual
de aprendizagem, AVA. Essa busca mais específica foi necessária para uma análise
mais focada, visto que por meio das minerações não foram obtidos termos referente
a EAD.
Também foi montado um questionário para saber a opinião de coordenadores
dos cursos de Nutrição a respeito do uso de EAD. Esse questionário contém 30
questões objetivas de múltipla escolha, além de um espaço para opiniões
1

AntConc disponível em:<http://www.laurenceanthony.net/software.html/>. Acesso em maio de
2016
2
Voyant Tools disponível em:<http://voyant-tools.org/>. Acesso em maio de 2016
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discursivas. Foram elaboradas questões a respeito da utilização da modalidade
EAD, do conhecimento sobre essa modalidade de educação, em quais disciplinas do
curso de Nutrição ela poderia ser melhor empregada, como poderia ser aplicada e
se o participante considera a modalidade interessante de ser implantada no curso
que coordena.

3. Resultados
A consulta ao Censo da Educação Superior mostra que a oferta de cursos de
graduação em Nutrição nas duas regiões estudadas foi ampliada de 34 em 2005
para 101 em 2014. O aumento mais significativo foi na região Norte, com percentual
de 44%, ampliando de 8 cursos em 2005 para 18 em 2014. O índice de ampliação
na região Nordeste foi de 31%, passando de 26 cursos em 2005 para 83 em 2014.
Dos 34 cursos ofertados em 2005 as IES públicas eram responsáveis por 10. Em
2014 as IES privadas ofertavam 78 cursos contra 23 das IES públicas.
Após a busca nos anais de 2 congressos brasileiros sobre EAD, obteve-se
como resultado um pequeno número de artigos relatando o uso da EAD em cursos
na área da saúde, e um especificamente da Nutrição. Tanto os anais do ESUD
quanto do CIAED nos levam a considerar a hipótese de que a EAD não está sendo
implementada e/ou divulgada nos cursos de graduação em Nutrição, nem sugerem
que haja proposta de uso futuro, já que os artigos referentes à área da saúde não
mencionavam a Nutrição. Dos seis anos pesquisados de cada congresso,
encontrou-se apenas um artigo que englobava o assunto EAD nos cursos de
Nutrição, sendo ele dos anais do ESUD de 2015, que é o artigo já citado em na
introdução (Rapkiewicz et al, 2015). Mesmo assim este trabalho apresenta o não
uso de EAD em cursos de Nutrição do Rio Grande do Sul, aumentando assim a
constatação que de essa modalidade de ensino não vem sendo utilizada na
Nutrição, ou então, caso empregada, que essas experiências não têm sido relatadas
nos eventos pesquisados ou nos periódicos indexados na base de dados scielo.br.
Considerando-se que os dados do Censo de Educação Superior disponíveis
são de 2014, buscou-se dados de cursos ativos em 2016 no banco de dados do EMEC. Encontrou-se 24 cursos de Nutrição em IES públicas nas regiões Norte e
Nordeste, sendo 4 na região Norte e 20 na região Nordeste. Após a identificação
desses 24 cursos, iniciou-se o processo de procura dos PPC nos sites das
respectivas instituições. Quando não localizados, entrou-se em contato com a
coordenação do curso via e-mail para pedir o PPC, se ainda assim não houvesse
retorno, contatou-se a coordenação do curso por telefone para realizar a solicitação.
Ressalta-se aqui a dificuldade para conseguir acesso ao PPC de algumas
instituições, as quais não o disponibilizaram, mesmo após diversos contatos e da
explicação de que se tratava de uma pesquisa acadêmica. Ao final da busca,
obteve-se 18 PPC, dos quais 3 eram da Região norte e 15 da região Nordeste,
totalizando 75% dos PPC dessas duas regiões. Com esse material foi montado um
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corpus, junção dos 18 PPC num mesmo arquivo, para ser analisado pelos dois
mineradores de textos.
A primeira análise foi por meio do software Voyant Tools, no qual foi montada
uma nuvem com as 27 palavras que mais apareceram no corpus e eram
condizentes com a análise. Essa nuvem está retratada na figura 1, onde o tamanho
da palavra é proporcional à quantidade de vezes em que ela foi encontrada no texto.

Figura 1 - Nuvem formada pelo software Voyant Tools

Percebeu-se que nenhuma das palavras encontradas tem referência direta ou
indireta com a modalidade EAD ou meios tecnológicos que possam facilitar a sua
oferta, como as TIC. Observou-se que os termos são neutros e não específicos para
nenhuma disciplina ou modo de ensino no geral. As palavras “Nutrição” e “saúde”
surgiram como grande destaque da análise, sendo elas as que mais apareceram no
corpus, o que não nos diz muito a respeito do conteúdo dos PPC, visto que são
palavras já esperadas de serem encontradas - são o foco em si dos PPC. Na parte
de conteúdo do curso aparecem como destaque as palavras “nutricional” e
“alimentação”, não sugerindo, pois, ênfases mais específicas de conteúdos do curso.
No que concerne aos aspectos didático-pedagógicos os destaques na nuvem são
avaliação, disciplina e atividades. Ainda que a mineração sem outras técnicas mais
avançadas restrinja as inferências possíveis, a consulta linear a essas palavras nos
PPC mostra que as mesmas não estão associadas nem entre si, nem com EAD, o
que não deixa de ser um problema, na medida em que se poderia deduzir as
atividades das disciplinas para avaliação através do uso de AVAs.
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Como segunda análise do corpus, utilizou-se a ferramenta AntConc, um
software que foi aplicado para achar as palavras que mais apareceram no texto, e
assim montar uma tabela com os termos e as quantidades de vezes que eles foram
encontrados, tabela essa apresentada a seguir. Utilizaram-se os 22 termos mais
recorrentes no texto para a análise, conforme apresentado na Tabela 1.

Palavra

Quantidade

Palavra
Quantidade

1

Alimentos

1497

12

Aluno

440

2

Curso

1427

13

Projeto

430

3

Nutricional

874

14

Curricular

427

4

Alimentar

868

15

Desenvolvimento

405

5

Avaliar

737

16

Universidade

403

6

Disciplina

657

17

Processo

392

7

Atividades

571

18

Pesquisa

384

8

Ensino

550

19

Departamento

371

9

Trabalho

530

20

Requisitos

371

10

Profissional

448

21

Dieta

353

11

Federal

446

22

Nutricionista

345

Tabela 1 - Termos encontrados através da análise pelo AntConc

Evidenciou-se nessa análise a mesma questão encontrada pela nuvem. Não
se localizou nenhum termo que remetesse ao uso de EAD ou meio de sua
implementação. Encontraram-se novamente termos abrangentes a respeito do
currículo de Nutrição, mas nenhum indicativo sobre a utilização da modalidade EAD.
Não há menção a tecnologias que poderiam ser utilizadas nessa modalidade, como
por exemplo, o uso de AVAs. Em termos de atores específicos do processo de
ensino e aprendizagem não se percebeu a menção a tutores. As palavras mais
recorrentes aqui são diferentes, sendo elas “alimentos” e “curso”, mas também
remetem à mesma ideia da nuvem.
A última pesquisa foi feita diretamente no corpus, procurando termos com
ligações à EAD e ao uso de TIC. Essa busca foi realizada para complementar as
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análises feitas pelos softwares e para fornecer mais dados para um resultado com
fidedignidade. Foram pesquisadas as palavras citadas na metodologia, sendo que
nenhuma foi encontrada. De todos PPC, nenhum apresentou qualquer referência ao
uso de EAD nos cursos, comprovando e reforçando o resultado encontrado pelas
outras análises. Ainda que se saiba que muitas práticas pedagógicas que ocorrem
nos cursos de graduação não necessariamente estão previstas nos PPC, nota-se a
ausência de menção à modalidade EAD nos PPC dos cursos.
Finalmente, no que concerne ao questionário que foi repassado para os
coordenadores dos 24 cursos de Nutrição das duas regiões, obteve-se uma
pequena participação: 8 instituições responderam o questionário, sendo três da
região Norte e cinco da região Nordeste, totalizando 33% das instituições. O baixo
percentual de respostas dificulta uma análise mais aprofundada do questionário,
porém aponta alguns indicativos sobre a percepção dos coordenadores a respeito
do uso de EAD. De uma maneira geral, não foi apresentada uma grande
aceitabilidade para uso de EAD. Quando perguntados se os cursos devem dispor de
disciplinas EAD obteve-se 3 respostas não, 2 sim e 3 de que depende da disciplina.
Os coordenadores também consideraram que, quando aplicada, a EAD deve ser
utilizada nas disciplinas da formação básica, e não naquelas mais específicas da
Nutrição. Além disso, 87,5% das respostas também apontaram que a modalidade
poderia ser aplicada nas disciplinas eletivas. A respeito do aproveitamento do aluno
utilizando essa modalidade, a maioria avaliou que algumas vezes ela é satisfatória e
que, para os professores, têm vantagens e desvantagens, ou seja, na visão dos
entrevistados a modalidade EAD não foi avaliada como majoritariamente positiva
nem para a aprendizagem dos alunos, nem para os docentes.
Sobre as TIC, todos os coordenadores que responderam o questionário,
relataram a sua utilização em aulas presenciais, na parte de comunicação com os
alunos, aulas expositivas, controle de notas e frequência, atividades extraclasse que
necessitam TIC e, também, uso de laboratório de informática. Além disso, todos
concordaram que o uso de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) são positivos
para complementar o ensino das disciplinas presenciais. Finalizando a pesquisa, foi
perguntado se há disciplinas em EAD no curso de Nutrição e, caso não houvesse,
se havia previsão de implementação. Nenhum dos cursos, cujos coordenadores
responderam ao questionário, fazia uso dessa modalidade e apenas uma instituição
tinha previsão de implementar no curso a modalidade EAD.
4. Considerações Finais
Considerando as diferentes formas de pesquisa para análise do uso de EAD nos
cursos de Nutrição da região Norte e Nordeste do Brasil, pode-se chegar a uma
conclusão com bom embasamento a partir dos resultados. Nota-se a baixa, ou até
nula, utilização e/ou divulgação da modalidade EAD nos cursos verificados, levando
em conta a análise de PPC e resposta dos coordenadores ao questionário. Não se
obteve nenhuma citação ao termo EAD, nem a quaisquer termos que possam ser
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ligados ao seu uso. Isso mostra que é preciso também um maior conhecimento
dessa modalidade de ensino, pois o fato de não haver nem citações ao termo mostra
que é possível que seja não apenas por falta de utilização, mas também pelo
desconhecimento das possibilidades de uso. Ações visando o incentivo para que
esses cursos utilizem a modalidade, pelo menos como suporte as atividades
pedagógicas presenciais, poderia ser interessante.
Ainda é clara e notável a resistência criada tanto por professores quanto por
coordenadores para essa modalidade de educação. A partir dos questionários podese chegar a conclusão de que a EAD não é utilizada e não tem perspectivas de ser
aplicada. Os entrevistados mostraram ser favoráveis à modalidade, porém não a
julgaram adequada ao curso de Nutrição, restringindo sua utilização a atividades
periféricas ou complementares a uma disciplina presencial.
Nesse contexto, parece importante retomar as diretrizes curriculares
nacionais (DCN) para o curso de graduação em Nutrição, as quais foram instituídas
pelo Ministério da Educação em 2001 (BRASIL, 2001), e construídas com
participação de diferentes atores sociais (ASBRAN, universidades e especialistas na
área) envolvidos na temática do ensino em Nutrição. As DCN embasam a
elaboração e reformulação curricular dos cursos e orientam quanto ao perfil
profissional desejado, bem como as competências e habilidades desejadas. As
estratégias pedagógicas devem contemplar, entre outras, a competência relacionada
à Educação Permanente (SOARES e AGUIAR, 2010).
Os conhecimentos da Nutrição, como nas demais áreas da saúde, estão em
constante aprimoramento, consequentemente, é muito importante que os estudantes
se familiarizem durante sua graduação com ferramentas que lhes auxiliem na
atualização constante de seus conhecimentos. Nesse sentido, pode ser muito
relevante que já estejam habituados a utilizar recursos digitais e TIC no processo de
ensino e aprendizagem, bem como familiarizados com a modalidade EAD, pois esse
conhecimento poderá ser útil para a formação em geral dos profissionais. Todas as
áreas da Nutrição poderiam se beneficiar com a utilização habitual desses recursos
uma vez que existem documentos tais como Portarias, Diretrizes, Manuais e
Guidelines que orientam seu trabalho e encontram-se disponíveis em sites
governamentais ou de organizações voltadas à Nutrição.
Considerando os PCN para o curso de Nutrição, o perfil de profissional que se
deseja e a importância da educação permanente para os profissionais da área, é
possível que coordenadores e docentes destes cursos estejam deixando de
aproveitar o potencial da modalidade EAD e da utilização de TIC para aprimorar o
processo de ensino-aprendizagem, bem como para garantir a educação permanente
de graduandos e profissionais da Nutrição.
Entre as dificuldades encontradas para esta pesquisa, destaca-se a ausência:
a) dos PPC nos sites das IES - disponibilizar esse tipo de documento para consulta
dos alunos e público em geral poderia ser relevante. b) de resposta ao questionário
por parte de quase dois terços do universo, fato que dificulta o desenvolvimento
___________________________________________________________________________
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desse tipo de pesquisa. Por outro lado, a análise, sem identificar PPC em particular,
poderá auxiliar os coordenadores e corpo docente a analisar a pertinência da
utilização da modalidade em várias situações de aprendizagem, tanto no suporte a
disciplinas presenciais, quanto na realização de disciplinas nessa modalidade.
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Resumo – Dentro da cultura digital, a educação aberta concede o desenvolvimento
das pessoas, de forma democrática e ampla. Os Recursos Educacionais Abertos
(REA) incrementam a oferta de material favorecendo processos de ensino,
aprendizagem, pesquisa e avaliação - tanto na educação formal como informal e ao
longo da vida. O acesso à diversidade de produções e a possibilidade de adaptações
variadas do material disponível na Internet, dentro das leis de proteção ao autor,
oportunizam o compartilhamento deste material entre as pessoas, a custo zero,
contribuindo para que os envolvidos na ação pedagógica, professores e alunos,
alavanquem os seus conhecimentos. Além da disponibilidade dos REA, a
perspectiva da colaboração também se mostra imprescindível para melhorar os
processos educativos que se encontram alicerçados em bases horizontais, sem
hierarquias, com propósitos claros, comuns, e com a participação dos interessados
e envolvidos - independente da localização geográfica e temporal. Apresentamos
parte de uma dissertação de mestrado, realizada com professores vinculados à
Universidade Aberta do Brasil (UAB), nas instituições federais de ensino. Neste
recorte, o nosso objetivo é identificar o nível de conhecimento dos professores sobre
os REA e suas posturas sobre a produção dos mesmos. Os resultados apontam
uma prática mais democrática dos recursos produzidos dentro das instituições
públicas, valorizando o trabalho docente e o desenvolvimento colaborativo, dentro
da legalidade dos direitos autorais.
Palavras-chave: Recursos Educacionais Abertos; Colaboração; Educação

Abstract - Within the digital culture, open education provides the development of
people, democratic and ampla.Os form Open Educational Resources (OER)
increment the supply of materials favoring processes of teaching, learning, research
and evaluation - both in formal education as informal and lifelong. Access to the
diversity of productions and the possibility of various adaptations of the material
available on the Internet within the copyright protection laws, nurture the sharing of
this material among people at no cost, helping those involved in the pedagogical
action, and teachers students leverage their conhecimentos.Além availability of OER,
the prospect of collaboration also shows essential to improve the educational
processes that are grounded in horizontal basis, without hierarchies, with clear,
common purpose, and with the participation of stakeholders and involved - regardless
of geographic location and temporal.Apresentamos part of a master's thesis, carried
out with teachers linked to Open University of Brazil (UAB), the federal educational
institutions. In this cut, our goal is to identify the teachers' level of knowledge about
the OER and their positions on the production thereof. The results indicate a more
democratic practice of resources produced within the public institutions, enhancing
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the teaching work and collaborative development, within the law of copyright.
Keywords: Open Educational Resources; Collaboration; Education

Introdução
Para pensar em educação no contexto da Educação à distância, é imprescindível
considerar a cultural digital na qual estamos inseridos, desenvolvendo um trabalho de
educação que visa alavancar o conhecimento humano, de maneira formal, mas sem
deixar de contar as possibilidades de abertura e formação ao longo da vida. Neste
sentido, os Recursos Educacionais Abertos, são a ponte entre estes dois mundos,
Educação e alunos, por isto exploramos aqui um recorte de uma dissertação de
mestrado, já concluída, sendo o nosso objetivo identificar o nível de conhecimento dos
professores sobre os REA e suas posturas sobre a produção dos mesmos, nas
instituições federais de ensino superior ligadas ao sistema UAB, em Recife e seus
campi avançados.
Esta pesquisa se justifica pela proposta da EAD de expandir a
formação/educação para um número cada vez maior de pessoas, a qual não se faz
sem material de qualidade. Que poderiam estar disponível em formato digital,
acessível para modificações e contextualizações, propiciados pelas licenças que
promovem abertura total ou parcial dentro do respeito aos direitos autorias.
Apoiamos a discussão sobre os Recursos Educacionais Abertos, em
documentos internacionais e nacionais (2011,2012) que defendem a proposta como
uma forma de equidade da educação, e autores como Amiel (2012), ativista do
movimento REA, Kenski (2007,2013) que traz uma mescla de humanismo, promoção
dos direitos humanos através da educação, Mas é impossível falarmos de REA sem
abordamos as práticas colaborativas; aqui utilizamos as ideias de Torres, Alcântara,
Irala (2004), que trazem luz sobre a questão da administração dos conflitos e
hierarquia nos trabalhos em grupo. No tratamento do mundo digital e a cultura
desenvolvida neste universo, Lemos(2003,2009) e Silva(2006) nos ajudam na
fundamentação.
Assim promovemos a investigação buscando identificar o nível de
conhecimentos dos professores sobre REA, suas posturas sobre os
compartilhamentos e remix que as licenças permitem. Os resultados apontam para
um conhecimento superficial sobre o assunto, mas uma inclinação em participar das
propostas colaborativas e compartilhar as suas produções, ainda que na sua maioria
tenham ressalva sobre os pontos de abertura comercial, mas compreendemos isto
como um ponto de ressalva sobre a valorização do trabalho profissional dos
professores.
Acreditamos que este trabalho pode contribuir não apenas para a divulgação e
promoção dos REA, mas principalmente para o esclarecimento sobre as práticas
educacionais colaborativas, fomentando o compartilhamento e as boas práticas
educacionais respeitando os direitos dos autores e impulsionando o compartilhamento
dos materiais de ensino, pesquisa e aprendizagem.
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Educação e Cultura digital
Uma das grandes vantagens da cultura digital é que também podemos pensar a
educação longe dos processos formais de escolarização. O acesso às diversas
maneiras de educação ao longo da vida é um dos direitos assegurados pela
Constituição Brasileira e, neste sentido, a cultura digital pode ser amplamente
favorável à aprendizagem em qualquer momento da vida, numa perspectiva pessoal,
profissional e social, pelo seu alcance, que rompe com as barreiras geográficas e
temporais.
Apesar de todo o avanço científico e tecnológico que tivemos nos últimos anos,
ainda temos um grande contingente de pessoas excluídas dos meios educacionais,
em qualquer nível ou âmbito. Neste sentido, a cultural digital pode ser uma forma de
equalizar as diferenças intelectuais, cognitivas e sociais; e de minimizar as barreiras
de acesso - econômicas, temporais, geográficas, laborais e de saúde.
Para compreender melhor este universo, vamos explorar o conceito de
cibercultura e de educação aberta, pontos importantes nesta teia de ideias e propostas
educacionais. Lemos (2003) explica a ideia de cibercultura, como:
Cibercultura é a forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a
sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base micro-eletrônica que surgiram som
a convergência das telecomunicações com a informática na década de 70 (LEMOS,
2003, p.11)

Como vemos, a cibercultura é a relação de comunicação que acontece de
forma permanente entre as comunidades, propiciada pelo avanço tecnológico e o
acesso aos diversos objetos e dispositivos que permitem o consumo, a produção e a
utilização da informação, em todo e qualquer lugar. Todas estas questões estão
ligadas ao espaço, mais especificamente ao espaço virtual, a democratização que
sofreram as informações e a as formações que podem ser “baixadas”, para o mundo
real. (LEMOS, 2009, p. 92).
Em relação à educação aberta, optamos pelo conceito trabalhoado por Amiel
(2012), que explica que o termo abertura está relacionado com as vários formas de
garantir a remoção das diversas barreiras de acesso à educação, como direito
humano, que independem dos dispositivos digitais, mas que podem ser amplamente
beneficiadas por estes. Para tanto o conceito de educação aberta é:
Fomentar (ou ter à disposição) por meio de práticas, recursos e ambientes abertos,
variadas configurações de ensino e aprendizagem, mesmo quando essas aparentam
redundância, reconhecendo a pluralidade de contextos e as possibilidades
educacionais para o aprendizado ao longo da vida (AMIEL, 2012, p.19)

Nesta discussão é importante frisar que cibercultura e educação aberta são
pontos essências para os REA. É nesta base que são alavancados sua produção e
consumo, consolidando as mudanças e vantagens tão necessários para a educação.
Enfatizamos que diversos documentos internacionais defendem que a educação é o
principal elemento que leva o homem a questionar, reivindicar e legitimar ou seus
direitos, tornando-o cidadão do mundo, politizado, atuante, capaz de produzir um salto
qualitativo em sua vida, alavancado pelo conhecimento e novas formas de atuação
profissional. Portanto, não podemos limitar as análises sobre educação aos índices
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de acesso ao âmbito formal.
Em realidade, o papel da educação, considerando a complexidade do ser
humano, deve favorecer a integração dos aspectos econômicos, sociais, políticos,
históricos, sem fragmentações, privilegiando os pilares da educação da UNESCO
(aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a aprender), e
tornando o homem mais participativo, comprometido e em exercício pleno de sua
cidadania.
Acreditamos que, dentro dos processos educativos, as possibilidades
proporcionadas pela cultura digital transformam os espaços e as experiências de
ensino, aprendizagem, pesquisa e avaliação. Produzir informação e conhecimento, na
cultura digital, impõe uma reorientação do universo educativo. Há uma alteração na
linguagem, nos objetivos, nos recursos, nas estratégias, nas metodologias, afetando
o planejamento das atividades docente-discentes. O conhecimento não está mais com
o professor e com os livros, dentro dos muros das instituições. Ele se encontra
distribuído em toda a rede: em blogs, jogos, músicas, histórias em quadrinho,
animação, simulação, sites, e-books, redes sociais, comunicadores instantâneos...ou
seja, os recursos educativos estão disponíveis de forma digital, em todas as partes do
ciberespaço. Basta saber encontrá-los. E essa é uma das habilidades desta época.
Saber encontrar as informações verdadeiras, em bases fidedignas, e saber utilizar
essas informações no cotidiano, são habilidades imprescindíveis na atualidade.
É preciso ressaltar que, na cultura digital, os aprendizes estão continuamente
conectados à rede e, nela, praticam atividades diversas. Podem visitar museus,
bibliotecas, exposições, ler, ouvir música, entre tantas outras atividades.
A capacidade de participar efetivamente da rede, na atualidade define o poder de cada
pessoa em relação ao seu próprio desenvolvimento e conhecimento. Mais do que as
infraestruturas físicas, o hardware, equipamento e tecnologias que viabilizam o
acesso, a necessidade das infraestruturas de software das pessoas, o conhecimento, o
tempo, a dedicação, a motivação – e do envolvimento ampliado nesse modelo de
sociedade faz a diferença (KENSKI, 2007, p.36)

Deste modo, este poder está intrinsecamente ligado aos estímulos que a rede
devolve em seus usuários, contribuindo para tornar as pessoas mais produtivas,
participativas e colaborativas. O contexto favorece o uso e reuso dos Recursos
Educacionais Abertos (REA), como veremos a seguir.

Recursos Educacionais Abertos (REA)
Numa conferência da UNESCO no ano de 2002, o termo Recursos Educacionais
Abertos foi utilizado pela primeira vez, atribuindo a esses recursos um significado de
disponibilização de materiais de ensino e de aprendizagem, de forma aberta,
potencializando o seu uso em diversos contextos. Esta proposta está alinhada com
vários documentos de promoção dos direitos humanos. Mas, como sabemos, para
incentivar uma educação de qualidade, precisamos dispor de materiais que deem
suporte aos diversos eixos trabalhados, proporcionando o aprofundamento e a
apropriação do conhecimento. Desta forma, os REA apresentam ligação indissociável
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com os ideais de educação para todos, levando em consideração as suas quatro
liberdades: uso, remix ou aprimoramento, revisão ou recombinação e distribuição.
A seguir, apresentamos o conceito de REA:
REA são materiais de ensino, aprendizagem e investigação em quaisquer suportes,
digitais ou outros, que se situem no domínio público ou que tenham sido divulgados
sob licença aberta que permite acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos por
terceiros, mediante nenhuma restrição ou poucas restrições. O licenciamento aberto é
construído no âmbito da estrutura existente dos direitos de propriedade intelectual,
tais como se encontram definidos por convenções internacionais pertinentes, e
respeita a autoria da obra (DECLARAÇÃO DE PARIS SOBRE RECURSOS
EDUCACIONAIS ABERTOS, 2012).

O mais importante nos REA é a abertura provida por licenças específicas que
tornam o material acessível para todas as pessoas em diferentes contextos
educacionais de formação, sem custos, e dentro das leis de direitos autorais. Esta
amplitude de material contribui para enriquecer a aprendizagem, mostrando linhas de
pensamento diferentes, material atualizado, abordagens distintas, proporcionando um
conhecimento sem fronteiras e plurifacetado. Estas ideias foram copiladas no símbolo
do REA, compreensível em diversos idiomas por trazer elementos do imaginário
popular.
Figura nº 01 – Símbolo REA em português

Fonte: Site da Unesco
O formato de semicírculo transmite a ideia de sol nascente a direção ascendente. A
seção inferior representa a capa de um livro aberto, visto e perfil. Seu formato e
variação de espessura no traço pode também ser associado a um pássaro voando,
representando liberdade, difusão e ausência de fronteiras. As três folhas de papel
reforçam a ideia de um livro, um dos recursos mais tradicionais de educação. A
angulação das páginas dá movimento e encaminha a atenção para a centro da imagem.
Em seguida das folhas, três mãos representam a colaboração e o conhecimento
coletivo que fazem parte dos REA. Tendo a mãos no centro do logotipo transmite-se
o principal objetivo dos REA: educação e valorização das pessoas das pessoas na
educação, distanciando-se de uma abordagem tecnicista. O tamanho crescente das
mãos representa o aumento de interesse, desenvolvimento e uso de REA. A aparência
geral da figura é icônica e identificável em diferentes tamanhos (WIKIPÉDIA, 2014)
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Mesmo com tantos profissionais envolvidos na questão, o movimento ainda
carece de pessoas que publiquem as produções e compartilhem de forma aberta,
contribuindo para o aprofundamento dos temas estudados, desenvolvendo uma
atitude colaborativa entre professores, pesquisadores e estudante, consolidando,
assim, a ideia de que a educação não pode ser patrimônio de alguns, mas um direito
de todos. E, para isto tornar-se uma realidade, faz-se necessário o acesso aberto a
materiais de qualidade, em grande quantidade.
REA é mais que tudo um movimento para que as pessoas tenham consciência crítica
sobre o seu papel em uma sociedade cada vez mais mediada por recursos digitais. Para
que tenham clareza de como, quando e porque compartilhar conhecimento e recursos.
De fomentar o compartilhamento de boas ideias, pensarem novas maneiras de fazer o
uso de recursos educacionais, novas práticas didáticas e de encorajar a troca de
experiências entre alunos e professores reduzindo barreiras legais ou empecilhos
técnicos (UM CADERNO PARA PROFESSORES, 2011, p.1)

Participar do movimento, de forma efetiva, contribuindo com produções e
defendendo a utilização de licenças abertas, com o intuito de ampliar o acesso aos
materiais, é a proposta que se apresenta para a equidade da educação, sempre na
busca de conhecer os impactos que esta atitude causa na educação e buscar
direcionamentos no sentido de tornar está utilização positiva.
O fato dos conteúdos serem abertos e licenciados permitem que sejam utilizados em
diversos formatos (não somente impressos) tanto na modalidade a distância quanto na
presencial. Aí reside nosso principal argumento a respeito dos REA na integração das
tecnologias educacionais e na convergência entre as modalidades (MALLMANN, et
al.2013, p.235)

O formato digital é um argumento irrefutável para potencializar a sua utilização.
A condição é ter acesso à internet. Neste sentido, é imprescindível que as redes de
banda larga sejam amplas e liberadas para todos. Outro ponto importante a mencionar
são as redes de colaboração, que exploraremos no tópico seguinte.

Educação e redes colaborativas
O termo colaboração é utilizado por muitos e em diversos espaços. Muitas vezes, este
termo é utilizado como um sinônimo do termo cooperação. Para este trabalho, faz-se
necessário saber a diferença entre os dois termos, uma vez que, para o movimento
REA, a colaboração é imprescindível. De acordo com Torres, Alcântara, Irala (2004,
p.132) cooperação é
...um conjunto de técnicas e processos que grupos de indivíduos aplicam para a
concretização de um objetivo final ou a realização de uma tarefa específica. É um
processo mais direcionado do que o processo de colaboração controlado pelo
professor (TORRES, ALCÂNTARA, IRALA, 2004, p.132)

Para entender a diferença, de acordo com Kenski et al (2013, p, 270) colaboração é
...o processo que envolve, além da cooperação, a realização de tarefa de forma
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coletiva, onde os participantes do grupo ou comunidade auxiliam-se mutuamente,
para complementar as ações e o trabalho dos outros. A interpendência entre os
participantes é aspecto marcante, possível somente quando pautada pelo respeito
mútuo, interação, superação de diferenças e conflitos, além da busca por resultados
que beneficiam a todos (KENSKI, et al. 2013, p.270)

Estas atividades são desenvolvidas sem uma hierarquia definida, num esforço
coletivo para alcançar o objetivo comum, tendo como ponto principal a interação entre
as pessoas, com apoio mútuo e autonomia individual, administração dos conflitos e
da diversidade de valores do grupo, que são resolvidos de forma conjunta, com
comunicação, de forma consensual, com múltiplos olhares, resultante numa proposta
que atenda a múltiplos interesses.

Vivemos uma nova conjuntura espaço-temporal, marcada pelas tecnologias digitais
telemáticas onde o tempo real parece aniquilar, no sentido inverso à modalidade, o
espaço de lugar criando espaços de fluxos, redes planetárias pulsando no tempo real,
em caminho para a desmaterialização dos espaços de lugar. Assim, na cibercultura
podemos estar aqui e agir a distância. A forma técnica da cibercultura permite a
ampliação das formas de ação e comunicação sobre o mundo. (LEMOS, 2003, p.13)

O processo de colaboração nos espaços virtuais torna-se mais intenso por
comportar interações diferentes do presencial, potencializando as discussões, as
remixagens, traçando novos caminhos, com a utilização de vídeos, textos, imagens,
entrelaçando redes que potencializam a manipulação de informações através de
percursos diversos (SILVA, 2006)
As redes colaborativas são formadas por distintos grupos. O fator que congrega
os participantes é o objetivo comum. Na internet, além dos materiais em formatos
distintos, as finalidades também se multiplicam em grupos de estudos, fóruns, listas
de discussão, cursos abertos, promovendo uma ligação entre as pessoas em
diferentes espaços e níveis de conhecimento.

Metodologia
Esta pesquisa é enquadrada dentro do método dialético, por conter elementos
contraditórios dentro o contexto social, sendo influenciado por filiações ideológicas e
filosóficas que regem as relações sociais e profissionais. Ampliando as nossas
análises levamos em consideração não apenas a abordagem quantitativa, mas
qualitativa do objetivo, na tentativa de obter resultados mais próximos da realidade
dos sujeitos, e não uma visão estanque.
Dentro deste propósito, a coleta de dados foi realizada através de um
questionário semiestruturado, com 17 perguntas fechadas e 2 abertas. O questionário
foi enviado pelo Google Drive, para os endereços eletrônicos dos professores, cedidos
pelas coordenações das licenciaturas em EAD, das instituições federais localizadas
em Recife - UFPE, UFRPE, IFPE e seus campi.
As análises das perguntas fechadas foram feitas com o Libre Office Cálc. que
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gera gráficos, tabelas e permite a utilização de filtros, para a análise dos conteúdos
utilizados o RQDA1
A categorização do trabalho foi feita pelo critério semântico. As
teóricas são resultado dos achados empíricos, relacionados com a
realizada na fundamentação teórica diretamente ligados a REA e EAD.
colaborativas relacionadas com o material estão distribuídas entre
compartilhamento e restrição.

categorias
discussão
As ações
produção,

Pensar em produção por parte dos professores, remete-nos às produções
realizadas para atender desde a proposta de sua aula até aspectos mais amplos,
como o compartilhamento do material para toda a comunidade acadêmica. Neste
sentido, potencializamos as produções virtuais que podem ser disponibilizadas não
apenas nas bibliotecas, mas também em sites e repositórios.
O fato é que a qualidade da construção e do interesse despendido por educadores e
estudantes na elaboração e no uso de um REA é inegavelmente positivo.
Provavelmente, o fato de os REA serem reutilizados, criticados ou recriados por
membros de uma comunidade se confira como uma das principais variáveis
responsáveis pela qualidade das suas produções (PICONEZ, 2013, p.282)

Após a etapa de produção, é preciso priorizar o compartilhamento do material,
para que este possa ter visibilidade promovendo o conhecimento, possibilitando a
atualização de aprendizagem, fomentando o pensamento crítico e as atitudes
colaborativas. Para um aprofundamento do conhecimento, o acesso às leituras de
textos diversos, pesquisas transversais, são fundamentais. As bibliotecas digitais
ampliam estas alternativas (TRIMER, 2011, p.315)
Para o movimento REA, a produção e o remix dos conteúdos estão diretamente
relacionados com a democratização do conhecimento, da atualização profissional e
educação ao longo da vida. O que foi produzido com pagamento de verba pública, é
justo que seja disponibilizado para benefício de todos, independentemente de
posicionamentos individuais e filiações ideológicas e filosóficas. Por isto é importante
discutir as restrições desta prática. Os direitos autorais representam o maior entrave
para a concretização das ações colaborativas.
Para fundamentar e justificar as nossas análises, vamos conhecer um pouco
dos dados coletados entre os professores da UAB/
Gráfico nº 01 - Você conhece os Recursos Educacionais abertos?

1

RQDA é um pacote do aplicativo R para Análise de Dados Qualitativos. Funciona como um
programa livre que pode ser instalado nas plataformas Windows, Linux e Mac OS. Disponível em
http://rqda.r-forge.r-project.org/
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Fonte: Dados levantados pela autora (2014)

Gráfico nº 02 - Como você define a sua prática em relação aos REA
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Fonte: Dados levantados pela autora (2014)
Gráfico nº 03 – Você já remixou, revisou ou adaptou alguma obra em formato
digital, para atender as necessidades e suas disciplinas?
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Fonte: Dados levantados pela autora (2014)

Embora não seja um assunto novo, os REA ainda enfrentam um problema do
desconhecimento entre os professores. Há também falta de clareza sobre os seus
fundamentos e prerrogativas de equidade da educação, o que causa uma confusão
sobre a valorização dos direitos dos autores. Isso provoca algumas dificuldades para
o crescimento da proposta, embora isto seja apenas o que se refere ao conhecimento
técnico da proposta, e não a intensão que o professor tem em relação a sua prática,
defendida pela vontade expressa de compartilhar as publicações de forma aberta,
mesmo que, para tanto, a opção de comercialização seja vetada.
Utilizar o material de outro professor e fazer mudanças neste, ainda não é uma
prática recorrente entre os professores, embora isto contribuísse de forma significativa
para equalizar o tempo gasto com a preparação de material e elevação da qualidade
e atualização dos mesmos.
Gráfico nº 04 – Você concorda em publicar a sua produção e permitir que outras
pessoas possam:
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Fonte: Dados levantados pela autora (2014)

Compartilhar a produção com as atribuições ND e NC, corresponde a vontade
da maioria dos professores investigados neste trabalho. Estas atribuições não fazem
parte da filosofia REA. A preocupação que mais se destaca é a NC, que trata da parte
comercial, resguardando a remuneração do profissional e sua valorização profissional.
Figura nº 02 – Ações colaborativas relacionadas com a produção do material

Fonte: Dados levantados pela autora (2014)
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Figura nº 03 – Ações colaborativas relacionadas com a produção do material

Fonte: Dados levantados pela autora (2014)

Figura nº04 – Ações colaborativas relacionadas com o compartilhamento do material
(pergunta 18)
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Fonte: Dados levantados pela autora (2014)
Figura nº 05 – Ações colaborativas relacionadas com o compartilhamento do material
(pergunta 19)

Fonte: dados levantados pela autora (2014)

Nas perguntas abertas, os resultados apontam para o desejo de produzir e
compartilhar as produções, impulsionando as práticas abertas e valorizando o trabalho
dos professores. Os sujeitos desta pesquisa, em sua maioria, percebem que os REA
são um diferencial para educação à distância, para as melhorias na qualidade das
produções, na sua divulgação e acesso.
Os órgãos e entidades envolvidas na educação a distância ganham visibilidade
nas formalidades de compartilhamento, principalmente porque as produções que
circulam na maioria das instituições são produzidas por profissionais do quadro.
Os mapas conceituais gerados pelas palavras mais citadas pelos entrevistados,
demonstram que o professor está aberto a uma prática democrática que leve ao
envolvimento de estudantes, professores, entidades, sempre no sentido de ampliar os
acessos, valorizar as produções, dentro dos critérios de legalidade e respeito aos
direitos autorais.

Considerações Finais
Todo pesquisador conhece os desafios que se assomam ao trabalho de campo
quando precisamos entrevistar sujeitos em instituições diversas e confrontar o
interesse de grupos distintos, a saber aqui, cumprir os prazos da pesquisa, analisar
os questionários e ter respostas de todos os grupos, tanto nas perguntas fechadas
13

quanto na parte aberta do questionário, mas esta etapa foi muito bem cumprida pelos
sujeitos. Era como se todos desejassem de fato expressar a sua intensão em relação
aos REA.
Verificamos que o nosso papel, além de coletar as opiniões dos professores,
serviu como um propulsor do movimento. Plantamos a semente da curiosidade, do
desejo de produzir e compartilhar de forma aberta. Aprofundamos os conhecimentos
sobre os direitos autorias e tornamos esta compreensão mais produtiva para a
disseminação do conhecimento, que leva à equidade da educação.
Entendemos que as respostas aqui encontradas representam um momento
apenas, e que devem ser ampliadas com pesquisas que visem conhecer as práticas
sobre remix, domínios técnicos para a produção de REA, mas, sobretudo o seu
impacto na realidade na educacional. Que conhecimentos são potencializados? Quais
são mais recorrentes? E que diferencial elas trazem para a realidade?
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Resumo – A Aprendizagem Móvel, modelo de aprendizagem através da tecnologia
móvel, tem sido utilizada para tornar as disciplinas mais interessantes para os
alunos, mudando os padrões didáticos adotados até então. Este trabalho propõe e
avalia um instrumento de avaliação de aplicativos para o ensino de matemática
básica. Por meio de uma metodologia qualitativa e exploratória, um instrumento de
avaliação foi proposto com base em uma revisão da literatura sobre o assunto. O
instrumento prevê a avaliação de aplicativos com base em 4 dimensões:
pedagógica, ensino da matemática, experiência do usuário e interface. Para
avaliação do instrumento, foram selecionados aplicativos a serem avaliados. Por
meio de pesquisas na literatura, internet e lojas virtuais, 9 aplicativos candidatos
foram encontrados. Após a aplicação de critérios de exclusão de acordo com os
objetivos do trabalho, 2 aplicativos foram escolhidos e submetidos à avaliação pelo
instrumento proposto. O instrumento se mostrou de fácil aplicação e possibilitou a
avaliação e comparação dos aplicativos de acordo com as dimensões previstas.
Palavras-chave: Aprendizagem Móvel, Avaliação da Aprendizagem, Matemática
Básica.
Abstract – Mobile Learning, a learning model based on mobile Technologies, has
been used to make the learning process more appealing to students and has
changed didactic patterns adopted until then. This work proposes and evaluates an
apps assessment method for teaching basic mathematics. Using a qualitative and
exploratory methodology, an assessment method was proposed based on a
literature review on the subject. The method assesses apps based on 4
dimensions: pedagogical, mathematics learning, user experience and interface. In
order to evaluate the method, some apps were selected. By searches on published
studies, the internet and virtual stores, 9 candidate apps were found. After applying
exclusion criteria according to the goals of this study, 2 apps were selected and
submitted to evaluation using the proposed method. The method was considered
easy to use and supported the assessment and comparison of apps according to its
dimensions.
Keywords: Mobile Learning, Learning Assessment, Basic Mathematics.

1. Introdução
Em uma realidade em que a tecnologia está cada vez mais presente em nosso
cotidiano, vemos a interatividade, troca de mensagens, troca de informações,
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rapidez na comunicação, e um mundo sem fronteiras, através da internet, como
marca registrada dessa fase tecnológica. Os celulares e computadores se tornaram
objetos essenciais no dia a dia, pois tudo pode ser realizado com mais praticidade,
por exemplo, comprar, ou efetuar pagamentos sem sair de casa. No mundo da
tecnologia, novos recursos são produzidos e vemos a inovação ser a palavra chave
que motiva o mercado tecnológico. Não demorou muito para a tecnologia chegar às
escolas e ao ambiente acadêmico.
Uma das maneiras de se explorar a tecnologia em ambientes de ensino é por
meio do uso de jogos educativos, já que jogar é uma atividade importante para o
desenvolvimento psicológico, social e cognitivo, como diz Neto e Fonseca (2013).
Segundo a pesquisa Motivos da Evasão Escolar, citada por Medeiros e Schimiguel
(2012), 40% dos jovens de 15 a 17 anos deixam de estudar simplesmente porque
acreditam que a escola é desinteressante. Este é um fato preocupante, que traz
motivos a mais para a inserção da tecnologia no ambiente escolar.
A necessidade de adaptação às tendências e de proporcionar ao estudante
prazer ao estudar trouxe também o uso dos dispositivos móveis como apoio à
aprendizagem, dando origem ao termo Aprendizagem Móvel ou Mobile Learning.
Este termo pode ser definido como um modelo de aprendizagem através da
tecnologia móvel (LIN, WANG e LI, 2016). Assim, tendo em vista o envolvimento de
professores e alunos no processo de aprendizagem móvel, o processo de ensinoaprendizagem aproxima a sala de aula e o mundo real, além de que a interatividade
pode oferecer feedback rapidamente, identificando se as metas de aprendizagem
foram alcançadas.
Uma justificativa para a inserção dos dispositivos móveis na educação é a
necessidade de se adaptar à tecnologia, às novas maneiras de ensino, tornando
disciplinas muito mais interessantes para os alunos, a mudar os padrões didáticos
em que professores apenas transmitem as informações, e passam a ser
estimuladores. O professor toma um papel fundamental nessa realidade, pois orienta
e estimula os alunos a interagem com a tecnologia. Os jogos possibilitam ao aluno
vencer desafios, resolver problemas e pensar de maneira estratégica, construindo
assim seu conhecimento. É preciso utilizar formas lúdicas de ensino, trazer a
tecnologia para o ambiente escolar, fazendo com que disciplinas de difícil interesse
dos alunos, como a matemática, por exemplo, se tornem mais atraentes e ainda
utilizar dispositivos que possibilitem melhor interação com os alunos. Neto e
Fonseca (2013) citam ainda inúmeros benefícios do M-Learning, como: melhoria de
recursos para o aprendizado do aluno, acesso a conteúdos didáticos com total
mobilidade, interatividade entre professores, entre outros.
Com o avanço da tecnologia e utilização da mesma em ambientes
acadêmicos, em sua maioria no ensino superior, cresce a quantidade de estudos
que avaliam esse fenômeno. Como a área de pesquisa em Aprendizagem Móvel é
relativamente nova, é necessário entender o processo de aprendizagem com apoio
de aplicativos e recursos móveis e digitais. Logo, entende-se como fundamental o
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aumento de estudos que possibilitem avaliar efetivamente a utilização desses
recursos e disseminar a aprendizagem móvel para todos os graus de ensino.
Assim, este trabalho tem como objetivo geral fornecer e avaliar um
instrumento de avaliação de aplicativos de Matemática Básica, que podem ser
usados em um contexto de Aprendizagem Móvel. Espera-se como contribuição
deste trabalho o estímulo do uso da Aprendizagem Móvel na educação básica e
futuramente, a analisar os impactos positivos e negativos dos aplicativos avaliados
em contextos práticos de ensino.
O restante deste artigo está organizado da seguinte maneira. A Seção 2
apresenta o referencial teórico que deu base a este trabalho. A Seção 3 descreve a
metodologia aplicada neste trabalho. A Seção 4 apresenta os resultados obtidos
enquanto a Seção 5 conclui e descreve as propostas de trabalhos futuros.

2. Referencial teórico
2.1 Aprendizagem Móvel ou Mobile Learning
Segundo Lin, Wang e Li (2016), Mobile Learning ou m-Learning é um conceito novo,
um modelo de aprendizagem através da tecnologia móvel. Com um dispositivo
móvel, pode-se ter acesso às atividades, recursos acadêmicos, conteúdos
específicos do que o estudante deseja aprender e ter contato, que proporcionem a
ele um ensino extraclasse. Este tipo de aprendizagem se difere dos métodos
tradicionais, por apresentar total liberdade, ao dar para o aluno a escolha do local a
estudar, a escolha da hora que deseja estudar. Um dos aspectos consideráveis
desse tipo de tecnologia é transformar o processo de aprendizagem em algo
prazeroso, e não rotineiro, como em uma sala de aula com métodos pouco
dinâmicos de ensino. Além de oferecer mobilidade total, com uso das tecnologias é
possível integrar várias áreas de conhecimento, fazendo com o aprendizado seja
ainda mais efetivo.
Para Kukulska-Hume e Traxler (2005), como benefícios da m-Learning podem
ser apontados: a melhoria dos recursos para o aprendizado do aluno, o qual os
utilizará para execução de tarefas, como por exemplo, consulta de informações via
Internet, e o aumento da interatividade com professores e as estratégias de
aprendizado disponíveis, através de novas tecnologias que dão suporte tanto à
aprendizagem formal quanto à informal. Usando o modelo de Mobile Learning, a
tecnologia funciona como recurso que complementa as ações da educação em
ambientes formais ou não.
2.2 Trabalhos relacionados
O estudo partiu de uma revisão da literatura, envolvendo a análise de instrumentos
de avaliação de jogos digitais e a utilização de Mobile Learning no ambiente
pedagógico. Estes trabalhos são descritos a seguir.
No trabalho de Bottentuit Junior, Coutinho e Alexandre (2006), foi
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desenvolvido um tipo de webquest para dispositivos móveis. Com este recurso,
foram criadas atividades para que os alunos de 5º ano tivessem contato com o
conteúdo de biologia apresentado em classe. Como resultado do trabalho, foi
verificada a importância da aprendizagem móvel no ramo educacional, e a
constatação de que o m-Learning pode facilitar a comunicação entre os
interlocutores (professor e aluno), vencendo as distâncias e trazendo para a sala a
realidade.
No trabalho de Gedik et al. (2012), foi realizada a avaliação do
desenvolvimento da aprendizagem móvel, críticas e desafios. Para chegar a esse
objetivo, foi construído um sistema de M-Learning que aborda conteúdos da
Biologia, enviando mensagens, e atividades para os celulares dos alunos, que eram
o público alvo da pesquisa, para avaliar o sistema. As atividades tinham um limite de
tempo para serem respondidas, e com a entrega das atividades, novas
funcionalidades do sistema eram disponibilizadas. De início, os estudantes não
tinham muita motivação para realizar as atividades em casa, mas o sistema possuía
feedback para os mesmos, e atribuía pontuação às atividades, e com isso, a
motivação para realizar as atividades aumentou. Além disso, o sistema possuía
diferentes arquivos de mídia para o aprendizado, como texto, vídeos e gráficos.
Após o uso da ferramenta, os estudantes puderam avaliar, dar sugestões como a
interação entre pares durante as atividades, e estabelecer as prioridades ao utilizar
um sistema de M-Learning, no qual a curiosidade e a revisão de conteúdo foram os
aspectos principais percebidos por eles.
No trabalho de Neto e Fonseca (2013), foi realizado o estudo de viabilidade
da utilização de jogos educativos para dispositivos móveis que possibilitam o auxilio
no ensino de matemática. Foi desenvolvido um jogo com base no livro “O Homem
que calculava”, utilizando seu enredo para dispor atividades, promover a interface
homem-máquina com o cenário do livro, forma intuitiva para as crianças, e adotando
diversos estágios, no qual a criança pode ter avanços graduais no conteúdo
estudado, passando por níveis que trabalham sua capacidade de resolver problemas
matemáticos. Foi levada em conta a preocupação com o desenvolvimento de
recursos que fossem comunicativos e de interface intuitiva. Todos esses aspectos
foram avaliados no jogo desenvolvido, que obteve avaliação positiva junto aos
alunos.
O estudo de Medeiros e Schimiguel (2012) avalia a utilização dos jogos para
atrair o interesse dos alunos. Uma norma citada no trabalho é a ISO/IEC 9126, uma
norma com foco na qualidade do produto de software que define atributos de
qualidade distribuídos em seis tipos: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade,
eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Quanto às metodologias de avaliação
utilizadas, foram citadas: a metodologia de Gladcheff, Zuffi e Silva (2011), que
aborda aspectos pedagógicos, específicos, a metodologia LORI (Learning Object
Review Instrument), que define nove itens para avaliação como qualidade do
conteúdo e alinhamento do objetivo da aprendizagem, e a metodologia GameFlow,
que aborda os aspectos como concentração, desafio, habilidade do jogador. Tendo
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como base as metodologias referenciadas, foi avaliado o jogo Stop, utilizando os
métodos LORI e GameFlow. Como resultados do trabalho, foram indicados
argumentos que justificassem o uso de jogos eletrônicos na educação, e com a
metodologia de avaliação proposta, exemplificada na avaliação do jogo Stop, se
constatou que o mesmo respondeu com satisfação todos os tópicos, e outros jogos
podem ser avaliados utilizando a mesma metodologia.
O estudo de Vilarinho e Leite (2015) busca construir e validar um instrumento
técnico, baseado em indicadores com questões levantadas por um docente ao
escolher um jogo para aplicar em sala de aula. A metodologia de pesquisa aplicada
é a abordagem centrada em especialistas, na qual profissionais multidisciplinares de
áreas de educação, avaliação e jogos, podem contribuir na construção do
instrumento. Como resultado da parceria desses profissionais, foi elaborado um
quadro de critérios que apresenta três dimensões a serem avaliadas: pedagógica,
experiência do usuário e interface. Dentro de cada critério, foram citados indicadores
que receberam notas de 1 (muito ruim) a 4 (muito bom), sendo alguns dos
indicadores: critério pedagógico – adequação da linguagem, clareza dos objetivos,
estímulo à resolução de problemas, critério experiência do usuário – capacidade de
desafiar, capacidade de motivar, interação social, critério interface – ausência de
erros técnicos, clareza das informações visuais, facilidade de navegação. Este
instrumento inclui 20 afirmativas a serem julgadas conforme o grau de concordância
do avaliador com o indicador. Para garantir a eficácia do instrumento, os
especialistas foram consultados, avaliando se os critérios propostos eram
adequados, e se o instrumento poderia ser aplicado externamente. Como resultado
dessa indagação, o instrumento foi validado como útil para os professores, e pode
ser aplicado à escolha de jogos criticamente por eles.
No estudo de Lin, Wang e Li (2016) foi realizada a avaliação do sucesso dos
sistemas M-Learning. Foi utilizado um modelo de avaliação que enfatiza seis
dimensões: qualidade da informação, qualidade do sistema, qualidade do serviço,
uso/intenção de usar, satisfação dos usuários, e benefícios. O contexto utilizado foi o
da aprendizagem móvel na educação superior. O estudo foi realizado com base em
entrevistas com profissionais, professores de universidade e usuários dos sistemas
móveis. Como objetivo do trabalho, foi desenvolvido um instrumento padrão para
descrever as métricas utilizadas ao avaliar um sistema de M-learning, auxiliando
professores e desenvolvedores.
No trabalho de Wu et al. (2012), foi realizada uma análise dos trabalhos e
tendências de pesquisa na área de M-Learning, possibilitando estabelecer padrões
de desenvolvimento e avaliação dos recursos e auxiliar professores e profissionais a
entender esse domínio. O método utilizado foi o de revisão e análise. Uma
consideração importante foi que o uso de M-Learning se concentra na educação
superior. O estudo ressalta que essa área de pesquisa é relativamente nova, e
indica que existe até então apenas um volume de 5% de trabalhos relacionados a
avaliar a influência de características de aprendizado, e 5% à investigação do
domínio efetivo durante um processo utilizando Mobile Learning. O maior índice de
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pesquisas fica por conta da avaliação dos efeitos do Mobile Learning, com 58%.
No trabalho de Machado (2016), após estudos com profissionais da educação
e tecnologia, e junto com a UFRGS, foi gerada uma tabela dinâmica mapeando
softwares educacionais livres para dispositivos móveis. Esta tabela, documentada
como wiki, provê o mapeamento dos softwares de ensino básico ao ensino superior,
podendo servir como base para a escolha de jogos e softwares para utilização em
sala de aula por professores ou ainda extraclasse.
Visto que nos trabalhos apresentados com o intuito de avaliar jogos ou
aplicativos vários aspectos de avaliação são citados, a Tabela 1 apresenta os
principais aspectos relacionados com cada trabalho, a fim de possibilitar uma melhor
visualização dos mesmos, mapeando as dimensões apresentadas.
Tabela 1: Aspectos de avaliação. Fonte: Dados da pesquisa

Aspecto/Dimensão
Recursos comunicativos
Imersão com o usuário
Interface intuitiva
Alinhamento dos objetivos de aprendizagem
Clareza dos objetivos
Qualidade do conteúdo
Interatividade
Feedback e adaptação
Usabilidade
Acessibilidade
Reusabilidade
Aderência a padrões
Qualidade da informação
Qualidade do sistema
Qualidade do serviço
Satisfação dos usuários
Adequação da linguagem
Ampliação dos recursos cognitivos
Correção do conteúdo
Estímulo à resolução de problemas
Fornecimento de feedback
Perspectiva interdisciplinar
Presença de recursos de avaliação
Promoção do desenvolvimento do sujeito
Uso de situações contextualizadas
Capacidade de desafiar
Capacidade de motivar
Capacidade de reter a concentração

Referência
Neto e Fonseca (2013).

Medeiros e Schimiguel
(2012).

Lin, Wang e Li (2016).

Vilarinho e Leite (2015).
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Desenvolvimento do jogador
Interação social
Sensação de controle
Ausência de erros técnicos
Clareza das informações visuais
Facilidade de navegação

3. Metodologia
A metodologia para o desenvolvimento do presente artigo pode ser classificada
como uma pesquisa qualitativa e exploratória, pois tem como objetivo proporcionar
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a
construir hipóteses (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). A pesquisa qualitativa é
descritiva, as informações obtidas não podem ser quantificáveis, os dados obtidos
são analisados indutivamente, e a interpretação dos fenômenos e a atribuição de
significados são básicas no processo de pesquisa.
Este trabalho envolveu as seguintes etapas: Identificação dos aplicativos,
Definição dos critérios de avaliação dos artigos, Escolha dos aplicativos a serem
avaliados, e Realização da avaliação dos aplicativos. Estas etapas serão explicadas
em detalhe a seguir.
3.1 Identificação dos aplicativos
Este trabalho buscou identificar aplicativos de ensino de Matemática que pudessem
ser avaliados. Para isso, foram utilizadas as seguintes fontes: o trabalho de
Machado (2016), artigos científicos que tratam do ensino de aplicativos do ensino de
matemática, pesquisa de aplicativos realizada no Google Play, pesquisas realizadas
no site de buscas Google. Para as pesquisas na loja Google Play e no buscador
Google, foi utilizada a seguinte string de busca: “Aplicativos de Matemática para
Crianças”.
Para identificação dos aplicativos a serem avaliados neste estudo, a partir da
busca nas fontes mencionadas, foram adotados os seguintes critérios: (a) ser
gratuito e (b) ter como foco ensino de matemática básica (crianças entre 5 e 6 anos),
abrangendo como conteúdo operações e problemas básicos (especificados em
detalhe posteriormente, neste trabalho). Aplicando os critérios apresentados, a
pesquisa resultou em uma lista de aplicativos, apresentados na Tabela 2, que exibe
ainda a fonte que permitiu que o aplicativo fosse identificado.
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Tabela 2. Identificação de Aplicativos de Matemática Básica. Fonte: Autor

Aplicativo
PlusMinus Times Divide

Fonte
Machado (2016)

Geogebra
Colour Clock
Game of Life
App Matemática Fácil
App Tabuada de Multiplicar
Rei da Matemática Júnior
Park Math
Kids Numbers and Math

Machado (2016)
Machado (2016)
Machado (2016)
Google
Google
Google Play
Google
Google Play

3.2 Definição dos critérios de avaliação dos artigos
A escolha dos critérios de avaliação dos artigos foi realizada com base em critérios
identificados no instrumento de avaliação proposto no trabalho de Vilarinho e Leite
(2015), em que profissionais capacitados chegaram a uma ferramenta que
contemplasse os principais aspectos a serem avaliados em jogos, divididos em
categorias, e alguns aspectos também utilizados no trabalho de Neto e Fonseca
(2013). Os dois trabalhos foram utilizados como base, pois apresentam critérios que
podem ser utilizados como base para este trabalho em função dos objetivos desta
pesquisa. Alguns aspectos foram adicionados, adequando o instrumento
apresentado nos trabalhos relacionados, com novos critérios específicos para a
avaliação dos aplicativos. Como o propósito deste artigo é avaliar aplicativos
voltados ao ensino de matemática básica, foram propostos então os seguintes
critérios mostrados na Tabela 3. A Tabela 3 apresenta quatro dimensões a serem
avaliadas: pedagógica, ensino da matemática, experiência do usuário e interface.
3.3 Escolha dos aplicativos a serem avaliados
O conteúdo de matemática básica, alvo deste estudo, é o conteúdo ensinado a
criação entre 5 e 6 anos. De acordo com os estudos de Cerisara (2002), Kramer
(2006) e Oliveira (2010), o referencial curricular nacional para a Educação Infantil,
envolvendo crianças de 5, 6 anos deve abranger:
 Números e sistema de numeração: envolve contagem, notação e escrita
numéricas e as operações matemáticas.
 Grandezas e medidas: exploração de diferentes procedimentos para
comparar grandezas, e noções de medidas.
 Espaço e forma: explicitação e/ou representação da posição de pessoas e
objetos, exploração e identificação de propriedades geométricas de
objetos e figuras.
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Tabela 3: Critérios para avaliação de aplicativos de matemática. Fonte: autores com
adaptação de Neto e Fonseca (2013)

Categoria

Pedagógica

Ensino da
Matemática

Experiência do
Usuário

Interface

Indicadores
Adequação da Linguagem
Ampliação dos Recursos Cognitivos
Clareza dos Objetivos
Fornecimento de Feedback
Recursos de Avaliação
Alinhamento com os Objetivos de
Aprendizagem
Correção do Conteúdo
Estímulo à resolução de problemas básicos
Situações Contextualizadas
Perspectiva Interdisciplinar
Capacidade de Desafiar
Capacidade de Motivar
Capacidade de Reter a Concentração
Desenvolvimento do Jogador
Interação Social
Promoção da Imersão
Sensação de Controle
Ausência de Erros técnicos
Clareza das Informações Visuais
Facilidade de Navegação
Presença de Cores para Interesse das Crianças

Os indicadores de cada categoria apresentada na Tabela 3 são citados a
seguir:
Categoria Pedagógica
 Adequação da linguagem: avaliação da maneira como o jogo se comunica
com a criança.
 Ampliação dos recursos cognitivos: avaliação de como o jogo consegue
expandir o conhecimento do usuário, como a memória, percepção e a
aprendizagem são exploradas.
 Clareza dos objetivos: avaliação de como é exposto os objetivos do
aplicativo, se o usuário é induzido a chegar a um determinado ponto,
alcançando mais conhecimento.
 Fornecimento de feedback: avaliação de como é informado ao usuário seu
desempenho, se seu desenvolvimento dentro do aplicativo corre como
esperado, ou se possui alguma dificuldade específica, para trabalhar uma
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maneira de solucionar.
Recursos de avaliação: verificação se o aplicativo possui algum método
para avaliar o desempenho do usuário, seja por formas de níveis, pontos,
algum tipo de feedback.

Categoria Ensino da Matemática
 Alinhamento com os objetivos de aprendizagem: avaliação se o aplicativo
é fiel ao que foi proposto, se o conteúdo de matemática proposto para a
utilização do mesmo, é explorado dentro dos cenários, atividades, tarefas
a realizar.
 Correção do conteúdo: avaliação se conteúdo está correto;
 Estímulo à resolução de problemas básicos: avaliação de como o usuário
é induzido a resolver situações rotineiras, cotidianas, para aos poucos
crescer no seu desempenho no aplicativo.
 Situações contextualizadas: avaliação dos cenários do aplicativo, se
possui problemas cotidianos, situações em que o usuário possa ter grande
imersão.
 Perspectiva Interdisciplinar: avaliação de como o conteúdo se integra a
outras áreas de conhecimento, proporcionando mais exploração na
aprendizagem.
Categoria Experiência do usuário
 Capacidade de desafiar: avaliação de como o aplicativo demonstra
situações desafiadoras, se o usuário é desafiado a alcançar mais
objetivos, crescer dentro da sua capacidade.
 Capacidade de motivar: avaliação de como o aplicativo fornece o feedback
quando o usuário erra, ou em situações que possui ótimo desempenho,
como é induzido a aumentar seu ritmo e ganhar mais recompensas.
 Capacidade de reter a concentração: avaliação de como o aplicativo se
mostra interessante para o usuário, utilizando os critérios acima, como o
quando o jogo é desafiador, e motivador.
 Desenvolvimento do jogador: avaliação de como é a interação nos
cenários do aplicativo, se existem muitas possibilidades de alcançar um
objetivo, e grande obtenção de conhecimento.
 Interação social: avaliação se jogo promove a interação com outras
pessoas.
 Promoção da imersão: avaliação de como é estabelecida a interação entre
o usuário e o jogo, se o usuário pode se sentir em um ambiente que tem
interesse de permanecer, dando continuidade ao jogo.
 Sensação de controle: avaliação de como é dada a autonomia para o
jogador, se ele possui condições de realizar qualquer ação dentro de jogo.
Categoria Interface
 Ausência de Erros técnicos: avaliação se no decorrer do uso do aplicativo
existem erros como uma exceção sem tratamento, sobreposição de
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elementos do layout, se ao clicar nos elementos sempre há uma ação
retornada.
Clareza das Informações Visuais: avaliação de como as informações estão
dispostas na tela do aplicativo, se geram uma boa usabilidade e se os
elementos são autoexplicativos.
Facilidade de Navegação: avaliação de como o usuário consegue navegar
pelo aplicativo, se para chegar às tarefas percorre um caminho pequeno.
Presença de Cores para Interesse das Crianças: avaliação do aplicativo
quando aos elementos visuais, adequação das cores, e utilização de cores
que chamam a atenção de crianças, evidenciando elementos importantes
no jogo.

Os resultados esperados, de acordo com as fontes citadas, desses 3 grupos
de conteúdo são:
 Reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as
contagens orais e as noções espaciais como ferramentas necessárias no
seu cotidiano;
 Comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e
resultados encontrados em situações-problema relativas a quantidades,
espaço físico e medida, utilizando a linguagem oral e a linguagem
matemática;
 Ter confiança em suas próprias estratégias e na sua capacidade para lidar
com situações matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos prévios.
Considerando os critérios do estudo mais os critérios de conteúdo citados
acima, os aplicativos selecionados foram:
 Rei da matemática júnior: envolve contagem e adição, resposta de
perguntas e enigmas;
 Kids numbers and math: envolve contagem e comparação dos números, e
cálculos simples de adição e subtração;
3.4 Realização da avaliação dos aplicativos
A partir dos critérios apresentados, foi proposto um questionário de avaliação, para
atribuir notas para cada quesito, identificando se o aplicativo é válido para ser
aplicado como forma de estudo/lúdica para a criança. Esse questionário aborda
questões dentro dos indicadores de cada dimensão. Em um futuro próximo,
pretende-se utilizar o questionário como base para a avaliação dos aplicativos em
contextos de aprendizagem reais com crianças que terão acesso aos aplicativos e
poderão contribuir com o feedback dos aplicativos utilizados.

4. Análise dos resultados
Para realizar a avaliação dos aplicativos foi elaborado um questionário a partir das
categorias apresentadas (pedagógica, ensino da matemática, experiência do
usuário, interface). O questionário adotado utilizou como base o questionário
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definido por Neto e Fonseca (2013) e diretrizes para conteúdo de matemática básica
definidas em Cerisara (2002), Kramer (2006) e Oliveira (2010). Esse questionário
apresenta afirmativas a serem julgadas com notas de 1 a 4 (escala de Likert), para
avaliar o quanto o avaliador concorda com as afirmativas. As notas representam,
nesta escala, avaliações como muito ruim, ruim, bom e muito bom, respectivamente.
A avaliação dos aplicativos usando o questionário foi realizada pela autora deste
trabalho e seus resultados são exibidos na Tabela 4.
Tabela 4. Avaliação dos Jogos com o uso do Questionário. Fonte: autores

Total
Dimensão Pedagógica
Adequação da Linguagem
Ampliação dos Recursos Cognitivos
Clareza dos Objetivos
Fornecimento de Feedback
Presença de Recursos de Avaliação
Ensino da Matemática
Alinhamento com os Objetivos de Aprendizagem
Correção do Conteúdo
Estímulo à Resolução de Problemas
Uso de Situações Contextualizadas
Perspectiva Interdisciplinar
Dimensão Experiência do Usuário
Capacidade de Desafiar
Capacidade de Motivar
Capacidade de Reter a Concentração
Desenvolvimento do Jogador
Interação Social
Promoção da Imersão
Sensação de Controle
Dimensão Interface
Ausência de Erros Técnicos
Clareza das Informações Visuais
Facilidade de Navegação
Presença de Cores para Interesse das Crianças

Rei da
Matemática
83
19
3
4
4
4
4
20
4
4
4
4
4
28
4
4
4
4
4
4
4
16
4
4
4
4

Kids Number
and Math
70
17
4
4
4
2
3
17
4
3
3
4
3
22
2
4
3
3
3
3
4
14
2
4
4
4

Após a utilização do instrumento, os pontos atribuídos em cada dimensão
foram somados para se obter a classificação de cada jogo. O instrumento conta com
21 itens divididos das 4 dimensões. Assim a pontuação máxima total que pode ser
obtida é de 84 pontos. Assumindo a mesma divisão de 4 níveis adotada na escala
Likert para cada item do questionário, pode-se concluir que pontuações obtidas, por
dimensão ou no total, acima de 75%, podem ser consideradas como muito boas.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Além da análise quanto a pontuação total, algumas análises podem ser realizadas a
partir do resultado obtido com o questionário para cada uma das 4 dimensões
avaliadas.
Na dimensão pedagógica, o jogo Rei da Matemática obteve 19 pontos
enquanto o jogo Kids Number and Math obteve 21 pontos. Foi possível observar que
o jogo Rei da Matemática possui um ambiente medieval que desperta o interesse e
descoberta da criança, e possui recursos de avaliação para cada área, com a
estrutura em níveis de progresso.
No aspecto Ensino da Matemática, o jogo Rei da Matemática conseguiu 20
pontos enquanto o jogo Kids Number and Math obteve 17 pontos. Foi possível
observar que no jogo Rei da Matemática a criança é instigada a se tornar um novo
personagem a cada nível, e no jogo Kids Numbers em algumas situações o jogo não
incrementa os desafios, apenas passa o conteúdo, mas de forma dinâmica e
auxiliada pelos elementos e objetos sempre intuitivos.
Na dimensão Experiência do Usuário, o jogo Rei da Matemática totalizou 28
pontos e o jogo Kids Number and Math 22 pontos. A avaliação mostrou que o jogo
Rei da Matemática a cada quantidade de estrelas a criança avança adquirindo
outros personagens, podendo ganhar recompensas e medalhas. No jogo Kids
Numbers em algumas situações o jogador não aumenta níveis, e apenas é
parabenizado pelos acertos, e motivado se errar. Não há uma definição de
progresso bem demonstrada, como uma divisão por níveis.
Por fim, na avaliação da dimensão Interface, o jogo Rei da Matemática obteve
16 pontos enquanto o aplicativo Kids Number and Math marcou 14 pontos. Neste
contexto, entendeu-se que o jogo Kids Numbers quando o jogador acerta uma
sequência de desafios não é redirecionado para outra funcionalidade do jogo.
Com essa pontuação o aplicativo Rei da Matemática Júnior ficou com 83
pontos ou 98,8% dos pontos possíveis (Classificação Muito Bom), e o aplicativo Kids
Numbers and Math (Classificação Muito Bom) ficou com 70 pontos ou 83,3% dos
pontos totais possíveis. Sendo assim, esses aplicativos são recomendados para uso
pelas crianças para o aprendizado móvel.
Com a aplicação do instrumento de avaliação, é possível promover seu uso
para os professores, como ferramenta de suporte à decisão. O professor pode
realizar a avaliação dos aplicativos que deseja utilizar, tomando melhores decisões
na escolha de qual seria mais adequado para seus alunos com base em um
mecanismo de decisão formal.

5. Conclusões
Este trabalho teve como objetivo geral fornecer e avaliar um instrumento de
avaliação de aplicativos de Matemática Básica que podem ser usados em um
contexto de Aprendizagem Móvel. O instrumento foi elaborado com base em uma
revisão da literatura e considerou 4 dimensões de avaliação. Por meio de buscas na
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internet, na literatura e em lojas virtuais de aplicativos, foram selecionados 2
aplicativos que também se encaixavam em critérios objetivos adotados neste
trabalho, como a necessidade de trabalhar com aplicativos gratuitos e em português.
Os resultados puderam apontar o aplicativo considerado mais adequado segundo os
critérios do instrumento, que se mostrou adequado e de fácil aplicação.
Para um processo de aprendizagem móvel efetivo ser estabelecido, uma
prévia avaliação dos aplicativos que serão utilizados deve ser feita. Quando o
público alvo desse processo de aprendizagem são as crianças, a escolha de qual
aplicativo ou qual ferramenta utilizar deve ser ainda mais rigorosa, levando em
consideração não só fatores de conteúdo, mas também interface, experiência do
usuário, conteúdo e a didática de ensino. A utilização dos aplicativos não deve ser
vista com uma abordagem lúdica apenas, e sim como complemento do que é
ensinado em sala de aula, e uma ferramenta extraclasse para tornar o processo de
aprendizagem contínuo, com isso o interesse das crianças pela disciplina é
acrescido, e melhores resultados podem ser obtidos. Além disso, as crianças podem
utilizar os aplicativos inúmeras vezes e de acordo com sua disponibilidade e
interesse.
Este trabalho, apesar dos resultados e contribuições relevantes, apresenta
algumas limitações, que podem ser exploradas e tratadas como trabalhos futuros.
Não foi utilizado um procedimento de pesquisa sistemática para identificação de
trabalhos que pudessem contribuir com a identificação de critérios importantes para
a avaliação dos aplicativos. Assim, mais critérios podem ser identificados e
incorporados ao instrumento futuramente. A avaliação dos aplicativos foi feita por
meio dos critérios definidos no instrumento somente. Complementar a avaliação por
meio de testes com usuários reais pode trazer resultados relevantes para esta
pesquisa, validando tanto os critérios quanto a percepção do avaliador. Além disso,
foi utilizada apenas uma loja de aplicativos. Expandir a busca para outras lojas
virtuais pode permitir encontrar mais aplicativos que podem ser avaliados.
Este trabalho espera contribuir para a área de pesquisa de Aprendizagem
Móvel com a publicação de um instrumento de avaliação de aplicativos de
Matemática Básica bem como com a identificação de critérios relevantes e objetivos
de avaliação de tais aplicativos. O estudo dos meios e efeitos da Aprendizagem
Móvel para crianças deve ser realizado mais profundamente, uma vez que se tem
visto trabalhos nesta área voltados principalmente para o ensino superior.
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APRENDIZAGEM COLABORATIVA NO EAD: UM
ESTUDO EXPLORATÓRIO.
RESUMO
O presente artigo pretende verificar a percepção dos alunos quanto á aprendizagem
colaborativa na Educação à Distância (EAD) e os principais fatores que auxiliam ou
dificultam o aprendizado em uma instituição de ensino superior á distância. O estudo foi
realizado através de uma pesquisa qualitativa, através da análise de conteúdo, por meio de
questionário aplicado aos alunos de ensino a distancia de duas IES (uma pública, outra
confessional) com o objetivo de analisar as variáveis em estudo. Evidenciou-se que os
fatores que auxiliam a colaboração são ajuda mútua, troca de feedback, leitura da
contribuição dos colegas, instruções claras, trocas de idéias e informações, interação de
forma rápida, aproxima as pessoas sem distinção de raça, credo, política etc. e fatores que
dificultam: prazos curtos, demora no feedback, falta de contato visual/físico, etc. Ao fim
comprovou-se que ainda é maior a percepção de que a aprendizagem colaborativa ocorre
mais na modalidade presencial de ensino, porém ficou ainda mais evidenciada a importância
de se incrementar o Ensino a Distância para que se consiga uma maior democratização da
educação.
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ABSTRACT
This article aims to verify the students' perception as to the collaborative learning in Distance
Learning (ODL) and the main factors that help or hinder learning in a higher education
institution in the distance. The study was conducted through a qualitative research, through
content analysis, through a questionnaire applied to teaching students the distance two HEIs
(public, another confessional) in order to examine the study variables. It was evident that the
factors that help collaboration are mutual aid, exchange feedback, input reading of
colleagues, clear instructions, exchange of ideas and information, interaction quickly
approaching people without distinction of race, creed, etc policy . and factors that hinder:
short deadlines, delay in feddback, lack of visual / physical contact, etc. At the end it proved
that it is even more the realization that collaborative learning takes place more in the
classroom mode of teaching, but was further highlighted the importance of increasing the
distance education so as to achieve greater democratization of education.
Keywords: Higher education. Distance education. Collaborative learning.

1 Considerações iniciais
O Ensino a Distância (EAD) é uma das modalidades que mais cresce no
Brasil. Entretanto, devido as suas constantes transformações e inovações, é um
campo muito profícuo para o desenvolvimento de estudos que visem a sua maior
compreensão. Um dos assuntos que demandam maior aprofundamento é sobre a a
sua qualidade. Considera-se assim que o estudo da percepção de qualidade pelos
alunos e professores que já vivenciaram ou que ainda vivenciam esse modelo é
essencial para alcançar uma maior efetividade em todo o processo. Um dos seus
requisitos é a aprendizagem colaborativa, objeto de análise desse estudo.
Deve-se, portanto, moldar a oportunidade aos participantes de se aprender à
distancia de modo que se alcance um resultado que detenha qualidade compatível
ou superior à aqueles que realizam o curso presencial. Pretende-se apurar a
qualidade percebida no sistema de educação a distância, a partir da percepção dos

processos de aprendizagem colaborativa pelos seus usuários, a fim de comparar
com o método tradicional de ensino presencial.
2 Considerações teóricas
Para embasar as análises foi efetuada vasta revisão da literatura atual sobre
educação a distância e sua atual situação no Brasil. Para tanto foram utilizadas
publicações relevantes na área, artigos científicos, pesquisas atuais sobre o tema
tanto físicos como eletrônicos.
2.1 Educação e ensino a distância
A educação, no cotidiano, é lastreada em hábitos, atitudes, costumes e
valores que constituem a personalidade humana e se torna fundamental para o
estabelecimento de convivências, diálogos e ações. Promove assim um processo
contínuo e importante, denominado ensino-aprendizagem. Segundo a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Art.1°,
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais.(BRASIL, 2005,p.7).

Assim, a crescente demanda social de educação se dá também, devido às
exigências de níveis mais elevados de formação, aos avanços tecnológicos, à
insuficiência de qualificação e às novas tendências demográficas. Para Santos
(2003), a sociedade, a família e a organização, têm sofrido impactos do turbilhão de
mudanças, que está sendo chamada de sociedade da informação, era da
comunicação, sociedade de serviços ou ainda sociedade do conhecimento.
Segundo Moran (2013, p.15) a sociedade se torna educadora e aprendiz, a
todo tempo, de forma que todos os espaços e instituições educam e ao mesmo
tempo aprendem. Por não existir modelos prontos, elas vão se adaptando ao novo.
A educação formal, assim, por ter uma função extraordinária de ser promissora ao
indivíduo, torna-se um processo continuo e pessoal de aperfeiçoamento intelectual
que caminha pelas escolas, instituições de ensino superior (IES) e cursos extra
curriculares para capacitar cada vez mais os indivíduos e promover,
consequentemente, grandes conquistas.
A educação é a soma de todos os processos de transmissão do conhecido,
do culturalmente adquirido e de aprendizagem de novas ideias,
procedimentos e soluções desenvolvidos por pessoas, grupos, instituições,
organizada ou espontaneamente, formal ou informalmente. (MORAN, 2013,
p.16)

Nesse sentido, há a necessidade vigente das Instituições de ensino,
especialmente as de EAD (Ensino a Distância), em proporcionar o repasse do
conhecimento aos alunos através de material de qualidade, de metodologias ativas e
de recursos tecnológicos que permitam a integralidade e a integração entre os
alunos, professores, tutores e demais agentes que participam do processo de EAD.
Contudo, é importante destacar que mesmo que as IES (Instituições de Ensino
Superior) promovam as melhores práticas metodológicas para fornecer educação de
qualidade, ressalta-se a importância do aspecto colaborativo, cooperativo entre
esses agentes à promoção do conhecimento. No ensino a distância, o aluno
necessita de uma forte interação, principalmente devido ao uso de ferramentas on-

line que possibilitem o diálogo e a troca de informações entre seus colegas,
professores, tutores e demais agentes que participem desse processo de
aprendizagem a distância. Dessa maneira, a educação a distância torna-se um
instrumento de democratização do acesso e desenvolvimento do conhecimento
O ensino deve ser aprofundado e associado à práticas que envolvam a
realidade profissional que o estudante vivenciará no mercado de trabalho. Neste
sentido, o papel desempenhado pelo professor é de vital importância. Ele deve deter
a qualificação pedagógica necessária para ser um agente transformados no
processo de ensino. Chega-se a afirmar que:
A qualificação pedagógica dos professores universitários deve levar em
consideração alguns pressupostos essenciais nesse processo: O professor
precisa ser crítico, reflexivo, pesquisador, criativo, inovador, questionador,
articulador, interdisciplinar e saber praticar efetivamente as teorias que
propõe à seus alunos. O professor preparar o aluno para ser pesquisador
por excelência, um acadêmico curioso, criativo e reflexivo e o aluno também
precisa alterar profundamente o seu papel, ele precisa ser ator do seu
próprio processo educativo.(BISPO; JUNIOR, 2014,p. 10)

A UNESCO (2012, p. 156) define que dentre os principais desafios da
educação superior, tem-se: i. Democratização do acesso, da permanência e do
sucesso; ii. Ampliação da rede pública superior e de vagas nas IES públicas; iii.
Redução das desigualdades regionais; iv. Formação com qualidade; v. inclusão
social; vi. Qualificação dos profissionais docentes; vii. Garantia de financiamento,
especialmente para o setor público; viii. relevância social dos programas oferecidos;
ix. Estímulo à pesquisa científica e tecnológica. Nesse contexto surge o termo
"Pátria Educadora" que de acordo com o Governo Federal (2015, p.3) sinaliza que o
governo por inteiro vai trabalhar nos próximos anos para despertar um sentido
formador, uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento
republicano entre todos os brasileiros, pois só a educação liberta um povo e lhe abre
as portas para um futuro próspero.
Para alcançar os resultados esperados, é essencial o desenvolvimento e a
aplicação de novas tecnologias. E como o ser humano já não se contenta com o
monótono, as inovações estão cada vez mais criativas e os produtos ou resultados
se tornam surpreendentes. Segundo Dalben (2010, p. 173) na vida contemporânea,
o que chama a atenção das pessoas as mobiliza, desperta os sentidos de escuta,
suscita a leitura, instiga a aprendizagem, é a potência da diferença.
Segundo Kenski (2006, p. 19) tudo o que se utiliza na vida pessoal e
profissional – utensílios, livros, giz e apagador, papel, canetas, lápis, sabonetes,
talheres... – são formas diferenciadas de ferramentas tecnológicas. Quando se fala
da maneira como se utilizam cada ferramenta para realizar determinada ação, se
refere à técnica. A tecnologia é o conjunto de tudo isso: as ferramentas e as técnicas
que correspondem aos usos que lhes são destinadas, em cada época.
“Tecnologia”, no entanto, não significa exatamente isso. Ao contrario, ela
esta em todo lugar, já faz parte de nossas vidas. Nossas atividades
cotidianas mais comuns – como dormir, comer, trabalhar, ler, conversar,
deslocarmo-nos para diferentes lugares e divertirmo-nos – são possíveis
graças às tecnologias a que temos acessos. As tecnologias estão tão
próximas e presentes, que nem percebemos mais que não são coisas
naturais. (KENSKI, 2006, p. 18)

Se há alguma dificuldade de adaptar a esse novo modo de pensar e de
aprender deve-se desenvolver tal habilidade, pois se há demanda de ter uma
educação virtual e tecnológica, retrata que a sociedade precisa de tal tecnologia e
deve caminhar na mesma intensidade para desfrutar desse beneficio. Criar uma
cultura que incorpore elementos da cibercultura, com suas redes e rizomas em
movimentos plásticos, significa compreender que tais elementos estão presentes na
sociedade atual e não são apartados dos processos educacionais. (DALBEN, 2010,
p.188)
O modo de se aprender, em meio a tanta tecnologia e inovação, passa por
uma transformação, não tão recente, mas que instiga ainda professores e alunos.
Os protagonistas da aprendizagem são convidados a trabalhar o conhecimento em
uma nova forma de ensino, o Ensino a distância. Escolas e universidades sempre
estiveram ligadas a locais determinados, cidades, regiões, mas, com as mudanças
sociais e tecnológicas, as universidades se expandem para muitos outros territórios,
principalmente para o virtual. (MORAN, 2013, p. 17).
O ensino virtual vem ganhando força assim como o ensino presencial, por
isso é extremamente importante que se faça uma análise para se chegar a melhor
forma de ensino. Tarcia e Carlini, (1994, p. 5), afirmam que enquanto existirem seres
humanos, haverá inovação e, portanto novas soluções tecnológicas. Por esse
motivo, a trajetória da educação a distância é dinâmica e contínua e poderá ser
alterada em qualquer tempo. Tal alteração será resultado de novas respostas ou
soluções tecnológicas que surgiram para auxiliar, enriquecer e melhorar os
processos de aprendizagem. Talvez se vive um momento em que os professores
poderão criar buscar e inovar as práticas educativas a partir da decisão de enfrentar
o desafio do novo.
Os estudantes que utilizam computadores para os estudos, tal como na EAD,
irão desenvolver habilidades tecnológicas que necessitarão na nova sociedade da
informação. Utilizando a World Wide Web (www), esses estudantes irão desenvolver
habilidades cognitivas para procurar, organizar, analisar e utilizar informação de
forma mais eficiente e eficaz.
A separação geográfica ou física e a temporal são características
próprias da educação a distância e, por esse motivo, nessa modalidade, o
aluno torna-se mais autônomo e também mais responsável pela própria
aprendizagem. É importante que ele esteja comprometido com o curso ou
com a disciplina, que realize seus estudos e participe efetivamente de todas
as atividades propostas, de modo a sentir-se inserido no processo
educativo, para que possa aproveitar toda a riqueza e todas as
potencialidades que essa modalidade tem e nos proporciona, por meio das
diferentes mídias e dos recursos que disponibiliza aos alunos (TARCIA E
CARLINI,1994, p.7)

Segundo Preti e Sato (1996), o crescimento da demanda por educação, se dá
não somente à expansão populacional, mas também às lutas das classes
trabalhadoras por acesso à educação, a produção do conhecimento social,
juntamente com a evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos. Esses
fatores aumentam também a competitividade no mercado que passa a exigir
mudanças ao nível da função e da estrutura das IES.
O Ensino Superior no Brasil se divide nas modalidades presencial,
semipresencial e a distância. O ensino conta com uma infraestrutura grande de
cursos e programas, que são agrupados em áreas do saber, sendo alguns cursos de
bases tecnológicas, programas de graduação, pós-graduação e extensão, além de

oportunidade de realizar algum período do curso no exterior. Ou seja , um complexo
sistema de oportunidades aberto a escolha dos alunos.
2.2 O Crescimento da Educação a Distância no Brasil
Existem três tipos de IES no Brasil, as faculdades isoladas, os centros
universitários e as universidades. Destes, as universidades são consideradas as
mais completas e complexas. De fato, a sua conceituação pode ser assim
delimitada:
A universidade é uma instituição educativa cuja finalidade é o permanente
exercício da crítica, que se sustenta na pesquisa, no ensino e na extensão.
Ou seja, na produção do conhecimento por meio da problematização dos
conhecimentos historicamente produzidos, de seus resultados na
construção da sociedade humana e das novas demandas e desafios que
ela apresenta. Estes, por sua vez, são produzidos e identificados também
nas análises que se realizam no próprio processo de extensão, mediante as
relações estabelecidas entre os sujeitos e os objetos de conhecimento.
(BISPO; JUNIOR, 2014, p.2)

Segundo o Decreto n° 9.394 Art. 43. a educação superior tem a função de
estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo; formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento,
aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua.
(BRASIL, 2005, p 19).
Deste modo, com o propósito de atender a demanda de universitários, a
Educação Superior deve-se desenvolver cada vez mais buscando maior eficiência e
eficácia ao ensinar. Segundo Bispo e Junior (2014, p. 3) um grande desafio da
universidade, hoje, é estar em sintonia com os novos tempos. As tendências de
futuro devem ser antevistas, para que a universidade seja capaz de responder às
novas demandas, criando novos cursos, inventando novos processos pedagógicos,
gerando conhecimentos que contribuam para a materialização do desenvolvimento
sustentável do país. Para isto é preciso alcançar e manter elevados padrões de
qualidade.
Entretanto, apesar de tantos programas eficientes e conquistas das
instituições, estas ainda se encontram em um cenário pouco desenvolvido.
Em uma breve digressão histórica, é possível asseverar que, passados 25
anos do fim da ditadura militar em nosso país, os avanços nas áreas de
educação e de ciência e tecnologia são inegáveis, não obstante serem
insuficientes. A instituição de documentos legais como a Constituição
Federal de 1988, além de vários outros, como a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB), os programas, como o de Expansão e Reestruturação das
Universidades Federais (REUNI) e Universidade para Todos (PROUNI), a
definição de um piso nacional para os professores do ensino básico – ainda
que distante do sonhado e merecido por meus colegas de profissão –, a
criação do MCT e a consolidação de um sistema nacional de ciência e
tecnologia são indicações do quanto avançamos. Somos referência mundial
em áreas como aeronáutica, biocombustíveis, petróleo, agricultura, entre
outras. (UNESCO, 2012, p. 37)

No Brasil, de acordo com os dados do censo divulgado pelo IBGE(2010)
apenas 5,46% das pessoas com faixa etária entre 20 e 24 anos apresentavam
ensino superior completo, de modo que 37,22% das pessoas maiores de 20 anos
ainda estavam com ensino médio incompleto e não haviam ingressado na faculdade.
Em se tratando de uma área recente no Brasil, a importância de rigoroso
acompanhamento e avaliação são necessários tanto para o aprimoramento
das técnicas e metodologias utilizadas, como também para a consolidação
e credibilidade da própria Educação a Distância no Brasil
(RODRIGUES,1998, p.15).

A educação à distância no Brasil tem crescido muito nos últimos anos.
Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), o total de alunos matriculados na
educação superior brasileira ultrapassou a marca de 7 milhões em 2012. Das 3,3
milhões de matrículas registradas no ensino superior entre os anos de 2003 a 2013,
um terço correspondia a cursos a distância, sendo a maioria nas redes privadas de
ensino. Em 2014, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Educação a
Distância (ABED), o total de matriculados já ultrapassava a marca de 3,8 milhões.
Dessa maneira, a EAD tem se tornado um meio de disseminação e da construção
do conhecimento, e se mostra cada dia mais presente no cotidiano de milhares de
estudantes no país. Esse crescimento da EAD se deve em grande parte ás
transformações produzidas no Brasil nos últimos anos que são o reflexo da
aceleração no ritmo das mudanças que vêm ocorrendo, principalmente a partir da
década de 50, nos países chamados de desenvolvidos, e que estão gerando um
modelo de sociedade em que a formação é posta como fator estratégico do
desenvolvimento, da produtividade e da competitividade.
2.2 A Qualidade e a Abordagem Colaborativa no ensino em EAD
A EAD é uma tendência e uma realidade mundial, mas apresenta desafios no
que tange á interação e disseminação de conhecimentos entre os agentes
envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Conforme Schuelter (2005), na
educação à distância, a Internet atua como meio de facilitação das interações entre
professores, equipe de apoio e alunos de cursos, por meio de ambientes de
aprendizagem que favorecem inovações de estratégias buscando o aprendizado. As
ferramentas disponibilizadas nestes ambientes possibilitam interações de agentes
localizados em qualquer parte do globo terrestre, com única limitação de estar
conectado a Internet. E em um contexto pessoal de ausência de tempo para dedicar
aos estudos a EAD torna-se uma opção ótima.
A escolha pela EAD se tornou frequente, pois traz a facilidade de acesso no
local de trabalho, na residência ou em outras dependências a qualquer
hora, possibilitando associar o estudo a outras atividades corriqueiras. Mas,
por outro lado, é necessário ter acesso ao ambiente ou plataforma virtual
para a interface aluno-professor. Dificuldades como possuir um computador
de baixa capacidade e uma internet “discada” podem limitar o acesso ao
conteúdo pedagógico do curso (CAPELETTI, 2014, p.8)

A plataforma virtual traz consigo o material a ser estudado pelo aluno, que
deve ser preparado pelo professor com a maior riqueza de informações possíveis,
pois a teoria compõe a base do aluno em ensino- aprendizagem, para que o mesmo
possa compreender todos os temas relacionados dentro de uma disciplina. A
cobrança por resultados por parte do professor para com o aluno virtual, deve

manter-se firme independente da distância. Pode-se obtê-la por meio de indicadores
como pontualidade, acesso ao site, cumprimento de exercícios, entre outros, que
expressam se há um desempenho de alta performance por parte do aluno, assim
como é averiguado pelo professor em qualidade equivalente ou superior em um
curso presencial. .
Nesta sociedade, o acesso à informação é de suma importância para o
desenvolvimento pessoal e social, em níveis econômicos ou mesmo
culturais. Perspectivas de democratização de informação, bem como de
uma cidadania virtual, se abrem neste cenário. A conectividade virtual torna
possível a comunicação de longa escala geográfica a tempo real, mediante
custos baixíssimos, aliada a uma quase irrestrita possibilidade de
informações disponíveis na internet. Atualmente presenciamos, frente a este
fenômeno, uma virtualização do mundo, na qual as pessoas possuem
potencialidades de busca de informação e produção da mesma
inimagináveis no tempo anterior a este advento. (CASAGRANDE, 2008,
p.23)

Em meio a tantas perspectivas positivas, a dificuldade de se comunicar em
um curso virtual surge na ausência de colegas de classe para compartilhar ideias,
opiniões e gerar discussões construtivas e reflexivas com outros alunos. Essa
necessidade é substituída pela busca imediata em sites diversos da internet,
opiniões expostas em artigos, textos e comentários por exemplo, de pessoas que
decidiram escrever sobre determinado assunto o qual se instigava compartilhar e
refletir divergentes opiniões.
Assim também ocorre com as dúvidas que se tem durante o estudo virtual,
pois, nem sempre conseguem ser sanadas imediatamente. Em geral, há um horário
em que o professor disponibiliza para bate-papo sobre a disciplina que pode se
tornar uma oportunidade para retirar essas questões. Ou por escrito com envio de emails dentro da plataforma. Mas geralmente, de acordo com a necessidade e
expectativa de cada estudante, imediatamente pode- se verificar em fontes
confiáveis da internet as respostas de seus questionamentos.
Segundo Oliveira et al. (2012, p.4), a qualidade esta relacionada a busca ou
necessidade de que determinado objeto ou serviço, por exemplo, alcance o seu grau
de excelência esperado.
A presença de qualidade na prestação de serviços educacionais pode
somente ser assegurada ao se conhecer os aspectos essenciais que a
determinam. Diante desse cenário, pesquisadores de órgãos públicos e
privados debatem acerca dos fatores que afetam a percepção dos discentes
no que diz respeito à qualidade, não surgindo até o momento um modelo
único, muito em virtude do caráter multidimensional da qualidade
educacional o que impede sua explicação mediante um conjunto restrito de
fatores. (OLIVEIRA et. al., 2012, p.5),

A importância de se atender com qualidade um curso virtual, esclarece um
preconceito por parte de alguns alunos, que, ainda não detêm confiabilidade á forma
como se estrutura um curso á distância. A ausência de credibilidade por parte dessa
nova modalidade de ensino, se deve, muitas vezes, a carência de dados e
comprovações de qualidade e eficácia na realização de um curso a distancia.
A qualidade deve ser percebida e esclarecida por meio de variáveis
comprovadas ao se comparar um curso presencial e o curso virtual de que ambos
prezassem da mesma qualidade em quesito aprendizagem e futuramente garantir

uma mesma posição de trabalho se o critério de escolha for uma formação superior.
E nesse contexto é importante se ter ferramentas para averiguar e medir a
qualidade percebida a fim de assegurar aos atores dessas organizações de que
fazem parte de um sistema conceituado e importante, neste caso, para a formação
das pessoas que se vincularam a ele em função do ensino-aprendizagem. E desse
modo os estudantes devem relatar o nível de satisfação com a qualidade do curso
ofertado ou não para que as IES tenham um feedback e possam trabalhar em prol
de melhorias progressivas à instituição.
As IES que conseguem manter essa relação estreita com seus alunos
desenvolvem uma vantagem competitiva diante das demais, pois
conseguem identificar se estão mantendo ou não a qualidade da educação
no cenário virtual. (VIEIRA ,KUNKEL, CAMPARA, PARABONI, 2013, p.74)

Essa percepção é uma conquista tecnológica, pela qual, uma nova aplicação
inovadora passa a ter sua comprovação em qualidade que lhe proporciona a
liberdade de continuar a explorar e ser cada dia mais desenvolvida por todos os
seus atores em um contexto virtual.
2.2.1 Variáveis que estruturam e traduzem qualidade, eficiência e eficácia em
EAD.
À medida que as pessoas se preocupam em fazer corretamente as coisas,
volta-se para a eficiência (melhor utilização dos recursos disponíveis). Porém,
quando se utiliza estes instrumentos fornecidos por aqueles que executam para
avaliar o alcance dos resultados, isto é, para verificar se as coisas bem feitas são as
que realmente deveriam ser feitas, então ele está se voltando para a eficácia ao
buscar o alcance dos objetivos através dos recursos disponíveis. (CHIAVENATO,
1994, p. 70). Ainda segundo o autor, compreende-se que, eficiência e eficácia são
alcançadas, por meio da utilização correta do recurso durante o processo e quando
se atinge os resultados. A eficiência é uma relação entre custos e benefícios. Assim,
a eficiência está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas
ou executadas por meio de métodos, a fim de que os recursos sejam aplicados da
forma mais racional possível.
Deve-se escolher as variáveis adequadas para constatar a qualidade da
Educação á Distância. As variáveis podem ser definidas como a característica que é
medida ou avaliada em cada elemento da amostra ou população (RUMSEY, 2009).
A tecnologia é aliada nesse momento, no desenvolvimento de sistemas de
qualidade que facilitam esse processo de averiguar as atividades pedagógicas.
Portando, a utilidade percebida dos sistemas de ensino, em termos de facilidade e
rapidez de uso, disponibilização de informações e qualidade das informações
geradas são fatores responsáveis pela melhora da eficiência na prestação do
serviço e da qualidade do ensino (VIEIRA, KUNKEL, CAMPARA, PARABONI, 2013,
p.79). Nesse aspecto as autoras escolheram variáveis que tratavam da educação á
distância por meio de instrumentos de coleta de dados subdivididos por blocos.
As variáveis independentes foram definidas por esses em dez grupos: (a)
envolvimento do professor, (b) envolvimento do tutor, (c) interação, (d)
flexibilidade, (e) conteúdo, (f) adequação do sistema, (g) ferramentas de
comunicação, (h) polo presencial, (i) estrutura e organização do curso e (j)
utilidade percebida. A variável dependente da pesquisa, qualidade
percebida dos cursos de educação a distância, foi mensurada a partir da
questão “atribua uma nota de zero a dez para a qualidade do curso a

distância”. (VIEIRA, KUNKEL, CAMPARA, PARABONI, 2013, p,74)

Percebe-se que há várias variáveis a considerar e estas podem ser avaliadas
de diversas formas. Segundo o Ministério da Educação (2007, p.7) elas são
definidas,
Devido à complexidade e à necessidade de uma abordagem sistêmica,
referenciais de qualidade para projetos de cursos na modalidade a distância
devem compreender categorias que envolvem, fundamentalmente, aspectos
pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura. Para dar conta destas
dimensões, devem estar integralmente expressos no Projeto Político
Pedagógico de um curso na modalidade a distância os seguintes tópicos
principais: 7 (i) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e
aprendizagem; (ii) Sistemas de Comunicação; (iii) Material didático; (iv)
Avaliação; (v) Equipe multidisciplinar; (vi) Infra-estrutura de apoio; (vii)
Gestão Acadêmico-Administrativa; (viii) Sustentabilidade financeira.
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, p.7)

Acredita-se que as variáveis que retratam problemas de qualidade em
diversos aspectos percebidos que em sua maior parte não estejam relacionadas a
dificuldade do aluno de dominar a tecnologia já que Prensky (2001) acredita que os
estudantes de hoje são nativos digitais, ou seja, os ciberespaços não são
empecilhos para eles, pelo contrário, são novos e oportunos espaços de
aprendizagem.
Segundo Mercado (2007, p.2) alguns quesitos que relatam dificuldades e/ou
desinteresse do aluno que devem ser abordados na apuração da qualidade na
Educação a distância.
É preciso que exista autonomia dos alunos em relação a organização do
tempo de estudo, emprego dos recursos, espaços, participação, etc. tanto a
flexibilização das aprendizagens como a autonomia do estudante fará que o
aluno se mova entre o estrito acompanhamento das instruções e pautas de
condutas marcadas pelos materiais curriculares e a auto-instrução.
(MERCADO, 2007, p.9)

Deste modo, em meio a tantas variáveis e aspectos relacionados a Educação
a Distância, demanda-se a elaboração de um modelo de avaliação que seja
abrangente para considerar o processo da construção e aplicação de um curso de
educação a distância como um todo, torna-se hoje, fundamental, incluindo o maior
número possível de variáveis que influenciam o nível de adequação ao público
envolvido, a identificação dos benefícios alcançados com o programa e dos pontos
de ajuste necessários.(RODRIGUES, 1988, p.2).
Para que exista a transmissão do conhecimento através do ambiente virtual e
de sua disseminação, é necessário que se estabeleça uma interação entre os
participantes por meio de atividades comunicacionais eficazes. Para Moram (2002),
os atuais sistemas educativos formais apresentam-se incapazes de atender às
massivas necessidades, diversificadas e dinâmicas de educação e formação de
adultos. Nesse sentido, a abordagem colaborativa vem sendo utilizada como meio
de propagação de conhecimento, servindo como suporte para a formação de
comunidades, através do aspecto de interação social entre os agentes do processo
ensino aprendizagem. De acordo com, a Abordagem Colaborativa compreende:
uma situação em que formas específicas de interação entre pessoas devem
acontecer, o que despertaria mecanismos de aprendizagem, mas não há

garantia que as esperadas interações ocorram de fato. Assim, a
preocupação geral é desenvolver maneiras de aumentar as probabilidades
da ocorrência de alguns tipos de interação. (DILLENBOURG, 1999, p.121)

O uso das tecnologias no ensino a distância por si só não estabelecem o
conhecimento ou o constroem, e necessária a interação entre os envolvidos
(professores, alunos, tutores, além de outros) e a função de cada um nesse
processo de aprendizagem. Na abordagem colaborativa, os professores tem função
de mediadores, na busca por amenizar as dificuldades encontradas pelos alunos
nos usos das ferramentas e na assimilação do conteúdo, na articulação de outras
ferramentas tecnológicas e novas estratégias de ensino aprendizagem. A
abordagem colaborativa se aproxima de um aprendizado dentro da versão
construtivista, onde o professor deve criar situações que desafiem o aluno, que o
façam pensar, em contextos que façam e/ou tenham sentido para ele (aluno),
estimulando o pensar crítico, a pesquisa, a discussão, o debate. (FOSSILE, 2010, p.
110). Ainda, nessa abordagem, o aluno adquire a autonomia através desse tipo de
aprendizado, pois proporciona ao indivíduo o desenvolvimento de sua habilidade
individual, sua capacitação, responsabilidade e tomada de decisão. Palloff e Pratt
(2002 apud KOSLOSKY, 2004, p. 72) afirmam que: [...] o uso da tecnologia abre
novos horizontes para que os alunos construam novos conhecimentos, aprendam
sobre si próprios, sobre seus estilos de aprendizagem e sobre como trabalhar em
conjunto em equipes distribuídas geograficamente. Todas essas habilidades são
transferíveis ao mundo do trabalho e adquiridas da participação em comunidades de
aprendizagem virtuais.
Dentro desse contexto, há a necessidade vigente de uma abordagem
colaborativa na busca de uma maior interação e transmissão de conhecimentos.
Segundo Catapan (2003), na educação atual os processos de comunicação estão
sendo cada vez mais abertos, professores e alunos estão se integrando
profundamente. Nesse pensamento, o conhecimento deve ser transmitido ao aluno
pelo professor a partir de uma concepção da construção de um novo conhecimento
por parte do aluno. Dessa maneira, os professores devem agir como colaboradores
e mediadores compartilhando o saber e possibilitando a construção de novos
conhecimentos. Portanto, os programas de ensino em EAD tornam-se cada vez
mais complexos tanto em relação à abordagem de conteúdos, ao modo de organizálos, aos recursos utilizados e ainda as interações para possibilitar a troca de
conhecimento dos participantes.
Dessa maneira, torna-se importante analisar o aspecto colaborativo no ensino
aprendizagem nas IES com Ensino a Distância. Verificar as condições em que os
alunos recebem e trocam esse aprendizado, e os principais fatores que podem
auxiliar nesse processo. Há ainda, os aspectos que podem dificultar o aprendizado
em EAD, e, portanto, professores e alunos ainda possuem diversas dificuldades em
lidar com os ambientes virtuais e com a falta de contato físico. Nesse sentido, mas
especificamente, é necessário buscar verificar os aspectos relacionados ás
dificuldades de interação e colaboração entre esses indivíduos e suas relações
interpessoais.
3 Metodologia
Para realização deste artigo foram realizadas entrevistas com alunos e exalunos de duas IES atuantes em Minas Gerais, uma pública e outra confessional.
Trata-se assim de um levantamento de campo qualitativo caracterizado como um
estudo multi-casos. Ambas ofertam cursos e disciplinas nas três modalidades de

ensino. Buscou-se, através de uma amostragem por julgamento, levantar junto a xx
respondentes (6 oriundos da IES confessional e x oriundos da IES pública) as
opiniões e percepções sobre as atividades colaborativas desenvolvidas no decorrer
do processo de aprendizagem. As respostas obtidas foram submetidas a
metodologia de análise de conteúdo para as considerações e conclusões retratadas
ao final.
4 Análise dos Dados de Pesquisa
Os dados das entrevistas realizadas permitem perceber que, embora não haja
consenso entre os respondentes, há uma relativa divergência de opiniões nos
tópicos pesquisados. Quando questionados sobre o favorecimento ou não do
relacionamento humano em disciplinas ofertadas no sistema EAD, a grande maioria
considera que este tipo de ensino desfavorecem o contato humano, o tornando
menos e impessoal. Uma pequena parcela no entanto não percebe diferença entre
as duas modalidades de ensino no tocante a este quesito e uma parcela igual acha
que ele favorece o contato humano. Chegam a afirmar que:
Desfavorecem, pois distancia os indivíduos, impossibilitando o trabalho em grupo e demais
atividades. (Estudante de Administração, sexo feminino, 27 anos).
Não vejo as disciplinas EAD nem de forma a contribuir e nem a prejudicar o relacionamento
humano. (Estudante de Administração, sexo feminino, 24 anos).
Favorecem, pois mantém as pessoas a terem relacionamento com os colegas e o professor
para ter melhor entendimento da matéria. (Estudante de Administração, sexo feminino, 24 anos)

Já quando inquiridos se a cooperação entre os colegas e professores seria
maior ou menor em EAD, as opiniões são divididas. Uma maioria pequena acha que
esta cooperação é menor. Uma parcela bem significativa, porém, acha que a
cooperação entre colegas e professores é maior e facilitada, devido principalmente
ao uso das novas ferramentas de comunicação, incluindo as redes sociais. E uma
minoria faz distinção entre a cooperação com os colegas e com os professores.
Afirmam que:
Menor, porque a interação entre ambos se dá apenas por meio de encontros on-line e fóruns.
A comunicação é, de certa forma, prejudicada. (Estudante de Administração, sexo masculino, 26
anos).
Favorecem sendo que no EaD o aluno precisa correr atrás das matérias através do material
fornecido e também através de pesquisas pela internet, de publicações relacionadas com as
disciplinas e também através dos fóruns> (Estudante de Analise de Sistemas, sexo masculino, 51
anos).
Acredito que maior no EAD, pois todos sabem das dificuldade do dia a dia e querem sempre
ajudar uns aos outros. (Estudante de Administração Pública, sexo masculino, 33 anos).

Em relação à valorização do ser humano no caso de disciplinas em EAD, a
maioria dos entrevistados acredita não interferir. Uma parcela significativa no
entanto acredita que as disciplinas em EAD interferem no processo e uma minoria
acredita que esta interferência é positiva, ampliando a percepção de valor. Chegam
a afirmar:
Não interferem, pois é evidente a atuação e interação entre alunos e professores. (Estudante
de Administração, sexo feminino, 27 anos).
Acredito que não interferem na valorização do ser humano. Temos professores, alunos,
trabalhos da mesma forma. (Estudante de Economia, sexo feminino, 24 anos).

Diminuem, pois o contato direto ainda é essencial para a colaboração e aprendizado. As
disciplinas em EAD ainda não possuem as ferramentas necessárias para uma comunicação
adequada. (Estudante de Administração, sexo masculino, 26 anos).

No tocante à colaboração/ajuda à colegas nas disciplinas em EAD, foco direto
deste estudo, os respondentes se dividiram igualmente entre os que não ajudaram
– e não quiseram explicar melhor sobre os motivos disto, e os que afirmam ter
colaborado. Chegam a dizer que:
Sim. Através dos fóruns de discussão e dos grupos de whatsapp que bombam antes das
provas. Leio todas as contribuições dos alunos. (Estudante de Administração, sexo feminino, 24
anos).
Colaborei sim, pois o que um sabe não é o mesmo que o outro ou próximo sabe e sendo
assim a troca de ideias e informações enriquece o conhecimento dos membros. (Estudante de
Análise de Sistemas, sexo masculino, 51 anos).
Sim, através de mensagens de texto, email e conversas no celular. Isso fez que eu
conhecesse melhor os meus colegas e desenvolva minhas habilidades. (Estudante de Administração,
24 anos, sexo feminino).
Bom, acredito que aprender depende do “entusiasmo” de cada pessoa, no meu caso,
aprendo mais no EAD, pois tenho que correr mais atrás das matérias. (Estudante de Administração
Pública, sexo masculino, 35 anos).

Quando solicitados a relatar se percebem diferenças no processo de
aprendizagem colaborativa entre as disciplinas do ensino presencial e as em EAD,
quase a totalidade dos respondentes percebe diferenças significativas entre elas.
Apenas um considera a disciplina em EAD mais favorável a este processo e outro
dois não veem diferença entre elas. Afirmam que:
Diferente, falta mais interação e ocorre demora nas respostas. É muito mais impessoal e
individual em EAD. (Estudante de Administração, 26 anos, sexo masculino).
Diferente, pois não nos conhecemos. Isso incentiva a pessoa a se relacionar a mais com as
pessoas. (Estudante de Economia, 24 anos, sexo feminino).
Creio que a única diferença é a de que nas disciplinas presenciais você tem o contato direto
com o colega e no EAD a interação depende do computador. Porém, não há qualquer dificuldade de
interação. (Estudante de Administração Pública, sexo masculino, 33 anos).
Acredito ser igual. Podemos pensar que as disciplinas presenciais são melhores pois temos
contato físico com os colegas, mas não acho que isto interfere tanto. (Estudante de Administração,
sexo feminino, 24 anos)
Varia. Se há uma relação com a turma presencial a colaboração tende a ser menor. Porém se
a relação é restrita presencialmente, tende a ser maior na EAD. (Estudante de Administração, sexo
masculino, 24 anos).

Ao avaliar os grupos de discussão presentes e ofertados como mecanismo de
apoio nas disciplinas oferecidas em EAD, novamente houve divisão equitativa entre
as opiniões. Metade dos respondentes participou ativamente deles e os considerou
importantes e necessários à aprendizagem colaborativa e ao seu aproveitamento e a
outra metade não participou ou não os considerou importantes para o processo de
aprendizagem. Dizem que:
Sim. Bons lugares de trocar experiências, pensamentos e respostas. (Estudante de
Administração, sexo feminino, 24 anos).
Sim, não participei, apenas grupos de redes sociais que foram suficientes em alguns
momentos. (Estudante de Engenharia da Produção, sexo masculino, 24 anos).

Quando solicitados a comparar as duas modalidades de ensino no tocante a
se sentirem confortáveis para participar das discussões, a grande maioria afirmou

ser no ensino presencial onde isso acontece. Este fator foi inesperado, já que
acreditava-se que o pseudoanonimato e mais a quase obrigatoriedade de
participação em grupos de discussão na modalidade de EAD favorecesse a maior
percepção de ocorrência da aprendizagem colaborativa. Apenas um entrevistado
informou esta percepção. Destarte, informam:
Presenciais. A comunicação direta é muito melhor de ser entendida e repassada. (Estudante
de Administração, sexo masculino, 24 anos).
As presenciais, pois elas são mais usadas para uma discussão melhor. (Estudante de
Economia, sexo feminino, 24 anos).
Nas presenciais. A interação on-line me dá um pouco de preguiça. Gosto de falar, questionar
e absorver tudo o que o professor tem para ensinar. (Estudante de Administração, sexo feminino, 24
anos).
Presenciais, porque o feed-back geralmente é rápido e a comunicação flui melhor. (Estudante
de Administração, sexo masculino, 26 anos).
Fico mais confortável para participar das discussões nas disciplinas em EAD porque sou um
pouco tímido e tenho mais facilidade em escrever que em falar em público. (Estudante de
Administração Pública, sexo masculino, 33 anos).

Finalmente, quando inquiridos em qual modalidade de oferta acreditam
aprender mais e porque, os entrevistados foram unânimes em informar que isto
ocorre na modalidade presencial. Mas não se omitiram no tocante ao resultado ser
em grande parte responsabilidade do próprio aluno e ainda justificaram a resposta
afirmando que na modalidade presencial ocorre maior possibilidade de
aprendizagem colaborativa. Neste sentido, afirmam que:
Presencial, devido a interface com os professores. (Estudante de Administração, sexo
feminino, 27 anos).
Nas presenciais. A menos que o aluno seja muito dedicado, faça todas as atividades, assista
todos os vídeos e leia todos os materiais. (Estudante de Administração, sexo feminino, 24 anos).
Presenciais, devido estar presente e ter um relacionamento face-a-face com os colegas e
professores. (Estudante de Economia, sexo feminino, 24 anos).
Presencial. A interação é maior. As dúvidas são tiradas na hora. Eu não possuo disciplina
para a EAD, datas, atividades, sentar na frente do computador e estudar. (Estudante de
Administração, sexo feminino, 21 anos).
Isso vai sempre depender do interesse e esforço do aluno, tanto nas disciplinas presenciais
quanto em EAD. Em questão de conteúdo não vejo diferença. (estudante de Administração Pública,
sexo masculino, 33 anos).

6 Considerações Finais
Os estudos e análises realizadas permitem afirmar que, embora haja entre os
entrevistados uma percepção maior de que a aprendizagem colaborativa ocorre de
maneira mais efetiva no ensino na forma presencial, isto já não é mais unanimidade.
Alguns estudantes já percebem claramente que na modalidade de oferta em EAD há
uma revisão dos papéis no processo educacional, com a valorização maior do
empenho, responsabilidade e dedicação do aluno, já que a proposta tem foco em
mecanismos de autoaprendizagem, subsidiados e facilitados por intervenções
pontuais de professores e tutores, principalmente sob demanda específica.
No entanto, percebe-se também que o EAD no Brasil ainda está em processo
de afirmação e sedimentação, embora já se perceba um vigoroso aumento na sua
utilização. Cabe aqui ressaltar que a aceitação total e verdadeiro entendimento
desta modalidade de ensino perpassa por uma mudança cultural, uma verdadeiro
esforço de educação do seu usuário. Já existem ferramentas que viabilizam e
facilitam a utilização do EAD nas mais diversas modalidades de ensino superior,

mas ainda se fazem necessários o incremento da utilização de novas tecnologias
que tornem o processo mais amigável e democrático nas diversas formas possíveis
de aprendizagem colaborativa entre os participantes.
A necessária evolução dos ambientes virtuais de aprendizagem com a
incorporação de novos formatos de comunicação digital e de criação de conteúdos
poderá ampliar a percepção em seus participantes de que as possibilidades de
aprendizagem colaborativa são iguais ou maiores que na tradicional oferta de ensino
na modalidade presencial. A democratização do acesso à educação em níveis
globais e do acesso à informação, conforme já discutido, é essencial ao processo
transformador do conhecimento que pode levar a mitigação das desigualdades
sociais. O EAD, neste caso, se torna cada vez mais essencial por ser uma mola
propulsora em relação a este objetivo.
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Resumo - Os repositórios digitais são considerados uma poderosa ferramenta para
a disseminação da informação. Eles promovem o acesso livre a conteúdos como
produtos de pesquisa, entre outros objetos digitais. Este artigo apresenta os
resultados de uma pesquisa realizada através de questionários aplicados a
instituições brasileiras de ensino técnico e superior e a professores conteudistas da
Educação a Distância do Instituto Federal do Piauí (IFPI), sobre a existência de
repositórios digitais nas instituições e o uso que os professores fazem deles. Os
resultados revelam a carência e a importância de um repositório digital de objetos
de aprendizagem no IFPI, o qual possibilitaria a disseminação da informação de
maneira mais rápida e socializada, e colaboraria para o compartilhamento de
informações entre os professores conteudistas. Dada à baixa incidência de
repositórios digitais nos institutos federais brasileiros, também identificada na
pesquisa, acredita-se que a implantação de um repositório no IFPI a partir de uma
pesquisa sistemática e centrada no usuário, poderia ser transferida facilmente ao
contexto dos demais institutos federais. Trabalhos futuros incluem o
desenvolvimento da proposta de repositório e a avaliação de sua usabilidade por
seus potenciais usuários.
Palavras-chave: Repositório digital; Objetos de Aprendizagem; Educação a
distância, Sistema Dspace.
Abstract – Digital repositories are considered powerful tools for disseminating
information. They promote free access to contents such as research products and
other digital objects. This paper presents the results of a survey performed in two
parts: with Brazilian institutions of professional and higher education; and in the
particular context of distance learning at the Federal Institute of Piauí (IFPI), where
the researcher is based. Questionnaires were distributed to investigate the existence
of digital repositories and the use that distance learning professionals make of them.
Results revealed the need and the importance of a digital repository of learning
objects at IFPI, which could allow a quicker and more socialised manner of
disseminating and sharing information among teachers and instructional designers.
Given the low incidence of digital repositories at Brazilian federal institutes- also
identified in the present research - we believe that the implementation of a digital
repository at IFPI, from a systematic and user-centred process, can be easily
transferred to other institutes. Future work includes the development of a proposal of
digital repository and its usability evaluation by potential users.
Keywords: Digital repository; Learning objects; Distance learning; DSpace system.
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1. Introdução
Estamos vivenciando um momento de profundas transformações sentidas em
diferentes dimensões. Os contextos sociais, econômicos e políticos modificam-se.
Nesse cenário, elaboram-se novos conceitos sobre sociedade, surgem inovações
tecnológicas em atendimento às necessidades e interesses das pessoas e o
tratamento dispensado à produção, armazenamento e disseminação da informação e
do conhecimento assumem novos contornos.
A tecnologia torna-se condição necessária para uma estruturação da sociedade
em forma de rede, sobressaindo-se as tecnologias de comunicação e de informação
que emergem agindo inclusive sobre o próprio uso da tecnologia. Há também o
aparecimento da Internet em forma de rede de computadores que facilita a conexão
entre as pessoas. Surge a Web, sistema de informações que permite o acesso a uma
diversidade de conteúdo valendo-se da Internet. Tudo converge para aumentar a
disponibilização de informação e conhecimento aos indivíduos e acarretar mudanças
no plano social, cultural e político na sociedade do século XXI.
No novo contexto, a educação constitui-se em uma das bases estruturais da
sociedade que mais sente os impactos gerados pelas novas tecnologias. Nos últimos
anos, a educação tem recebido uma atenção especial, pelas necessidades de
adaptação às mudanças nos processos de ensino e aprendizagem ocasionados pelo
surgimento e popularização das tecnologias digitais. Novas possibilidades se
consolidaram com a emergência de um cenário repleto de vídeos, jogos digitais,
hipertextos, hipermídias, interfaces gráficas e inteligentes, permitindo novas
aplicações e usos educacionais. De acordo com Teles (2008), a comunicação humana
pelo computador teve um aumento considerável para fins educativos e isso ocasionou
uma proliferação de tecnologias com o propósito de oferecer ambientes educacionais
online. Assim, dentre as modalidades educativas emergentes, a educação a distância
(EAD) dá um grande salto ao viabilizar a democratização no ensino, fato esse possível
de realização graças aos recursos tecnológicos disponíveis. Além disso, no nosso
país, as recentes políticas educativas implantadas são responsáveis também por esse
impulso dado à educação a distância, sobretudo a que está a cargo dos Institutos
Federais.
Há uma expansão significativa no uso de ambientes virtuais para a EAD em
função dos vários benefícios que esses são capazes de prover. Dentre os
investimentos com a implantação de EAD, destaca-se o custo para a produção de
materiais didáticos, que, na maioria dos casos, são elaborados sem a observação de
um padrão e não são compartilhados entre educadores.
Em relação ao compartilhamento dos materiais, as tecnologias de sistemas de
informação viabilizaram o processo de disponibilização de materiais digitais por meio
de ferramentas que possuem a finalidade de organizar a informação e disseminar o
conhecimento gerado e sua aplicabilidade. Entre elas, despontam os repositórios
digitais que facilitam o acesso e consultas aos dados, por serem capazes de
armazenar, gerenciar e indexar objetos de aprendizagem e outros materiais digitais.
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Segundo o IBICT (2005, p. 47) Repositórios digitais, são “sistemas de informação que
armazenam, preservam, divulgam e dão acesso à produção intelectual de
comunidades”.
Se hoje as instituições de ensino produzem grande quantidade de material de
ensino e pesquisa, como os objetos de aprendizagem que são amplamente utilizados
no processo educativo, é salutar armazená-los de forma adequada para preservar sua
integridade e organizá-los de tal modo que seja possível sua reutilização. Por estas
razões, torna-se cada vez maior a necessidade das instituições de ensino disporem
de repositórios digitais com o objetivo de intermediar a produção, disseminação e
democratização do conhecimento, atributo mais valoroso da atual sociedade regida
pelos artefatos tecnológicos. No atual contexto, com uso das novas tecnologias de
comunicação e de informação, os repositórios digitais são reconhecidos como um
aspecto inovador frente ao sistema de comunicação da ciência e na maneira como o
acesso à informação é gerenciado.
O objetivo geral da presente pesquisa é, portanto, promover o
compartilhamento e reutilização de objetos de aprendizagem através do projeto de um
repositório digital no Instituto Federal do Piauí (IFPI). A escolha da problemática de
pesquisa e do contexto específico do IFPI foi também motivada pela função de
bibliotecária desempenhada pela pesquisadora no IFPI, profissional com atribuições
relacionadas à área da informação, lidando e disponibilizando informações à
comunidade da Instituição. Além disso, a pesquisadora ministrou aulas no curso de
Técnico em Biblioteca da EAD do IFPI, quando percebeu a inexistência, nessa
modalidade de ensino e no IFPI como um todo, de um repositório digital onde fosse
possível o acesso a conhecimentos pertinentes à disciplina ministrada e, ao mesmo
tempo, a oportunidade de dispor e compartilhar material didático produzido no
transcorrer do curso de EAD da referida Instituição. A partir desta constatação,
planejou-se a presente pesquisa.
Neste artigo, é apresentada a etapa inicial de investigação, por meio de
questionários, acerca da existência de repositórios digitais nas instituições de ensino
técnico e superior no Brasil, inclusive os institutos federais, e do uso que os
profissionais fazem deles. De forma mais específica, investigou-se o acesso e
conhecimento sobre repositórios digitais na EAD do IFPI. Esta pesquisa pode oferecer
respostas que se apliquem a contextos similares (como por exemplo, os institutos
federais de outros estados brasileiros), e que possam explicar fenômenos ainda não
investigados sobre o compartilhamento de objetos de aprendizagem entre os
professores de EAD.
O artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta definições de
Objetos de aprendizagem e suas características; na seção 3, são apresentadas
definições de Repositórios Digitais e Repositórios de Objetos de Aprendizagem,
preservação da informação e gestão de direitos autorais; na seção seguinte, é
detalhado o método usado na pesquisa. Na seção 4, são expostos os resultados da
investigação realizada sobre os tipos de repositórios existentes em Instituições de
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Ensino no Brasil, o perfil dos profissionais da EAD do IFPI e o uso dos repositórios
digitais. A seção 5 apresenta as considerações finais e trabalhos futuros.

2. Objetos de Aprendizagem
Uma das denominações dadas às mídias digitais utilizadas na construção do
conhecimento é o Objeto de Aprendizagem (OA), também conhecido como Objeto de
Conhecimento, Componente Instrucional, e/ou Objeto Educacional. Os OAs são
elementos de um novo tipo de ensino baseado no computador e na Internet,
fundamentado no paradigma de orientação a objetos da ciência da computação.
Segundo Wiley (2002, p.3), “um objeto de aprendizagem é qualquer recurso digital
que possa ser reutilizado para suporte ao ensino”. Exemplos de OAs incluem
animações, imagens, texto, vídeos, jogos, etc. Estes recursos podem ser
disponibilizados para educadores na tentativa de otimizar o desenvolvimento de
conteúdos educacionais. A sua principal característica, no entanto, é a reusabilidade,
ou seja, a capacidade de ser reutilizado. O reuso pode ocorrer quando é possível
inserir um objeto em diferentes contextos de aprendizagem como disciplinas e aulas
com conteúdos variados. Assim, os OAs têm sido apontados pela literatura como uma
solução eficiente para os problemas de redução de custo de desenvolvimento de
conteúdo devido à sua grande capacidade de reutilização e proveniente da
programação. Dessa forma, um OA desenvolvido por uma pessoa é disponibilizado a
outros professores que podem reutilizá-los com diferentes propósitos educacionais.
Para que este compartilhamento ocorra de forma eficiente, há vários fatores
envolvidos. Os objetos de aprendizagem possuem características que procuram
resolver diversos problemas existentes atualmente quanto ao armazenamento e
distribuição de informação por meios digitais (LONGMIRE, 2001). São elas:


Flexibilidade: OAs podem ser reutilizados sem nenhum tipo de
manutenção. Essa capacidade de reutilização é uma das principais
vantagens deste novo paradigma.



Facilidade para atualização: como os mesmos objetos são utilizados em
diversos momentos, a utilização dos mesmos em tempo real é
relativamente simples, desde que todos os dados relativos a este objeto
estejam em um mesmo banco de informações. Torna-se assim
desnecessário atualizar este conhecimento em todos os ambientes que
o utilizam.



Customização: a mesma característica que proporciona ao objeto
flexibilidade é igual à que proporciona uma customização. Os objetos
são independentes, a ideia de utilização do mesmo em um curso, ou
qualquer outro tipo de qualificação, é real, e cada entidade educacional
pode utilizar-se dos objetos e arranjá-los da maneira que mais convier.



Interoperabilidade: a criação de um padrão para o armazenamento de
OAs cria mais uma vantagem do modelo, a interoperabilidade, ou seja,
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um objeto deve ser capaz de operar em uma ampla variedade de tipos
de hardware, sistemas operacionais e navegadores Web.


Aumento do valor de um conhecimento: a partir do momento que um OA
é reutilizado diversas vezes em diversas especializações e este objeto
vem ao longo do tempo sendo melhorado, a sua consolidação cresce de
uma maneira espontânea interferindo positivamente na qualidade do
ensino.



Indexação e procura: a padronização dos OAs visa também facilitar a
ideia de se procurar por um objeto necessário. Quando um conteudista
necessitar de determinado AO, a padronização dos mesmos e a
utilização de assinaturas digitais tende a criar uma maior facilidade em
procurar e encontrar objetos com mesmas características em qualquer
banco de objetos que esteja disponível para eventuais consultas.

Todas essas características dos OAs mostram que esse modelo vem facilitar e
melhorar a qualidade de ensino, proporcionando aos alunos e professores
ferramentas que auxiliam o processo de ensino-aprendizagem; por isso é fundamental
proporcionar que o OA seja publicado em um local onde os usuários possam recuperálos facilmente (CECHINEL, 2014), e que o OA tenha alta acessibilidade, alta
portabilidade, alta disponibilidade e facilidade de instalação (BRAGA, 2015). Dentre
estas questões, destaca-se a disponibilidade, que está associada ao local em que o
OA será armazenado e compartilhado. Ele deve estar adequadamente disponível para
que seja corretamente (re)utilizado, e uma das formas mais indicadas para realizar
este compartilhamento é através de um repositório digital.

3. Repositórios de Objetos de Aprendizagem
No atual contexto do uso das novas tecnologias de comunicação e de informação, os
repositórios digitais são reconhecidos como um aspecto inovador frente ao sistema
de comunicação da ciência e na maneira como o acesso à informação é gerenciado.
Em sentido amplo, a expressão ‘repositórios digitais’ refere-se aos diversos
tipos de aplicações de provedores de dados que são destinados ao gerenciamento de
informação científica, constituindo-se em vias alternativas de comunicação científica.
Os repositórios de OAs, utilizados para compartilhar recursos didáticos na
Internet, segundo Rossetto e Moraes, (2007), são aqueles vistos como bancos de
dados que armazenam informações sobre objetos, os metadados, e os objetos
propriamente ditos. Nesse sentido, existem dois tipos principais de repositórios de
OAs: aqueles que contêm os objetos e seus metadados, e aqueles que contêm só os
metadados. Nesse último caso, os objetos se encontram em um local remoto e o
repositório é usado como uma ferramenta para localizá-los.
Os repositórios de OAs podem ser utilizados tanto por professores do ensino
tradicional, como também na modalidade de ensino a distância. Ao preparar o material
didático para uma aula, o professor pode buscar objetos de aprendizagem para
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compor sua unidade de aprendizagem.
Para Silva, Café e Catapan, os repositórios de OAs devem ser organizados
levando em conta “a realidade da comunidade de professores e educadores,
estabelecendo o diálogo entre o repositório e seus usuários” (2011, p. 102). Além
disso, as autoras ressaltam a importância da padronização na descrição, pois isso
favorece ao compartilhamento e reusabilidade.
Nesse sentido, os repositórios são fontes de recursos educacionais que podem
ser pesquisados, reutilizados, combinados e agregados a outros objetos de
aprendizagem, dando suporte à preparação de material didático.
Outro aspecto importante diz respeito aos direitos autorais. Segundo Tomaél
e Silva,
[...] todos os trabalhos depositados em um repositório devem continuar sendo
propriedade dos autores. Dessa forma cabe aos autores a responsabilidade sobre o que
é submetido e a decisão sobre quais conteúdos poderão ser acessados ou não,
garantindo assim sua propriedade intelectual. (TOMAÉL e SILVA, 2007)

Conforme Tomaél e Silva (2007), a concepção de repositórios, embora não seja
recente, está intimamente relacionada aos conceitos de acesso aberto (open access)
ou acesso livre à informação, de arquivos abertos (open archives) e de software livre
(open source); conceitos esses incrementados diante do atual cenário tecnológico.
Na sua essência, salientam Ribeiro e Vidotti (2009) que os repositórios são tidos como
ferramentas que buscam a promoção científica através da disponibilidade de
informação para as pesquisas científicas de modo gratuito, facilitando o acesso ao
mundo acadêmico e alcançando como resultado a obtenção do conhecimento e
incentivo à pesquisa. Complementam Camargo e Vidotti (2008) que, além de serem
ambientes informacionais digitais que gerenciam e controlam a produção acadêmica
e científica de instituições, também apresentam como vantagens o acesso irrestrito,
interoperabilidade dos dados e, ainda, a preservação da informação ao longo prazo.
Neste sentido, algumas instituições passaram a utilizar o Creative Commons,
que é um novo modelo de gestão de direitos autorais. O Creative Commons foi criado
em 2001 por Lawrence Lessing como suporte para o domínio público. É governado
por um conselho administrativo, composto por especialistas em propriedade
intelectual, com parcerias entre professores de diversas áreas. A sua missão é apoiar
administradores de infraestrutura jurídica e técnica, maximizando a criatividade digital,
o compartilhamento e a inovação, e tendo como base o direito ao autor, oferecendo
seis tipos de permissão de uso que se aplicam às seguintes obras: livros, site, planos
de aula, blogs, imagens visuais e várias obras de áudio, que são expostas
gratuitamente.
No Brasil, esse projeto foi adequado pelo Centro de Tecnologia e Sociedade
(CTS) da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, de acordo
com as leis brasileiras que consentem que autores e produtos de conteúdo possam
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autorizar a sociedade a utilizar seus trabalhos de acordo com algumas das licenças
disponibilizadas pelo Creative Commons (CREATIVE, 2016).

4. Procedimentos metodológicos
Nesta seção, são descritos os caminhos metodológicos para o alcance do objetivo
dessa pesquisa, qual seja, promover o compartilhamento e reutilização de objetos de
aprendizagem criados pelos professores conteudistas do ensino a distância (EAD) do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), através do projeto
e validação de um repositório digital de objetos de aprendizagem.
A pesquisa é composta de três etapas. Na primeira etapa, foi feita uma
pesquisa bibliográfica. A segunda etapa consistiu em uma pesquisa de campo para
coleta de informações a respeito de repositórios digitais por meio da distribuição de
dois questionários distintos: (i) para instituições de ensino técnico e superior do Brasil
(federais, estaduais e outras), sobre a existência de repositórios digitais; ii) para
professores conteudistas da EAD do IFPI, com o objetivo de traçar o panorama sobre
conhecimento e uso de repositórios digitais por esses profissionais.
Os sujeitos da pesquisa de campo foram recrutados em duas categorias, de
acordo com o objetivo dos dois questionários. Primeiramente, os bibliotecários de
universidades e dos institutos federais do Brasil foram contatados visto que, nessas
instituições, são os responsáveis pelo trato da informação e por torná-la acessível ao
usuário final, independentemente do suporte informacional. Bibliotecários, mais do
que quaisquer outros profissionais, lidam com a organização da informação (LEITE,
2009).
Em seguida, afunilando para o contexto específico desta pesquisa, foram
consultados professores conteudistas da modalidade de educação a distância do IFPI
que atuam no Centro de Referência em Formação e EAD. O Ensino a Distância no
IFPI foi implantado em 2007 como integrante do Programa Escola Técnica Aberta do
Brasil (ETAPI) e por intermédio da Rede E-Tec, programa de formação profissional
técnica a distância com cerne na profissionalização em cursos de nível médio para
jovens e adultos, com o objetivo de contribuir para elevação da escolaridade. Nesse
primeiro momento, foram realizadas discussões sobre o conjunto das atividades
concernentes a EAD e respectivas atribuições dos parceiros envolvidos no processo.
Foi criado um Núcleo de Educação à Distância (NEAD), com equipe multidisciplinar
tecnológica e administrativa, com a finalidade de estruturar os cursos e a adoção da
plataforma Moodle como ambiente virtual de aprendizagem. Inicialmente, foram
planejados dois cursos subsequentes a distância: Técnico em Informática e Técnico
em Administração. Em 2008, o MEC selecionou 04 municípios piauienses como polos
de EAD, e proporcionou a capacitação de coordenadores, professores e tutores. Em
março de 2009, o IFPI iniciou seu processo educativo na modalidade EAD.
Os questionários destinados aos sujeitos da pesquisa foram criados através da
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ferramenta do Google Forms1 e distribuídos por e-mail, cujas respostas compõem
resultados apresentados na seção 5, publicados com a devida autorização de todos
os participantes através de um termo livre e esclarecido com identidade preservada.
A terceira etapa da pesquisa, a ser realizada, consiste em projetar e validar
junto a professores conteudistas um protótipo de repositório de objetos de
aprendizagem a ser implantado no contexto da EAD do IFPI. A validação do protótipo
será por meio de testes de usabilidade, os quais “visam avaliar a usabilidade de um
sistema interativo através de experiências de uso de seus usuários-alvo” (BARBOSA;
SILVA, 2012, p. 341). As etapas de atividades do teste de usabilidade constarão de:
preparação (definição de tarefas e preparação do material para observação e
registro); coleta de dados (observar e registrar a performance e a opinião dos
participantes durante o uso); interpretação/ consolidação dos resultados (interpretar e
contabilizar os dados coletados); e relato dos resultados (relatar a performance e a
opinião dos participantes).
Os testes de usabilidade serão acompanhados de entrevistas semiestruturadas
para coletar opiniões gerais e críticas dos participantes acerca do protótipo e se este
atende suas necessidades de forma eficiente e eficaz, visto que a entrevista
semiestruturada tem como característica questionamentos básicos que são apoiados
em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa (TRIVIÑOS, 2010).

5. Resultados
5.1 Questionário 1 - Repositórios Digitais no Ensino Técnico e Superior
Brasileiro
O primeiro questionário aplicado teve o objetivo de descobrir quais são as instituições
de ensino técnico e superior no Brasil que possuem repositório digital; qual o sistema
utilizado, e quais são as vantagens e desvantagens da utilização do mesmo. O
questionário foi enviado para os bibliotecários de 147 instituições de ensino, obtendo
um retorno de 93 respostas.
Dos 93 questionários respondidos, 73% das respostas foram afirmativas, ou
seja, declararam que as instituições possuem algum tipo de repositório digital. Porém,
um dado importante observado foi que, desse universo, somente 4% dos Institutos
Federais possuem algum tipo repositório. São eles: Instituto Federal de Pernambuco,
Instituto Federal do Rio Grande do Norte e o Instituto Federal da Paraíba. Com relação
ao tipo de repositório que as instituições possuem, 44 instituições responderam que
possuem Repositório de Teses e Dissertações, 04 disseram ter repositórios de objetos
de aprendizagem, 06 afirmaram possuir outro tipo de repositório, 14 asseguraram ter
repositórios institucionais, e 25 instituições não possuem nenhum tipo de repositório
(Figura 1).

1

Disponível em: <http://goo.gl/forms/ZWMvKVgq7G7xQAw53>.
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Qual o tipo de Repositório Digital que a Instituição
possui?
27%
47%
Repositório de
Teses e
Dissertações
Repositório de
Objetos de
Aprendizagem
Outro tipo
Repositórios
Institucionais

15%
7%

4%

Não possuem

Figura 1: Tipos de repositórios digitais das instituições participantes

Sobre o sistema (software) utilizado para implementar o repositório, as
respostas indicaram que todas as instituições que possuem repositório digital utilizam
o software DSpace, de uso gratuito, para a construção e manutenção de repositórios
digitais. O DSpace foi desenvolvido para possibilitar a criação de repositórios digitais
com funções de armazenamento, gerenciamento, preservação e visibilidade da
produção intelectual, permitindo sua adoção por diversas instituições em forma
consorciada federada. O sistema foi criado de forma a ser facilmente adaptado. Os
repositórios DSpace permitem o gerenciamento da produção científica em qualquer
tipo de material digital, dando-lhe maior visibilidade e garantindo a sua acessibilidade
ao longo do tempo.
O DSpace Institutional Digital Repository System (projeto colaborativo da MIT
Libraries e Hewlett-Packard Company) é um dentre vários projetos atualmente em
operação, orientados à criação de repositórios institucionais e à preservação digital.
O DSpace em língua portuguesa, customizado e distribuído pelo Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia-IBICT, está disponível para download na URL:
http://dspace.ibict.br/.
Corroborando com os resultados dos questionários, o DSpace é o software
mais utilizado internacionalmente para implantação de repositórios, com mais de 45%
de aceitação. No Brasil, possui mais de 85% de aceitação das instituições. Estas
informações podem ser verificadas no registro de repositórios de acesso livre2.
2

O serviço OpenDOAR fornece uma lista de repositórios de acesso livre,
categorizando-os por conteúdo, país, infraestrutura tecnológica, etc. O OpenDOAR é
mantido por SHERPA Services e pode ser acessado por meio do link:
HTTP://opendoar.org/index.html.
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Em relação às vantagens da utilização do sistema usado para o repositório
digital, as respostas obtidas demonstraram que o sistema DSpace:


Possui um grande diferencial por estar em constante desenvolvimento
visando melhorias, e por ser um sistema de acesso aberto e de fácil
configuração.



Possui ampla rede de colaboradores; compatibilidade com todos os
formatos de arquivos (upload de arquivos como slides, texto, imagens,
vídeos, páginas Web, entre outros); e espaço de dados ilimitado;



Disponibiliza estatísticas de uso (acesso e download);



Oferece possibilidade de criar comunidades e categorizar coleções;



Possibilita autoarquivamento;



Possibilita customização de acordo com as necessidades dos usuários;



Tem acesso permanente;



Apresenta interface amigável;



Proporciona fácil navegação.

Já em relação às desvantagens do sistema DSpace para repositório digital, as
respostas obtidas centraram-se em três aspectos: atendimento aos usuários,
aspectos técnicos do sistema e dificuldade de manuseio do sistema pelos usuários.
Em relação à baixa qualidade no atendimento aos usuários, as principais
razões foram: a demora e a não solução imediata do problema, conforme percebemos
nos depoimentos dados: “Baixa qualidade do serviço de atendimento ao cliente e
tempo longo para solução de problemas. ”; “O serviço de atendimento ao cliente é
muito ruim. ”; “...atendimento demorado. ”; “...nem sempre conseguimos resolver o
problema com o primeiro atendente”.
Outra desvantagem refere-se a aspectos técnicos quando os usuários dizem
que é de baixa qualidade a arquitetura do sistema e apontam complicações na
funcionalidade do mesmo, resultando em dificuldades de operacionalização, como
demonstram as respostas a seguir: “Algumas atividades que queremos ter parecem
‘escondidas’ ou duplicadas em diferentes menus”; “Há problemas na “qualidade da
tradução/adaptação da versão 3.2 para o português”; “os relatórios da versão 3.2 só
são obtidos através de plug-ins, com difícil gerenciamento de estatística”; “as
estatísticas próprias do software não condizem com a realidade”.
Outros sujeitos da pesquisa discorreram sobre dificuldades quanto à
usabilidade, seja por falta de conhecimento específico do usuário ou do analista de
sistema, profissional indicado para orientar os usuários sobre o uso do sistema. Os
sujeitos declararam que há “necessidade de conhecimento básico em informática para
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o manuseio da plataforma”; “falta de pessoal capacitado para o manuseio do
software”; um outro afirmou que se percebe “dificuldade dos analistas de sistema em
customizar a estrutura em Java, que é uma linguagem de programação mais
complexa”.
5.2 Questionário 2 – Perfil dos professores da EAD e uso de repositórios digitais
O segundo questionário aplicado teve como objetivo delinear o perfil dos professores
conteudistas da EAD do IFPI e o uso que fazem de repositórios digitais em suas
atividades. Foram enviados 76 questionários via e-mail e foram obtidas 38 respostas.
5.2.1 Perfil dos respondentes
A primeira seção do questionário visava traçar o perfil dos respondentes, quanto ao
gênero, a instrução/formação, faixa etária e titulação, a fim de conhecer as
características específicas do grupo em questão, visto que se trata do público-alvo do
repositório a ser proposto nesta pesquisa.
Os sujeitos, na sua maioria, são do gênero feminino com um percentual de
71%; a presença do gênero masculino configura-se com 29% dos sujeitos. Quanto à
faixa etária, 47% estão entre 31 e 40 anos; 37%, entre 31 e 50 anos; e apenas 16%
estão entre 20 e 30 anos.
Com relação à área de formação, os sujeitos da pesquisa possuem formação
em várias áreas do conhecimento, quais sejam: Biblioteconomia (07), Pedagogia (05),
Língua Portuguesa (05), Licenciatura em Informática (05), Administração (03), Direito
(03), Geografia (02), Matemática (02), Biologia (02), Educação Artística (01),
Jornalismo (01), Secretariado (01) e Processamento de Dados (01).
Quanto à titulação dos sujeitos pesquisados, a maioria (92%) possui
especialização; só 8% possuem mestrado, e nenhum participante possui doutorado.
5.2.2 Atuação profissional e uso de repositórios
Dentre os professores que se dispuseram a responder o questionário, houve
uma maioria expressiva de professores na área de Biblioteconomia, com um número
de 45%; seguidos daqueles de Administração com 21%. A área de Serviços Públicos
obteve 13%, com participação levemente superior diante dos professores dos cursos
de Infraestrutura Escolar e Multimeios Didáticos, ambos com 11%.
Questionados sobre o uso de repositório digital, 82% dos professores
informaram que nunca utilizaram nenhum repositório digital para preparar aulas; e
18% responderam que já usaram algum tipo de repositório.
Todos afirmaram acreditar que a existência de um repositório digital seria
benéfica e os ajudaria muito no desempenho de suas atividades acadêmicas. As
razões que levariam os participantes a utilizarem um repositório digital incluem:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Fonte de pesquisa para estudos;



Preparação de aulas;



Reutilização de materiais já produzidos;



Disponibilização de materiais didáticos pessoais, aliada à motivação
relacionada à reutilização do material produzido, que seria compartilhado
com colegas;



Maior segurança no armazenamento dos materiais, eliminando o risco de
perda por problemas nos dispositivos pessoais de armazenamento;



Melhoria da didática em sala de aula;



Facilidade de acesso.

Alguns depoimentos ilustram a importância de se compartilhar os objetos
de aprendizagem, como descreve essa primeira fala: “Nos Repositórios digitais
podemos encontrar material disponível para nos ajudar na preparação das nossas
aulas”. Na segunda, o destaque está na reutilização: “O fato de saber que um material
produzido por mim não estaria sujeito a ficar sem ser utilizado ou correr o risco de ser
deletado dos meus dispositivos de armazenamento. Além disso, pode ser utilizado por
outros professores e/ou servidores. ”
5.2.3 Implicações
A análise das respostas dos questionários indica que propor o projeto de um
repositório digital de OAs no âmbito do IFPI é relevante, porque, depois dos dados
coletados, percebe-se que só três institutos federais no Brasil possuem repositório
digital (Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Instituto Federal de Pernambuco e
no Instituto Federal da Paraíba), e são repositórios institucionais, ou seja, há uma
carência de repositórios de OAs no contexto pesquisado.
Além disso, o uso dos repositórios digitais entre os professores para elaboração
de suas aulas não é muito comum atualmente, mas poderia ser amplamente difundido,
contribuindo no processo de compartilhamento de material já existente, utilizando e
reutilizando, e atualizando materiais previamente desenvolvidos.
Todos os Institutos Federais no Brasil oferecem EAD em modelo similar ao do
IFPI, e a implantação de repositórios digitais possibilitaria a disseminação da
informação e conhecimento de maneira mais rápida e socializada; colaborando para
o compartilhamento de OAs entre os professores conteudistas do ensino a distância.
De acordo com as falas dos sujeitos pesquisados, percebe-se que seria muito
importante o projeto de um repositório digital para o IFPI que pudesse disponibilizar
todo o material produzido por eles de forma facilmente acessível, para que todos
possam ter acesso ao material já produzido de forma centralizada.
A proposta é projetar um ambiente de repositório digital de objetos de
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aprendizagem baseado no DSpace, visto que, por meio da pesquisa realizada,
verificou-se a viabilidade da utilização desse software, por ser um software livre, de
fácil customização, e por ser muito utilizado em instituições, já que sua estrutura
provém de um modelo de informação organizacional baseado em comunidades e
coleções, e que pode ser configurado de modo que se adeque ao contexto da EAD
do IFPI.
Como ação inicial com o intuito de propor projeto de implementação de
repositório digital no IFPI, o sistema DSpace foi instalado em um servidor
disponibilizado pelo IFPI com capacidade de 4 GB de memória RAM e 100 GB de
espaço em disco (hard drive). A primeira instalação foi feita com a versão 5.2 e logo
alguns erros foram encontrados, por ser uma versão recente e com poucos
documentos de correção de erros disponíveis. Com a troca de experiências através
dos fóruns e listas de discussões, optou-se pela utilização da versão 4.2, por ser uma
versão com ampla documentação de instalação, configuração e correções de erros
na instalação.
No estágio atual da pesquisa, a construção do repositório digital do IFPI de
objetos de aprendizagem está em fase inicial, mas em processo contínuo. Foram
criadas as comunidades e inseridos alguns OAs no repositório. Pretende-se resolver
ou amenizar diversos problemas identificados nos questionários, como
funcionalidades de difícil acesso e manipulação de estatísticas, por exemplo.
A próxima etapa da pesquisa consiste na validação do protótipo do sistema,
especialmente através da avaliação de usabilidade do mesmo por professores da EAD
do IFPI.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros
Neste artigo, foram apresentados os resultados da pesquisa realizada com
bibliotecários de instituições federais de ensino superior e com professores
conteudistas da EAD do Instituto Federal do Piauí - IFPI, acerca da temática
repositórios de objetos de aprendizagem. O objetivo da pesquisa de campo realizada
foi coletar dados que permitiram conhecer: (i) o contexto brasileiro em relação ao uso
de repositórios digitais nas instituições federais de ensino técnico e superior; e (ii) o
contexto específico do uso de repositórios digitais pelos professores da EAD do IFPI.
Todos os professores participantes afirmaram que a existência de um
repositório os ajudaria muito no desempenho de suas atividades acadêmicas, e que
este serviria como fonte de pesquisa e estudos, auxiliando-os na preparação das
aulas. Além disso, o material produzido por eles não estaria sujeito a ficar sem
utilização. Assim, a implantação de um repositório de OAs no âmbito do IFPI
possibilitaria a disseminação da informação de maneira mais rápida e socializada e
colaboraria para o compartilhamento de informações entre os professores
conteudistas do ensino a distância do IFPI.
Nesse momento, a pesquisa continua em andamento já com a instalação do
sistema (DSpace), onde estão sendo inseridos os OAs no repositório; a próxima etapa
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do estudo será a verificação da usabilidade do repositório perante os professores.
A validação constitui-se em uma atividade essencial em qualquer processo de
desenvolvimento que se concentra em produzir um sistema interativo, uma vez que
possibilita ao avaliador realizar um julgamento de valor sobre a qualidade de uso da
solução de interação humano-computador e identificar problemas na interação e na
interface que possam prejudicar a experiência do usuário durante o uso do sistema
(BARBOSA E SILVA, 2012). A validação do protótipo tem a intenção de descobrir se
um sistema está em conformidade com a sua especificação e que atenda às
necessidades do usuário.
Nesse trabalho, a validação do protótipo será feita por intermédio de teste de
usabilidade (BARBOSA e SILVA, 2012) com professores conteudistas do IFPI na
modalidade de ensino a distância, para verificar se o projeto de repositório digital
proposto poderá sanar as necessidades dos professores, quanto ao nível de
dificuldade de cumprimento de tarefas usando a interface e identificando efeitos da
interface sobre eles, de forma a mapear problemas e indicar soluções.
Pretende-se também fazer uma investigação mais detalhada do que aquela
realizada na fase de aplicação dos questionários, através de entrevistas
semiestruturadas, com o objetivo de realizar uma avaliação mais substancial sobre o
processo de busca e compartilhamento de objetos de aprendizagem em repositórios
digitais por parte dos professores da EAD do IFPI, e suas expectativas em relação à
implantação do protótipo proposto.
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Resumo – A evolução na modalidade de formação virtual possibilitou alcançar novas
estratégias e transformar os ambientes de aprendizagem – E-Learning - em modelos de
referência em desenvolvimento e capacitação de pessoas. O ambiente de aprendizagem
dispõe de um conjunto de recursos que oferece, além da dimensão tecnológica, criar um
ambiente social e emocional que estimula e motiva a participação ativa dos alunos. Assim,
este estudo teve como objetivo descrever e verificar os benefícios do E-Learning 2.0 no
processo de aprendizagem em ambientes virtuais. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica
através da técnica de meta-análise que corresponde a uma investigação minuciosa de
publicações por índice de impacto. Os resultados da pesquisa evidenciam a importância
desse novo ambiente na qualidade da formação em EAD, uma estratégia inovadora
possível, que potencializa o desenvolvimento da aprendizagem e democratiza a
participação de todos.
Palavras-chave: Aprendizagem. Ambientes Virtuais. TICs. E-Learning. E-Learning 2.0

Abstract – Developments in virtual training mode enabled achieve new strategies
and transform the learning environments - E-Learning - in reference models for
development and empowerment of people. The learning environment has a set of
features it offers, in addition to the technological dimension, create a social and
emotional environment that stimulates and encourages the active participation of
students. This study aimed to describe and verify the benefits of E-Learning 2.0 in
the learning process in virtual environments. a literature search was performed
using meta-analysis technique that corresponds to a thorough investigation of
publications by impact factor. The survey results show the importance of this new
environment in the quality of training in EAD, a possible innovative strategy, which
enhances the development of learning and democratize the participation of all.
Keywords: Learning. Virtual Environments. ICT. E-Learning. E-Learning 2.0
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INTRODUÇÃO
A formação acadêmica na modalidade virtual tem se firmado não apenas por ser
uma alternativa aos cursos presenciais (dada a sua vantagem em não ter data,
horário e local fixos para acontecer), mas também por seu reconhecimento no
mercado de trabalho. Outro aspecto positivo do ensino à distância é a evolução dos
ambientes de aprendizagem os quais acompanham as renovações tecnológicas e as
da própria web, fato que possibilita, muitas vezes, uma aquisição maior de
conhecimento perante as aulas presenciais em estilos tradicionais.
Nessa direção, tem-se a interação e a participação ativa do aluno na
construção de seu saber como características principais dos ambientes de
aprendizagem circundados pela Web 2.0. Também conhecida como software social,
a Web 2.0 não se refere a uma tecnologia em si, mas a um conjunto de tecnologias
que possibilita novas formas de utilização da web e é caracterizada pela participação
ativa dos internautas em relação à produção e disseminação de conhecimento.
Assim, pode-se ver a publicação e o compartilhamento online de conteúdos
(redes sociais e blogs, por exemplo), a participação de diversas pessoas na
construção e atualização de um mesmo texto ou conteúdo (como ocorre na
Wikipédia, por exemplo) e o fato de os usuários controlarem o quê, quando e como
publicar um conteúdo como retratos do que ocorre na Web 2.0. Outra vantagem do
software social é a não necessidade de instalação de programas no computador a
fim de se utilizar diversos aplicativos. (Barroso e Cabrero, 2013)
Quanto aos ambientes de aprendizagem, houve, também, um avanço
tecnológico a partir do momento em que os alunos passaram a ser o centro do
processo de aquisição de conhecimento. No ambiente E-learning 1.0, os estudantes
recebem os conteúdos de forma passiva, ou seja, apenas leem textos, escutam
explicações ou outros áudios e veem os vídeos postados pelos professores ou
tutores. Já em um ambiente E-learning 2.0, o qual se baseia nas ferramentas da
Web 2.0, os alunos são ativos e construtores dos próprios saberes. Isto é, participam
de uma aprendizagem colaborativa a partir do momento em que contribuem para o
desenvolvimento dos conteúdos seja através de blogs, wikis ou outros.
Barroso e Cabrero (2013) ressaltam que o E-learning 2.0 vai além da junção
entre o E-learning 1.0 e as ferramentas da Web 2.0. Segundo os autores, esse novo
ambiente representa toda a importância que a tecnologia desempenha no processo
de ensino aprendizagem.
É possível notar, assim, que o E-learning 2.0 traz uma nova perspectiva
educacional. Dessa forma, este artigo objetiva descrever e analisar os benefícios
desse ambiente no processo de aprendizagem virtual. Para atingirmos tal fim, foi
realizada uma pesquisa bibliográfica com o intuito de aprofundar questões
relacionadas ao conceito de educação à distância, aos ambientes virtuais de
aprendizagem e a formação através do E-learning 2.0.
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2. DEFIÇÕES E CONCEITOS DE EDUCACÃO A DISTANCIA
Em recente história, as TICs1 têm sido responsáveis por uma infinidade de recursos
e ferramentas que oferecem uma grande variedade de opções à educação à
distância.
O aperfeiçoamento tecnológico permitiu um avanço nas práticas
educativas e o espaço da sala de aula, antes estático e restrito ao livro didático se
expandiu aos ambientes virtuais (áudios, vídeos e imagens), constituindo assim, as
bases da educação à distância (EAD).
O desenvolvimento desta modalidade de ensino abre espaço para estudos e
formação em todos os níveis e campos do sistema educacional, atualmente
praticados nos mais variados setores (Maia e Mattar, 2007), além de assumir um
importante papel ao minimizar os desafios e limitações geográficas de potenciais
alunos com dificuldades de deslocamento. A evolução das tecnologias de
comunicação (Hamalainen e Whinston, A; Vishik, 1996) representa a melhor
alternativa de aprendizagem continuada com possibilidade real de atender a um
número acentuado de alunos com uma só aplicação, garantindo formação interativa
e flexível (Cabera e Gisbert, 2006).
Apesar de ser verdade e facilmente comprovados todos os seus benefícios, a
educação à distância apresenta uma ideia bastante simples, onde estudante e
professor encontram-se separados fisicamente e, na maioria das vezes,
temporalmente (Sala et al, 2002). A utilização dos ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA) de uma modalidade particular, ou com determinado grupo
(Stricker, Weibel & Wissmth, 2011) podem enriquecer o processo de e-learning
(EAD) a partir de um amplo conjunto de aplicações e processos.
As experiências de aprendizagem que evidenciam a sala de aula como
espaço virtual (White et al, 2014) têm se tornado um eficiente instrumento para
entender o uso da tecnologia no processo de aprendizagem além das paredes da
sala de aula (Dillon, 2010) permitindo explorar, refinar e aplicar conhecimento por
meio de atividades práticas (Engine, 2014; Hung, 2015; Muldrow, 2013).
Para Palloff e Pratt (1999), a educação à distância apresenta cinco elementos
chaves: I – a separação do professor e do estudante durante a maior parte do
processo instrucional; II – a utilização de uma mídia educacional para unir professor
e estudante e para transportar o conteúdo do curso; III – a disponibilidade da
chamada comunicação de mão dupla, possibilitando que o estudante se beneficie de
um diálogo e da iniciativa de comunicação; e IV – o aprendizado é controlado pelo
estudante e não pelo professor.
A integração de tecnologia e ensino (González, L & Ortega, 2014) reforça a
compreensão acerca da autonomia do aluno para navegar em ambientes diferentes
de aprendizagem em que a tecnologia desempenha um importante papel facilitador,
1

TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação. Este novo conceito de educar reavivou as
práticas de EaD devido à flexibilidade do tempo, quebra de barreiras espaciais, emissão e
recebimento instantâneo de materiais.
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de linguagem flexível (Fitzgerald, Wu & Marin, 2015) no processo de ensino
aprendizagem. Abaixo, aproximação cronológica das definições sobre Educação à
Distância.
Autor/Ano
Periódico

Dohmem 1967

Educação à distância é uma forma sistematicamente organizada de auto-estudo onde o aluno instrui-se a
partir do material de estudo que lhe é apresentado, o acompanhamento e a supervisão são levados a cabo
por um grupo de professores, por de meios de comunicação, capazes de vencer longas distâncias.

Autor/Ano
Periódico

Moore 1973

Ensino a distância pode ser definido como a família de métodos instrucionais onde as ações dos
professores são executadas à parte das ações dos alunos. Porém, a comunicação entre o professor e o
aluno deve ser facilitada por meios impressos, eletrônicos, mecânicos ou outro.

Autor/Ano
Periódico

Keegan 1991

Educação a Distância como a separação física entre professor e aluno, que a distingue do ensino
presencial, comunicação de mão dupla, onde o estudante beneficia-se de um diálogo e da possibilidade de
iniciativas de dupla via de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de socialização.

Autor/Ano
Periódico

Chaves 1999

A Educação a Distância, no sentido fundamental da expressão, é o ensino que ocorre quando o ensinante e
o aprendente estão separados (no tempo ou no espaço). Através do uso de tecnologias de telecomunicação
e de transmissão de dados, voz e imagens (dinâmicas, isto é, televisão ou vídeo).

Autor/Ano
Periódico

Brasil – Decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005.

Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a Distância como modalidade educacional na
qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo
atividades educativas em lugares ou tempos diversos.
Lista 1 - Definições de Educação à Distância.
Fonte: elaborado pelos autores.

3. OS AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM.
Os ambientes virtuais de aprendizagem abriram uma nova perspectiva, flexível e
repleta de alternativas para potencializar a aprendizagem do aluno (Salinas, 2004).
Por meio das tecnologias foi possível inovar (Mazzitelli, 2013), não somente no
conteúdo, mas também na preparação dos programas de ensino (Cummings,
Maddux & Cladianos, 2010).
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A virtualização do processo de aprendizagem através do uso de tecnologias
suplementou a forma tradicional de ensino (face-a-face) nas suas limitações e
redimensionou os modelos de aprendizagem em uma abordagem de ensino capaz
de enfrentar os desafios econômicos e geográficos de seus alunos (McKenzie,
2013).
Aprender a tecnologia como parte do processo de construção, certamente
poderá melhorar a formação e a aprendizagem (Caird & Lane, 2015), de um ensino
eficaz (Tynan Ryan & Lamont-Mills, 2015) através da integração AVA em seus
cursos.
“O acesso a novos recursos tecnológicos pode contribuir para que
mudanças ocorram no sistema educacional como um todo, afinal esses
professores poderão levar a tecnologia para suas aulas. O que irá
determinar a escolha de um recurso tecnológico ao invés de outro são as
características desse recurso. Em outros termos, o docente deverá avaliar
qual recurso contribui melhor para se alcançar os objetivos daquela aula.”
(MONTEIRO e RIBEIRO, 2015 p. 113)

Nesse sentido, os entornos Virtuais de Aprendizagem (AVA), aproveitam as
funcionalidades proporcionadas pelas TIC’s no fenômeno da virtualização educativa
(Edel, 2009) para ofertar uma gama expressiva de novos contextos para o ensino e
a aprendizagem (Monteiro & Ribeiro, 2015) capaz de assegurar uma contínua
comunicação entre alunos e docentes (Urréjola, 2011).
3.1 As TIC’s e o Ambiente Virtual de Aprendizagem
O domínio das TIC’s de forma integrada, para os diferentes níveis do ambiente
virtual de aprendizagem, representa hoje, uma visão ampliada de como a tecnologia
pode ser utilizada para sacar o máximo de benefício entre a relação professor, aluno
e ensino eficaz (Gerbe, Saroyan & Bracewell, 2014).
As diferentes formas de TIC’s, acima de tudo, devem garantir e assegurar a
relação positiva da tecnologia e do ensino aprendizagem sobre os seguintes pontoschave (Caird & Lane, 2015): identificação do ensino atual e da aprendizagem;
percepção de facilidade do uso da tecnologia; percepção de facilidade do uso do
AVA; e recursos de tecnologias da informação (TI).
A integração da TIC com o AVA 2 permite estabelecer uma dinâmica e
enfrentar os desafios inerentes ao desenvolvimento de estruturas mais abertas e
flexíveis (Cruz, 2011) que favoreça a aprendizagem e a interiorização de conceitos
construídos.

2

Virtual learning environment - são softwares que auxiliam na montagem de cursos acessíveis pela
Internet. Elaborado para ajudar os professores no gerenciamento de conteúdos para seus
estudantes. Como ferramenta para EAD, é usado para complementar aulas presenciais.
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A qualidade do produto no processo de ensino aprendizagem mediada pela
comunicação nos ambientes virtuais é medida pelo “rendimento intelectual dos
estudantes” (Villar & Alegre, 2013, p.25). Por sua vez, os novos princípios de
educação têm como matéria principal o uso intensivo das TIC’s como meio para
facilitar o desenvolvimento individual ou coletivo do conhecimento. Suas ferramentas
podem facilitar atividades de busca, de acesso, de comunicação, de criação ou
edição de texto, entre outras.
Esta revolução digital desencadeou uma importante mudança no papel do
professor, outrora simples comunicador, passa a ser parceiro no desenvolvimento de
novos conhecimentos. Destacadamente, os ambientes virtuais de aprendizagem
podem ser ótimas ferramentas de suporte para dar sustentabilidade ao sistema de
educação à distância. Em suma, o uso das TIC’s requer uma compreensão do
processo desde o ponto de vista da educação, da tecnologia e da comunicação para
que a tecnologia favoreça realmente os intercâmbios e a aprendizagem em
comunidade (Rubia, 2010).
Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) apresentam cenários de ensino
à distância que exigem uma redefinição dos elementos organizacionais de
aprendizagem (Monteiro & Rocha, 2015) mantendo relação essencial com a
linguagem para o entendimento da instituição escolar como espaço privilegiado de
socialização e emancipação.
Certamente que, o marco das tecnologias da informação e comunicação
(TIC), aplicadas como artefatos de produção cultural ampliam consideravelmente o
leque de possibilidades do processo de ensino aprendizagem (Cortina, 2008) na
construção do conhecimento a partir de distintas modalidades de comunicação, de
forma sincrônica (conferência web) ou assincrônica (fórum discussão) responsáveis
por garantir os elementos básicos e a eficiência da modalidade e-Learning.
4. DO E-LEARNING 1.0 AO DESENHO FLEXIVEL DO E-LEARNING 2.0
Inicialmente é preciso estabelecer uma divisão conceitual entre estas duas
modalidades (desenho) de ensino aprendizagem. Basicamente, no e-Learning 1.0 o
usuário não pode interagir com o conteúdo da página, está limitado ao que o
“WebMaster”3 publicar. É um processo unidirecional e estática. Já no e-Learning 2.0
as informações são publicadas e é permitida a interação entre os usuários, formando
uma arquitetura de participação e conhecimento. É essencialmente dinâmica.
O estudante desta era da tecnologia deixa de ser um mero receptor passivo
da informação para ser um sujeito que deve aprender a desenvolver um pensamento
divergente e crítico, com um estilo de aprendizagem autônomo e colaborativo. Por
outra parte, os docentes necessitam incursionar neste mundo tecnológico com o
pensamento criativo e inovador, que permita a construção coletiva do conhecimento
no processo de ensino aprendizagem.
3

O WebMaster é o gerenciador do site em tarefas de Web designer e Web developer.
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4.1 O Modelo E-Learning 1.0
A realidade é inquestionável, a tecnologia tem evoluído a um ritmo sem precedentes,
mesmo assim, a implantação de um produto de e-Learning depende de uma
sequência de procedimentos. Esta modalidade de ensino a distância destaca-se
pela construção da aprendizagem centrada em aspectos mais rígidos e formais.
O modelo e-Learning é a evolução natural da educação à distância, onde os
conteúdos são administrados por um WebMaster de forma estática, informação
centralizada e programas (software) tradicionais. Sua principal função é difundir
informações com conteúdos de alta e baixa qualidade. Neste sistema os usuários
são leitores e existe uma mínima interação, reduzida a formulários, a publicar e
visualizar documentos na red.
Certamente, o e-Learning 1.0 representa um dos maiores avanços da
humanidade, no que se refere à comunicação nos processos de ensino
aprendizagem. Somente a partir do e-Learning foi possível estabelecer conexões
rápidas e participativas, algo impensável para os meios tradicionais de comunicação.
Desta forma, é comum identificar uma crescente evolução à medida que as
novas tecnologias vão surgindo. Não obstante, é verdade que, pouco a pouco, os
métodos caminham em direção ao e-Learning 2.0, pois, conforme aponta Rey
(2012): I - as novas tecnologias em qualquer época da história têm um período de
adaptação com a tecnologia anterior; II - o público destinado e estes cursos,
normalmente pertencem, no melhor dos casos, à geração da Web 1.0.
“O e-Learning representa um conjunto de métodos e estratégias que se
diferencia do ensino como uma prática apenas de transmissão de
informações, no entanto, tem suas bases no modelo de aprendizagem onde
os estudantes são motivados a participar, comunicar e criar conhecimento,
mantendo assim o controle sobre o processo de aprendizagem”.
(McGLOUGHLIN e LEE, 2011, p. 68).

Para Cabero (2013) existem cinco caminhos responsáveis pela evolução do
e-Learning; 1) O enfoque tecnológico, 2) Conteúdo como centro, 3) Enfoque
metodológico, 4) Enfoque sistêmico, e 5) A evolução para o e-Learning 2.0.
4.2 A Evolução para o e-Learning 2.0
A intenção de desenvolver ambientes de aprendizagem, onde a tecnologia
desempenha um papel facilitador despertou a necessidade por novos currículos
dinâmicos, flexíveis e atualizados (Lopes, 2010) que permitiram o acercamento e a
interação entre diversos tipos de pensamento e contexto. O uso do e-Learning 2.0
ultrapassa o simples exercício de consulta de informação sem nenhum tipo de
participação característico do e-Learning 1.0.
A nova geração de e-learning, agora designada e-learning 2.0, visa eliminar
barreiras físicas, sociais e culturais (Martin, 2012), permitindo o conhecimento de
forma participativa e criativa, uma nova estratégia de aprendizagem. A nova versão
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do e-learning utiliza os recursos disponíveis na Web 2.0 - Wikis, Fóruns, Blogs, RSS
e Redes Sociais – como alternativa para atividades reflexivas no ambiente e-learning
(Uzunboylu, Bicen & Cavus, 2011) e educação. O termo Web 2.0 descreve a
segunda versão do World Wide Web4 que apresenta uma forte tendência para
reforçar a troca de informações e colaboração entre usuários e serviços virtuais.
No sistema de aprendizagem da educação à distância, o e-learning 2.0 facilita
a convergência entre os meios de comunicação e os conteúdos publicados no AVA,
estimulando a investigação e a consulta de conteúdos Web. Suas ferramentas
potencializam a diversidade de conteúdos administrados pelos usuários, o que
naturalmente, amplifica o conhecimento coletivo, a interatividade e reforça os níveis
de aprendizagem. Amplamente, desempenha um papel significativo na
aprendizagem tecnológica (Chang & Lin, 2014) sobre as atividades no AVA e na
produção de novos materiais de aprendizagem e organização (Kay, 2012).
Percebendo os benefícios, a maioria dos sistemas de ensino à distância em
e-learning 1.0 tentam utilizar plenamente a capacidade da tecnologia como fator
crítico de sucesso no e-learning 2.0 (Suraya, Waycott, Kurnia & Chang, 2010). É
evidente o potencial de possibilidades em aprender usando a tecnologia em rede
aumentando a qualidade da informação, da participação e do controle sobre as
reflexões (Ehlers, 2009).
No e-learning tradicional os alunos não podem decidir sobre a forma de
utilizarem as informações, uma comunicação unidirecional de características
inadequadas para a geração de hoje. Já, através do e-learning 2.0, termo cunhado
para designar o uso das tecnologias da Web 2.0 em educação, permite ao aluno
autonomia (Andi et al, 2011) compartilhando informações e conhecimento.
Formalmente, no e-learning 2.0 os alunos são autônomos no processo de
aquisição de conhecimentos, o que condiciona a necessidade de uma atitude ativa e
reflexiva como condição básica para o intercambio de experiências e o
desenvolvimento de novas competências. Esta fonte inesgotável de oportunidades
educativas permite ao sistema de educação à distância oferecer a possibilidade de
uma formação rica de recursos e conteúdos.
Neste processo de formação, ao contrário do método tradicional, o professor
apenas desenha e cria um ambiente que contribua para a vigência de situações de
aprendizagem, com a proposta de estimular a reflexão e o desenvolvimento das
capacidades inerentes à construção do conhecimento. Em definitivo, o e-learning 2.0
pode ser definido como um conjunto de ferramentas e recursos que contribui para o
formato flexível capaz de estimular o aluno na sua trajetória de formação.
Inevitavelmente, para todo sistema existe um grande volume de elementos e
fatores que podem influenciar negativamente a qualidade do processo. No elearning, não haveria de ser diferente. Um elevado número de alunos abandona o
4

World Wide Web. Sistema de comunicação e publicação desenhado para distribuir informações em
redes na modalidade hipertexto.
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programa (Rosell-Aguilar, 2013), transformando a motivação como elemento
principal para o sucesso acadêmico (Shih, Hwang, & Kinshuk, 2011). É preciso
desenvolver habilidades e ajustar os programas e conteúdos pedagógicos para
garantir a motivação do aluno na educação à distância (Mohamad et al, 2013, &
Rahimi; Katal 2012).
Características
E-Learning 2.0

E-Learning 1.0

®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®

Leitura
Controle – criação limitada
Impessoal
Configuração portais, GIF e HTML5
Web de Publicação - Estática
Pouca interação – discurso linear
Recursos – textos e fotos
Textos prontos
Processo com base nos professores
Mínima interação
Formação passiva - aluno
Professor produz – aluno espectador
Aluno limitado aos doc. disponíveis

®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®

Leitura, escrita, colaboração, respostas
Liberdade, auto-regulação, participativa
Humano, pessoal
Configuração XML, RSS6, DHTML, AJAX7
Web de Cooperação - Dinâmica
Interatividade Multidirecional
Recursos – textos, fotos, áudio e vídeos
Web Conferência
Processo com base nos alunos
Total interação
Formação ativa - aluno
Professor valida – aluno produz informação
Aluno centro processo formação

Figura 1 - Comparativo E-Learning 1.0 e E-Learning 2.0
Fonte: Elaborado pelos autores.

5

Http: Protocolo de transferência de hipertexto (HyperText Transfer Protocol) Html: Um formato
hipertextual y hipergráfico para publicar documentos na red. Criado para codificar e visualizar
documentos. Inclui formatos, layout e estrutura de um documento web.
6
RSS: Really Simple Sindication – Formato que permite que programas chamados agregadores
apresentem conteúdo de uma página Web sem a necessidade de visitá-la. Recebendo
automaticamente todas as novidades das páginas em um único lugar.
7
Ajax: Asynchronous javascript And XML – Nao é uma tecnologia ou linguagem de programação, é
uma técnica de desenvolvimento de Web que combina varias tecnologias, conseguindo uma
navegação mais ágil, rápida e dinâmica.
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5. MATERIAL E MÉTODO DE PESQUISA
A busca por informações acerca de um tema específico leva o pesquisador ao
exercício natural e comum às investigações de caráter científico. Este movimento,
geralmente, desencadeia uma busca constante e ordenada por referências que
sustentem o processo de investigação. Para este trabalho (processo) foi adotada
uma metodologia consistente que teve como base os seguintes procedimentos:
lefinição do tema; Levantamento bibliográfico; definição das palavras-chave, objeto
de segmentação do estudo e busca criteriosa na base de dados – Web of Science /
Thomson Heuters.
5.1 Método de Pesquisa
O método de pesquisa utilizado neste trabalho segue claramente o caráter
conceitual do processo de investigação social, que tem por origem as teorias prévias
as quais atualizam a realidade sobre os ambientes de aprendizagem – E-Learning.
Originalmente, foi desenhado um plano de estudo que verificou uma grande parcela
de documentos científicos, permitindo um acentuado conhecimento sobre o tema
investigado.
Este instrumento possibilitou a aproximação à realidade das interrogantes do
conhecimento, atenuando assim, as inquietudes dos pesquisadores, o que permitiu
atender às necessidades do processo de investigação e alcançar o objetivo de
estudo. O desenho da investigação seguiu uma abordagem qualitativa, através de
um plano de ação para reagrupar o objeto (PEDRET, SAGNIER e CAMP, 2003)
suscetível de estudo de caráter exploratório de um modelo explicativo.
As informações bibliográficas foram obtidas a partir da técnica de MetaAnálise8 obedecendo aos critérios técnicos científicos. Entende-se que a pesquisa
bibliográfica é o passo inicial na construção efetiva de um protocolo de investigação
seguro e amparado pelos documentos de maior impacto. Finalmente, uma pesquisa
descritiva, que se orientou aos fatos e fenômenos sobre a realidade pesquisada. A
forma de estudo foi a teórica.
Inicialmente, o primeiro ciclo do processo de investigação na base de dados
da “Web of Science”9 buscou documentos relacionados com as palavras – Virtual
enviroment of educacion – obtendo um total de 2.975 trabalhos. Em seguida, foi
realizado um refinamento das informações através das palavras – Education
Scientific e Education Educational Research – obtendo um total de 1.590 trabalhos.
8

A meta-análise é um conjunto de técnicas utilizadas para quantificar informações contidas em
estudos preliminares para garantir a qualidade de todo o processo de investigação. Etapas –
busca criteriosa de revistas para o tema investigado; Definição revistas relevantes; Recopilar
dados; Comprovar artigos e análise de autores; Análise da palavra chave e a Combinação dos
efeitos da meta-análise que proporciona o grau de validez à informação solicitada.
9
Web of Science - base de dados do Institute for Scientific Information (ISI), permite a recuperação
de artigos publicados nas principais revistas internacionais. Century of Science. Science Citation
Index, Citation Index Social. Acesso - http://www.accesowok.fecyt.es/login
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Na etapa seguinte, foram escolhidos somente os trabalhos científicos em formato de
artigo, obedecendo a um refinamento de conteúdo a partir das seguintes palavras –
Education Educational Research e Linguistic – obtendo um total de 646 trabalhos.
É virtuoso que todo trabalho tenha em seu método de investigação um
procedimento de ação seguido do conhecimento científico, este exercício assegura
que os procedimentos tenham como base um conjunto de fases ou etapas
(MONTEIRO, 2014, p. 53). Ao realizar o estudo sobre os aspectos do tema
investigado, foi possível perfilar a ideia inicial e ter a clara convicção do objetivo
perseguido por este trabalho. Abaixo segue a ficha técnica base para o
procedimento metodológico do processo de investigação.
Características
Universo
Localização
Tamanho da 1 busca
Período investigação
Idiomas
Maior relevância
Revistas
(entre outras)

Universo
Jornais e revistas de impacto científico
Base de dados “Web Science”
2.975 doc.
Entre 2011 e 2016
Espanhol, Português, Inglês, italiano e Turco
Inglês (495) e Espanhol (40)
- Journal of Open and Distance Learning; Computer & education;
British Journal of Educational Technology; Journal of the Scholarship
of Teaching and Learning; Computer in Human Behavior.

Figura 2 – Ficha Técnica do Trabalho de Investigação
Fonte: Elaborada pelos autores.

Neste sentido, cabe destacar que a definição do desenho da investigação se
deu a partir de uma referência direta à aplicação de um método científico rigoroso
ajustado às condições reais que possibilite uma maior aproximação dos resultados
do estudo com a presente realidade. Em suma, o esforço investigativo abriu caminho
ao contato direto com a realidade objeto de investigação, o que sem dúvida,
proporcionou aos investigadores os elementos e a matéria necessária para o
trabalho, estudo, observação e tratamento científico. Uma produção de informações
e conceitos que permitiram classificar os resultados obtidos na investigação.
CONSIDERACÕES FINAIS
Após as pesquisas e análises realizadas, pôde-se perceber as vantagens do
ambiente de aprendizagem E-learning 2.0 o qual pode ser entendido e definido
como um conjunto de estratégias educacionais que desloca o ensino do modelo
tradicional para um método mais dinâmico e participativo. Uma das mais relevantes
características dessa ferramenta é a flexibilidade na aprendizagem onde o aluno
determina os caminhos a percorrer e age de forma ativa na construção de saberes.
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Ao buscar contribuir com os conteúdos, o discente desenvolve inúmeras
competências e habilidades como ler textos, analisar, decidir, selecionar e escrever.
Estas não seriam aperfeiçoadas se o método de aprendizagem fosse passivo por
parte do estudante, isto é, se ele apenas recebesse conteúdos prontos do professor
ou tutor e precisasse, unicamente, memorizá-los.
Outros benefícios do E-learning 2.0 podem ser assim discriminados: trata-se
de uma rede de aprendizagem onde todos os envolvidos contribuem para a
aquisição e disseminação do conhecimento, não há papéis definidos de aluno (como
receptor) e professor (como agente) já que a transferência de conteúdos não ocorre
de modo unidirecional, é totalmente interacional, colaborativo e reflexivo, como os
conteúdos sofrem constantes acréscimos e mudanças nada é fixo, ou seja, é um
processo líquido onde o aperfeiçoamento é constante e a aprendizagem não tem
dia, hora e lugar para acontecer.
Para que esse ambiente de aprendizagem se consolide na educação à
distância é necessária uma reconfiguração no comportamento dos professores e
coordenadores a fim de que todos compreendam e executem de forma adequada
seus papéis. Em outros termos, os docentes precisam deixar seus lugares de
reprodutores de conhecimento para auxiliar os alunos na função de construtores de
saber, afinal são estes que controlam, organizam, decidem e regulam o seu
processo de formação no ambiente E-learning 2.0.

Referências
ANDI Besse, FIRDAUSIAH Mansur, YUSOF, Norazah & OTHMAN, Mohd. Shahizan.
Analysis of social learning network for Wiki in Moodle e-learning, 2011
BARROSO, Julio; CABERO, Julio. Replanteando el e-learning: hacia el elearning
2.0. In: Campus Virtuales, nº 02, v. II, Revista Científica de Tecnología Educativa;
Sevilla (Espanha), p. 76-87. 2013
CABERO, J. & GISBERT. M. La formación en Internet. Sevilla: Eduforma, 2005
CABERO, J. La formación virtual en el nuevo entramado 2.0: el e-learning 2.0, En
Aguaded, I. y Cabero, J. Tecnologías y medios para la educación en la esociedad. Madrid: Alianza Editorial (en prensa), 2013
CAIRD, S. & LANE, A. Conceptualising the role of information and communication
technologies in the design of higher education teaching models used in the UK.
British Journal of Educational Technology, 46,1, 58–70, 2015
CHANG, M. M., & LIN, M. C. The effect of reflective learning e-journals on reading
comprehension and communication in language learning. Computers & Education,
71, 124-132, 2014
CORTINA-PÉREZ, B. Teaching and Learning English through WebCT Tools:
Promoting Digital Scaffolding. The International Jour nal of Technology Knowledge
and Society, 2 (5); 129-138, 2008
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
CRUZ, E. Contributos para (re)pensar a integração curricular das TIC como área de
formação transdisciplinar no ensino básico. Actas da VII Conferência Internacional
de Tecnologias de Informação e Comunicação, Challenges In P. Dias & A. Osório
(Eds.), (pp. 121-134). Braga: Centro C. da Universidade do Minho, 2011
CUMMINGS, R., MADDUX, C., & CLADIANOS, A. Moral reasoning of education
students: The effects of direct instruction in moral development theory and
participation in moral discussion. Teachers College Record, 112(3), 621-644, 2010
DILLON, S. Wi-fi turns rowdy bus into rolling study hall. The New York Times. Acesso
em: 15 maio 2016 em http://www.nytimes.com /2010/02/12/education/12bus.html
EDEL, R. Las nuevas tecnologías para el aprendizaje: estado del arte. En Vales, J.
(ed.), Las nuevas tecnologías para el aprendizaje, México, 2009, PearsonPrentice Hall.(2009).
ENGIN, M. Extending the flipped classroom model: Developing second language
writing skills through student-created digital videos. Journal of the Scholarship of
Teaching and Learning, 14, 12–26, 2014
EHLERS, D. Web 2.0 - e-learning 2.0 - quality 2.0? Quality for new learning cultures,
Quality Assurance in Education, 17, 3,296 – 314, 2009
FITZGERALD, A.,WU, S., & MARÍN,M. J. FLAX: Flexible and open corpus-based
language collections development. In K. Borthwick, E. Corradini, & A. Dickens
(Eds.), 10 years of the LLAS elearning symposium: Case studies in good practice
(pp. 215–227). Dublin: Research-publishing.net, 2015
GERBE, H. SAROYAN, A. & BRACEWELL. Can education be ganified? Examining
gamification, education, and the future. American Public University System.
Retrieved from https;//shu.academia.edu/hannahgerber/white-Papers 2014.
GONZÁLEZ–LLORET, M., & ORTEGA, L. (Eds.). Technology-mediated TBLT.
Philadelphia/Amsterdam: John Benjamins, 2014
HÄMÄLÄINEN, M; WHINSTON, A; VISHIK, S. Electronic markets for learning:
education brokerages on the Internet. Communications of the ACM, v. 39, n. 6,
p.51-58, 1996.
HOLMEBERG, B. Guided didactic conversation in distance education. In: Sewart, D.
et al. (eds.). Distance education: international perspectives. London/New York,
Croomhelm/St. Martin’s. 1997.
HUNG, H. T. Flipping the classroom for English language learners to foster active
learning Computer Assisted Language Learning, 28, 81–96, 2015
KAY, R. H. Exploring the use of video podcasts in education: a comprehensive
review of the literature. Computers in Human Behavior, 28(3), 820-831. 2012
LOPES, R. M. Conceitos, modelos e práticas. Elsevier; S P: Sebrae, p. 25. 2010.
MAIA, C.; J. MATTAR. ABC da EaD: a Educação a Distância hoje. 1. ed. São Paulo:
Pearson. 2007.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
MARTIN, J. et al. Network Based Model For E-Learning 2.0. Procedia Social and
Behavioral Sciences 47 1242 – 1248, 2012
MAZZITELLI, C.A. Los futuros docentes y sus presentaciones de la enseñanza de
las ciencias. Avances en ciencias e ingeniería, 4(2), 99-110, 2013.
MCGLOUGHLIN, C., & Lee, M. J. W. Personalised and self regulated learning in the
Web 2.0 era: International exemplars of innovative pedagogy using social,
Australasian Journal of Educational Technology, 26(1), 28–43, 2010
MCKENZIE, W. A., PERINI, E., ROHLF, V., TOUKHSATI, S., CONDUIT, R. &
SANSON, G. A blended learning lecture delivery model for large and diverse
undergraduate cohorts. Computers&Education, 64, 116–126, 2013
MOHAMAD, S. K., TASIR, Z., HARUN, J., & SHUKOR, A. N. Pattern of reflection in
learning system through blogging. Computers and Education, 69, 356-368, 2013
MONTEIRO, D. N. Modelo de Desarrollo Local Sostenible: El caso del municipio de
São João Del Rei. 1. ed. Barcelona XARXA TDX, v. 25. 438 p. 2014.
MONTEIRO, D. N e ROCHA, M. Perfil de alunos de um curso à distancía: uma
experiência de educação empreendedora. XXI Seminário Internacional APEC –
Barcelona. 2015.
MONTEIRO, D. N e RIBEIRO, T. C. Ambiente virtual de aprendizagem para
formacao de docentes em EAD. Um estudo de caso sobre a formação de
professores NEAD – UFSJ. XXI Seminário Internacional APEC. Barcelona. 2015.
MOORE, M. On a thory of independent study. In: Sewart, D. et al. (eds.). Distance
education: international perspectives. London/New York. Martin’s. p.186. 1990.
MULDROW, K. A new approach to language instruction: Flipping the classroom. The
Language Educator, November 2013, 28–31, 2013
PALLOFF, R; PRATT, K. Building learning communities in cyberspace. San
Francisco: Jossey-Bass, 1999.
PEDRET R.; SAGNIER L.; CAMP F. Herramientas para segmentar mercados y
posicionar productos, análisis de información cuantitativa en investigación
comercial. Deusto, España. p. 138. 2003.
RAHIMI, M., & KATAL, M. The role of metacognitive listening strategies awareness
and podcast-use readiness in using podcasting for learning English as a foreign
language. Computers in Human Behavior, 1153-1161, 2012
REY, C. & otros. Learning 2.0: The Impact of Web 2.0 Innovations on Education and
Training in Europe, Sevilla, Joint Research Centre Institute for Prospective
Technological Studies, 2012
ROSELL-AGUILAR, F. Delivering unprecedented access to learning through
podcasting as OER, but who's listening? A profile of the external iTunes user.
Computers & Education, 67, 121-129, 2013
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
RUBIA, B. La implicación de las nuevas tecnologías en el aprendizaje colaborativo.
Tendencias Pedagógicas, 16, 89-106, 2010
SALA, E. el al. Emerging themes in distance learning research and practice: some
food for thought. International Journal of Management Review, p.135-153, 2002.
SALINAS, J. Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria.
Revista
de
Universidad
y
Sociedad
del
Conocimiento,
1,
1
(www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf), 2004
SHIH, J. L., CHU, H. C., HWANG, G. J., & KINSHUK. An investigation of attitudes of
students and teachers about participating in a context-aware learning activity.
British Journal of Educational Technology, 373-394, 2011
STRICKER, D.,WEIBEL, D. & WISSMATH, B. Efficient learning using a virtual
learning in a university class. Computers and Education, 56, 495–504, 2011
SURAYA Hamid., WAYCOTt, J., KURNIA, S. & CHANG, S. The use of online social
networking for higher education from an activity theory perspective. In
Proceedings: Pasific Asia Conference on Information Systems (PACIS), 2010
TYNAN, B., RYAN, Y. & LAMONT-MILLS, A. Examiningworkload models in online
and teaching. British Journal of Educational Technology, 46, 1, 5–15, 2015
URRÉJOLA, S., VALDERRAMA, J.O., SÁNCHEZ, A. Aplicación de las nuevas
tecnologías a la colaboración docente entre universidades de distintos
continentes. Proyecto AECID entre la Universidad de La Serena (Chile) y la
Universidad de Vigo (España). Editorial: Nova Galicia, Vigo-España, (2011).
UZUNBOYLU, H., BICEN, H., & CAVUS, N. The efficient virtual learning
environment: a case study of web 2.0 tools and windows live spaces. Computers
& Education, 56(3), 720-726, 2011
WHITE, S., DAVIS, H., DICKENS, K., León, M., & SÁNCHEZ–Vera, M. MOOCS:
What motivates the producers and the participants? Communications in Computer
and Information Science, 1–16, 2014
VILLAR, L.M. & ALEGRE, O.M. Los portafolios electrónicos en el hemisferio de la
evaluación auténtica. Madrid: Síntesis, 2013

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO MÓVEL DE ENSINO
DE ESTATÍSTICA PARA CURSOS A DISTÂNCIA DO IFPI
Marcelo Teixeira Carneiro1, Gildon César de Oliveira2, André Luiz Ferreira de Carvalho
Melo3, Juliana Mariano Borges4, Silvino Marques da Silva Junior5
1

Instituto Federal do Piauí/Matemática/matematicafloriano@hotmail.com
2

Instituto Federal do Piauí/Matemática/gildon@ifpi.edu.br

3

Instituto Federal do Piauí/Matemática/andreluiz@ifpi.edu.br

4

Instituto Federal do Piauí/ Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de
Sistemas/jhulyuk@hotmail.com

5

Instituto Federal do Piauí/Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de
Sistemas/silvinomarquesjr@gmail.com

Resumo – O presente artigo é um recorte da dissertação de mestrado em
Tecnologia e Gestão em Educação a Distância - EAD em andamento, que objetiva
relatar a experiência de desenvolver um aplicativo para dispositivo móvel, que
auxilie no ensino-aprendizagem de estatística para alunos do ensino presencial e
do ensino a distância. O projeto foi desenvolvido a partir de uma parceria entre o
curso de Tecnologia em Análise e desenvolvimento de Sistemas (TADS) e o curso
de Licenciatura em Matemática, ambos do Instituto Federal do Piauí, Campus
Floriano-PI. O protótipo foi construído de forma estruturada, determinada pelo
piloto: desenvolvimento de conteúdo, escolha do software de criação, formatação e
layout. Para isso, a primeira etapa envolveu a análise de aplicativos similares para
smartphone e tablet, que tiveram como objetivo o ensino e aprendizagem de
estatística básica. A segunda etapa envolveu o desenvolvimento do aplicativo
Cálculos Estatísticos Básicos (CEB), auxiliar no ensino da estatística, a ser
instalado em dispositivos móveis. Foi construído por meio do software Android
studio, um IDE de desenvolvimento móvel. O CEB oportuniza inovações
pedagógicas para o ensino de estatística, a fim de contribuir com o processo de
ensino-aprendizagem dos cursos presenciais e a distância do IFPI.
Palavra chave: Aplicativo Móvel, educação a distância, estatística.
Abstract – This manuscript is an excerpt of the Dissertation on Technology and
Management in Distance Education - EAD that is in progress, which objective to
report the experience of developing a mobile application that assists in statistical
teaching and learning for school students classroom and distance learning. The
project was developed from a partnership between the course of Technology in
Analysis and Systems Development (TADS) and the Bachelor's Degree in
Mathematics, both from the Federal Institute of Piaui, Campus Floriano, Piaui state.
The prototype was built in a structured manner determined by the pilot: content
development, choice of software creation, formatting and layout. For this, the first
stage involved the analysis of similar applications for smartphone and tablet, which
aimed to education and basic statistical learning. The second stage involved the
application development Statistical Calculations Basic (SCB), assist in the teaching
of statistics, to be installed on mobile devices. It was built using the Android
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software studio, a mobile development IDE. The SCB gives opportunity
pedagogical innovations for teaching statistics in order to contribute to the teachinglearning process of classroom courses and distance IFPI.
Keywords: Mobile Application, distance education, statistics.

1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, têm-se vivenciado o surgimento de uma sociedade móvel e
conectada, com uma variedade de fontes de informação e modos de comunicação
disponíveis, em especial sob a forma de Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC). Tais tecnologias podem ter um grande impacto na aprendizagem, visto que,
com sua aplicabilidade, possibilita-se aos estudantes mover-se cada vez mais para
fora da sala de aula em direção a um ambiente de aprendizagem, real ou virtual,
caracterizado por uma aprendizagem contextualizada, personalizada e colaborativa
(RIBEIRO et al, 2009).
Entre essas novas tecnologias encontram-se os dispositivos móveis, tais
como celulares, smartphones e tablets, que evoluem de maneira cada vez mais
rápida quando comparados, por exemplo, aos computadores pessoais. A cada ano
são encontradas novas formas de utilizar esses aparelhos, que vão além das
finalidades de comunicação originais para os quais foram desenvolvidos. A ampla
disseminação destes dispositivos, proporcionados pelos baixos custos e avançados
recursos envolvidos, justificam a investigação e pesquisas sobre o seu potencial uso
em ambientes educacionais, principalmente quando se trata de nações em
desenvolvimento, como é o caso do Brasil (PEDRO et al, 2012).
Entre os ambientes educacionais passíveis de utilizar dispositivos móveis
como ferramentas no processo ensino-aprendizagem encontra-se a Educação a
Distância (EAD). Para Saboia, Vargas e Viva (2013) a EAD tem levado para seu
contexto o uso dos mais variados dispositivos de comunicação, indo da formação
por correspondência, passando pela transmissão via televisão até apropriar-se das
novas tecnologias, como computadores portáteis ou celulares. Nos últimos anos,
percebe-se não só a comunicação proporcionada por estas tecnologias, mas a
necessidade de fazer uso de suas facilidades para agilizar um cotidiano imediatista,
onde o tempo é cada vez mais escasso. Trazer os dispositivos móveis para o
contexto de EAD é observar este cotidiano, as necessidades e familiaridades dos
sujeitos pertencentes a diferentes contextos sociais, mas com pontos em comum
que os tornam alvo de um modelo de educação que privilegia o uso destas
tecnologias para benefício do processo de ensino e de aprendizagem, aproximandoo da realidade do aluno.
A partir dessa conjuntura, observa-se que os aplicativos podem e devem ser
empregados como recurso pedagógico, pois alcançam múltiplos estilos de
aprendizagem e de inteligências. Pesquisadores apontam que muitos alunos
aprendem melhor quando submetidos a esse tipo de tecnologia, em comparação a
uma educação tradicional, baseada principalmente em textos impressos (MATTAR,
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2009). No entanto, apesar dos benefícios advindos a partir do emprego de
aplicativos e utilização de dispositivos móveis na educação, é importante considerar
que, embora professores do ensino presencial e a distância venham utilizando
ferramentas tecnológicas um pouco mais recentemente, são poucos os estudos que
revelam ou refutam a eficácia dessas estratégias utilizadas. No contexto específico
da educação matemática e, em especial, da estatística, os estudos envolvendo esta
disciplina, EAD e TIC, principalmente o uso de aplicativos em dispositivos móveis,
são ainda mais incipientes.
Mantovani, Viana e Gouvêa (2009) afirmam que o processo ensinoaprendizagem de estatística para cursos a distância representa um grande desafio
tanto aos professores quanto aos alunos. Consoante Batista, Behar e Passerino
(2010) tendo por foco a matemática, atualmente, diversos recursos pedagógicos
para dispositivos móveis estão sendo desenvolvidos. Entende-se, dessa forma, que
análises sobre os aplicativos desenvolvidos para dispositivos móveis podem
contribuir para o desenvolvimento de recursos mais adaptados à proposta da
educação a distância, como é o caso do cerne desse estudo.
Sabendo-se da importante contribuição desta tecnologia para educação dos
alunos dos cursos presenciais e a distância e reconhecendo-se a necessidade de
compreender melhor o impacto da utilização do aplicativo para dispositivo móvel
como recurso didático, o objetivo deste artigo é relatar a experiência de desenvolver
um aplicativo para dispositivo móvel, que auxilie no ensino-aprendizagem de
estatística para alunos do ensino presencial e do ensino a distância do IFPI.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este artigo é um recorte da dissertação de mestrado em Tecnologia e Gestão em
Educação a Distância – EAD, em andamento, intitulada “Desenvolvimento,
Aplicação e Avaliação de Aplicativo Móvel no Ensino de Estatística”. O estudo piloto
foi desenvolvido para relatar a experiência de desenvolvimento de um aplicativo
para dispositivo móvel, que auxilie no ensino-aprendizagem de estatística para
alunos do ensino presencial e do ensino a distância.
O projeto foi desenvolvido a partir de uma parceria entre o curso de
Tecnologia em Análise e desenvolvimento de Sistemas (TADS) e o curso de
Licenciatura em Matemática, ambos do Instituto Federal do Piauí, Campus FlorianoPI. A equipe de desenvolvimento foi composta por três professores da área de
matemática, sendo que dois deles possuem ênfase de atuação na estatística, e dois
graduandos em tecnologia em analise e desenvolvimento de sistemas.
O protótipo foi construído de forma estruturada, determinada pelo
desenvolvimento de conteúdo, escolha do software de criação, formatação e layout.
Para isso, a primeira etapa envolveu a descrição de aplicativos similares para
smartphone e tablet, que tiveram como objetivo o ensino e aprendizagem de
estatística básica.
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De acordo com Silva (2015), ao analisar um aplicativo é necessário levantar
alguns aspectos, entre eles destaca-se o idioma, versão, empresa que está
oferecendo, autor, endereço web, versão utilizada, última atualização, tamanho,
versão do sistema operacional requerida, descrição no site, funcionalidades,
interface, interação. Para tanto foi necessário elaborar um instrumento para
descrever os aplicativos (Quadro 1). Os resultados dessa etapa balizaram o
desenvolvimento do aplicativo para dispositivo móvel dessa pesquisa.
Quadro 1: Instrumento para descrição do aplicativo móvel. Floriano-PI, 2016

Nome:

Idioma:

Versão paga:
Empresa:

Autor:

End.:
Versão atual:

Instalações:

Última atualização:

Tamanho:

Versão do Sistema Operacional requerida:
Proposto como aplicativo educacional:

( ) Sim

( ) Não

Fonte: adaptado de Silva (2015)

Ao descrever alguns softwares para o ensino de estatística, levantaram-se
alguns aspectos importantes para a construção, funcionalidade, interface, interação
e tamanho, o que permitiu identificar lacunas nos aplicativos para dispositivos
móveis já existentes e, com isso, elaborar um software inovador (SILVA, 2015).
Assim, a etapa 2 envolveu o desenvolvimento do aplicativo Cálculos
Estatísticos Básicos, criado para auxiliar no ensino da estatística básica, a ser
instalado em dispositivos móveis (tablets e celulares). Os conteúdos contemplaram:
distribuição de frequência, gráficos estatísticos, medidas de posição e medidas de
dispersão.
O aplicativo foi construído por meio do software Android studio, um IDE de
desenvolvimento móvel. Como escolhas de plataformas de sistemas operacionais de
smartphones estabeleceu-se o sistema Android, contemplando grande parte do
mercado disponível. A formatação e o layout do aplicativo foram desenvolvidos para
acessibilidade, sendo provido com um menu inicial composto de uma área para
cálculo de medidas de tendência central, distribuição de frequência e medidas de
dispersão. No mesmo espaço, há ainda uma área de comunicação, onde consta
uma aba através da qual o usuário pode ter acesso a conceitos relativos à
estatística, outra que apresenta videoaulas sobre a temática, e uma terceira com
espaço para tirar dúvidas.
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3. RELATO DA EXPERIÊNCIA
3.1 Descrição de aplicativos similares
O material de estudo foi selecionado a partir de aplicativos no Google Play
Store, realizado em abril de 2016, tendo como palavra induzidora: estatística. Foram
encontrados através das buscas diversos aplicativos que apresentavam o conteúdo
de estatística básica. Dentre eles, selecionaram-se somente os aplicativos gratuitos
e com classificação quatro estrelas ou mais, pois os aplicativos pagos, em geral são
caros e não permitem o acesso de toda a população escolar (Tabela 1).
Tabela 1: Aplicativos móveis com conteúdo estatístico. Floriano-PI, 2016

Nº

Nome do Aplicativo

Site

1

Estatística Fácil

https://play.google.com/store/apps/details?i
d=br.com.wgbn.estatisticafacil&hl=pt_BR

2

Calculadora Estatística ++

https://play.google.com/store/apps/details?i
d=app.estatistica&hl=pt_BR

3

Calculadora Estatísticas

https://play.google.com/store/apps/details?i
d=an.StatisticTools&hl=pt_BR

Fonte: Google play

Segundo Nascimento et al (2013) conhecidos genericamente como apps, os
aplicativos são softwares que, ao ser instalados em aparelhos eletrônicos, carregam
funcionalidades específicas para facilitar certas aplicações existentes ou novas
atribuídas como por exemplo, a de um aparelho celular que além das funções
originais de fazer e receber chamadas também exibe vídeos.
A seguir serão descritos os aplicativos apresentados na Tabela 1, os quais
são empregados como recursos didáticos no ensino e aprendizagem de estatística.
Como referido, a descrição foi realizada a partir do instrumento produzido por Silva
(2015).
3.1.1. Aplicativo 01 - Estatística Fácil
Quadro 2: Descrição do aplicativo Estatística Fácil. Floriano-PI, 2016

Nome: Estatística Fácil

Idioma: Português

Versão paga: Não
Empresa: WGBN Software House

Autor: Não

End.:
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.wgbn.estatisticafacil&hl=pt_BR
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Versão Atual: 1.0.14

Instalações: 10.000 - 50.000

Última atualização: 16/03/ 2014

Tamanho: 1,41 MB

Versão do Sistema Operacional requerida: 3.1 ou superior
Proposto como aplicativo educacional:

( x ) Sim

( ) Não

Fonte: Site Google Play Store

A descrição encontrada no site sobre o produto apresenta um aplicativo
voltado para estudantes das matérias de estatística e que serve de apoio aos
exercícios propostos em sala de aula. Não apresenta como objetivo fazer os
exercícios, mas sim dar um resultado para que o usuário possa comparar os seus
esforços e fazer correções em suas respostas quando for necessário. Como
funcionalidades, propõe-se a gerar ROL, tabelas de frequências, calcular as
medidas de tendência central e as mediadas de dispersão. A interação do aplicativo
permite ao usuário digitar dados, possibilitando ainda o cálculo com demonstrações
dessas medidas. Já a interface do aplicativo não apresenta nenhum tipo de
animação ou som.
3.1.2. Aplicativo 02 – Calculadora Estatística ++
Quadro 3: Descrição do aplicativo Calculadora Estatística ++. Floriano-PI, 2016

Nome: Calculadora Estatística ++

Idioma: Português

Versão paga: Não
Empresa: Não

Autor: Igor Rodrigues Costa

End.:https://play.google.com/store/apps/details?id=app.estatistica&hl=pt_BR
Versão Atual: 1.0.7

Instalações: 5.000 - 10.000

Última atualização: 22/05/ 2015

Tamanho: 835k

Versão do Sistema Operacional requerida: 2.0 ou superior
Proposto como aplicativo educacional:

( ) Sim

( x ) Não

Fonte: Site Google Play Store

O site Google Play Store apresenta a “Calculadora Estatística ++” como um
aplicativo simples que efetua as mais diversas operações de forma rápida e eficaz.
O aplicativo apresenta ainda as funções mais utilizadas no mundo da estatística e as
seguintes funcionalidades: calcular média, mediana, moda, desvio-padrão, variância
e calcular coeficiente. A interação do aplicativo permite ao usuário inserir os dados
possibilitando somente as respostas sem nenhuma demonstração dos cálculos. Já a
interface do aplicativo é constituída de uma janela inicial, porém não apresenta
imagens, definições, videoaulas e nenhum tipo de animação ou som.
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3.1.3. Aplicativo 03 – Calculadora Estatísticas
Quadro 4: Descrição do aplicativo Calculadora Estatísticas. Floriano-PI, 2016

Nome: Calculadora Estatísticas

Idioma: Português

Versão paga: Não
Empresa: GK Apps

Autor: Georg Kiefer

End.: https://play.google.com/store/apps/details?id=an.StatisticTools&hl=pt_BR
Versão utual: 2.6

Instalações: 100.000 - 500.000

Última atualização: 05/06/ 2015

Tamanho: 607k

Versão do Sistema Operacional requerida: 1.6 ou superior
Proposto como aplicativo educacional:

( ) Sim

(x) Não

Fonte: Site Google Play Store

A descrição apresentada no site descreve a “Calculadora Estatísticas” como
um aplicativo gratuito de matemática, capaz de calcular a média, mediana, variância,
mínimo e máximo para um conjunto de números. A interação do aplicativo possibilita
ao usuário utilizar comandos para resoluções das questões sem demonstrações dos
cálculos. Já a interface é constituída de uma janela inicial, só que não apresenta
imagens, definições dos conceitos básicos de estatística, videoaulas e nenhum tipo
de animação ou som.
A utilização de dispositivos móveis em educação envolve limitações e
vantagens. Tamanho de tela e de teclas e adaptação de aplicações desenvolvidas
para Web são algumas dificuldades relatadas. Algumas sugestões têm sido
propostas, tais como projeção da informação no ar, a partir da tela, e uso de teclado
virtual. Entre as vantagens, são destacadas, em geral, interatividade, mobilidade,
alcance de maior número de pessoas, prática de trabalho em equipes,
aprendizagens em contextos reais, entre outros. Com relação à Matemática, de
forma geral, as tecnologias digitais, como os aplicativos, abrem possibilidades,
permitindo simulações, visualizações, experimentações, levantamento de hipóteses,
entre outras ações. O uso, em dispositivos móveis, de aplicativos específicos para
matemática pode favorecer o processo de ensino e aprendizagem de matemática,
tornando-a mais acessível e mais próxima da realidade do aluno (BATISTA; BEHAR,
2009).
Percebe-se, pela exposição das funcionalidades, interfaces e possibilidades
de interação dos aplicativos para dispositivos móveis, acima descritos, que essas
tecnologias são capazes de auxiliar, como recursos didáticos e ferramentas de
aprendizagem, a construção do conhecimento na área da estatística. Apesar de um
número considerável de funções passíveis de serem empregadas, os três aplicativos
mostram lacunas que podem ser preenchidas a partir do desenvolvimento de uma
nova tecnologia, tais como: incapacidade de construção do gráfico histograma e
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polígono de frequência; não apresentação de definições da estatística básica; não
apresentação de videoaulas; impossibilidade de tirar dúvidas.
A partir das limitações identificadas e da revisão integrativa da literatura
acerca da temática, através da qual se buscou identificar pesquisas atuais
envolvendo o uso de aplicativos para dispositivos móveis no ensino e aprendizagem
da estatística e matemática, construiu-se a proposta de um aplicativo para
dispositivo móvel para ensino-aprendizagem de estatística, denominado Cálculos
Estatísticos Básicos.
3.2 Proposta de aplicativo para dispositivo móvel para ensino-aprendizagem
de estatística
Mobile learning (m-learning) é um campo de pesquisa que busca analisar como os
dispositivos móveis podem colaborar para a aprendizagem. A popularização dos
dispositivos móveis é um aspecto positivo em termos educacionais, uma vez que
favorece o alcance de um grande número de pessoas, sem requerer deslocamentos
físicos. Porém, além deste aspecto, existem diversas outras características, tais
como mobilidade, interatividade, aprendizagens em contextos reais, e práticas
colaborativas, que têm motivado pesquisas em m-learning (BATISTA; BEHAR;
PASSERINO, 2010).
É preciso considerar, ainda, as múltiplas funções apresentadas por
smartphones, netbooks, tablets, entre outros, que permitem aos usuários uma área
de trabalho maior e a aquisição de inúmeros aplicativos que possibilitam
interatividade no cotidiano. Esses aplicativos podem ser pagos ou gratuitos, e
também ser exclusivos para um único sistema operacional (CALIXTO; SILVA, 2015).
Desse modo, para que um usuário opte por um aplicativo específico, este deve
apresentar características de funcionalidade, interação e interface que possuam
inovações com relação a outros já disponíveis.
Ademais, conforme Cenci e Bonelli (2012) mais importante que o aplicativo
em si, é o modo como este será utilizado. Sendo assim, considera-se o papel
fundamental e indispensável do professor na escolha do aplicativo. É necessário que
a escolha esteja fundamentada na sua proposta pedagógica, neste caso específico,
no plano de ensino da disciplina estatística. Não se faz uma proposta pedagógica de
ensino para inserir um aplicativo, pelo contrário, o aplicativo deve ser escolhido de
acordo com a proposta de ensino adotada.
Assim, enfatiza-se que foi a partir dessas considerações que o aplicativo
Cálculos Estatísticos Básicos foi desenvolvido, cuja identificação está demonstrada
no quadro 5 abaixo.
Quadro 5: Descrição do aplicativo Cálculos Estatísticos Básicos. Floriano-PI, 2016

Nome: Cálculos Estatísticos Básicos

Idioma: Português
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Versão paga: Não
Empresa: Não

Autor: Juliana Borges/ Marcelo Carneiro

Versão utual: 1.0

Instalações:

Última atualização: 12/05/2016

Tamanho: 3,77 MB

Versão do Sistema Operacional requerida: Android 3.0 (Honeycomb)
Proposto como aplicativo educacional:

(x) Sim

( ) Não

Fonte: autor

O aplicativo Cálculos Estatísticos Básicos é um aplicativo de fácil manuseio,
gratuito e apresenta as seguintes funcionalidades: realizar distribuição de
frequência; construir gráficos estatísticos; realizar medidas de tendência central e
medidas de dispersão. Além disso, possui como função apresentar as definições
básicas de estatística, e apresenta um link direcionando a videoaulas sobre
estatística provenientes do youtube, um quiz com perguntas e respostas e espaço
para tirar dúvidas. A interação apresenta ao usuário um quadro com dados já
dispostos pelo próprio software e as opções de botões para que o estudante inicie
seu uso. Alguns destes botões são: Definições e Formulas; Calcular Distribuição de
frequência, Medidas de tendência central e Medidas de dispersão; Construção de
histograma e polígono de frequência, além dos outros gráficos – setores, barras e
linhas; Quiz; Videoaula; Tira Dúvidas. Por fim, a Interface do aplicativo possui
botões, abas e links – para videoaula, que podem contribuir para facilitar na ação do
usuário.
Desta forma o aplicativo desenvolvido trata, especificamente, do ramo da
estatística, e é voltado para distribuição de frequência, medida de posição ou
medida de tendência central e medida de dispersão. É destinado a alunos do ensino
presencial e a distância e tem por objetivo estimular o lado cognitivo e intelectual dos
alunos, visando melhorar o aprendizado de estatística básica. Como inovações o
aplicativo apresenta: capacidade de construção do gráfico histograma e polígono de
frequência; apresentação de definições da estatística básica; apresentação de
videoaulas; e possibilidade de tirar dúvidas, via e-mail.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo foi proposto o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos
móveis na plataforma Android com o objetivo de auxiliar os alunos do ensino
presencial e a distância a construírem conhecimentos na disciplina de estatística
básica. Tal aplicativo oportuniza inovações pedagógicas para o ensino de estatística.
As funcionalidades desenvolvidas implementam os assuntos básicos da
estatística como, por exemplo, gerar ROL e frequência a partir dele; gerar frequência
variável a partir de dados brutos; gerar tabela de frequências manualmente e
construção de gráficos; calcular a média, moda e mediana; calcular variância;
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calcular desvio padrão e calcular coeficiente de variação. Espera-se, desta forma,
com o uso do aplicativo móvel proporcionar a melhora qualitativa do processo de
ensino-aprendizagem dos cursos presenciais e dos cursos a distância do IFPI.

Referências
BATISTA, S. C. F.; BEHAR, P. A. M-learning e Matemática: Mapeando Recursos e
Modalidades Educacionais. CINTED-UFRGS, Novas Tecnologias na Educação, v.
7, n. 3, dezembro, 2009.
BATISTA, S. C. F.; BEHAR, P. A.; PASSERINO, L. M. Recursos Pedagógicos para
Dispositivos Móveis: Uma Análise com Foco na Matemática. CINTED-UFRGS
Novas Tecnologias na Educação, v. 8, n. 3, dez. 2010.
CALIXTO, E. G. R.; SILVA, F. F. Uma Proposta de Intervenção Educativa com
Aplicativos Autóctones com Alunos de Ensino Fundamental e Médio. Intercom –
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XVII
Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste, Natal – RN, 2015.
CENCI, D.; BONELLI, S. M. S. Critérios Para Avaliação de Softwares Educacionais.
IX ANPED SUL, Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul, 2012.
MANTOVANI, D. M. N.; VIANA, A. B. N.; GOUVÊA, M. A. Educação a Distância no
Ensino de Estatística Aplicada à Administração: Uso da Ferramenta Fórum. Porto
Alegre, v. 20, n. 2, p. 4-19, jul./dez. 2009.
MATTAR, J. Youtube na Educação: O Uso de Vídeos em EaD. In: Congresso da
Associação brasileira de educação à distância. São Paulo, 2009. Anais
eletrônicos
Resumos.
Disponível
em:
http://www.abed.org.br/congresso2009/CD/.pdf. Acesso em: 26 set. 2014.
NASCIMENTO, H. J. N.; MARTINS, H. G.; VICTER, E. F. Aplicativos para
Dispositivo Móvel: Entendendo o Conceito de Função Matemática. Duque de
Caxias – RJ – Abril 2013.
PEDRO, L. Z. et al. Projeto e Desenvolvimento de um Aplicativo de Geometria
Interativa para Dispositivos Móveis. 23º Simpósio Brasileiro de Informática na
Educação (SBIE 2012).
RIBEIRO, P. S. et al. Validação de um Ambiente de Aprendizagem Móvel em Curso
a Distância. XX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (2009).
SABOIA, J.; VARGAS, P. L.; VIVA, M. A. A. O Uso dos Dispositivos Móveis no
Processo de Ensino e Aprendizagem no Meio Virtual. Revista CESUCA Virtual:
Conhecimento sem fronetiras v.1, n. 1, jul/2013.
SILVA, P. M. R. Aplicativos que Abordam Conceitos Estatísticos em Tablets e
Smartphones. Nº Folhas 185. Dissertação de mestrado. Programa de PósGraduação em Educação Matemática e Tecnológica. Universidade Federal de
Pernambuco, Recife-PE, 2015.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

RECURSOS EDUCACIONAIS ACESSÍVEIS NA EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA
Claudete de Jesus Ferreira da Silva1, Taciana Pontual Falcão2
1

Instituto Federal do Piauí - IFPI / Campus Teresina Zona Sul, claudete@ifpi.edu.br

2

Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE / Departamento de Estatística e Informática,
taciana.pontual@ufrpe.br

Resumo – A modalidade de Educação a Distância encontra-se em crescimento e
expansão em todo o Brasil, com o objetivo de democratizar o acesso do cidadão à
educação. No entanto, a acessibilidade dos ambientes virtuais de aprendizagem, e
principalmente dos materiais didáticos digitais, ainda representa uma grande
barreira para as pessoas com deficiências e necessidades diversas. Este artigo
apresenta uma pesquisa realizada através de questionários aplicados a
profissionais da Educação a Distância do Instituto Federal do Piauí sobre
acessibilidade. Os resultados revelam um desconhecimento sobre acessibilidade e
tecnologias assistivas e apontam para a necessidade de recursos e capacitações
que permitam a estes profissionais adequarem os ambientes e recursos de forma a
promover e facilitar o acesso de pessoas com deficiências à educação.
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Abstract – Distance Education is growing and expanding in Brazil, aiming at
democratizing citizens' access to education. However, the accessibility of virtual
learning environments, and especially digital educational resources, still represents
a great barrier for people with diverse disabilities and needs. This paper presents a
survey done with the distance education faculty from the Federal Institute of the
state of Piauí, Brazil, on accessibility. Results reveal a general lack of knowledge
on the theme of accessibility and assistive technologies and point to the need for
resources and training that allow these professionals to adequate learning
environments and resources in order to promote and facilitate the access of people
with disabilities to education.
Keywords: Distance Education; Digital Educational Resources; Accessibility.

1. Introdução
O programa e-Tec, hoje chamado Rede e-Tec, foi lançado em 2007 visando a oferta
de educação profissional e tecnológica a distância e com o propósito de “ampliar e
democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos, em
regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios” (BRASIL,
2016, grifo nosso).
A modalidade de Educação a Distância (EAD) no Instituto Federal de
Educação, Ciências e Tecnologia do Piauí – IFPI foi formalmente implantada em
2008. As primeiras turmas iniciaram em 2009 em quatro pólos do estado, com os
cursos Técnico em Informática e Administração. Esta oferta teve como objetivo a
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formação técnica de nível médio a distância, constituindo-se em uma das ações do
Plano Nacional de Educação – PNE para a década de 2001 a 2010 e visando levar
cursos profissionalizantes a regiões distantes das instituições de ensino técnico e
para a periferia das grandes cidades brasileiras (BRASIL, 2001).
Em 2010, mais 350 vagas dos mesmos cursos foram disponibilizadas nos
pólos de Alegrete do Piauí, Batalha, Monsenhor Gil e Valença do Piauí. Logo depois,
através de uma parceria estabelecida entre IFPI e Secretaria Estadual de Educação
do Piauí (SEDUC-PI) ampliou-se a oferta dos mesmos cursos em mais dois pólos,
com mais 100 vagas para cada curso (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
2010). Em 2012, efetivou-se a ampliação para mais seis pólos (totalizando doze
pólos e 1.150 alunos), e no segundo semestre de 2012 todos os campi do IFPI
tornaram-se pólos de apoio presencial para os novos cursos na modalidade EAD.
Acompanhando esta expansão, houve a oferta de novos cursos, em nove pólos,
aumentando o número de alunos para 4.291.
No ano de 2013, o IFPI passou pela sua maior expansão em relação aos
cursos na modalidade EAD, incluindo mais dois cursos em sua oferta, e mais de
13.000 alunos distribuídos 53 pólos em todo o Piauí. Hoje, além dos quatorze cursos
técnicos de nível médio, a EAD/IFPI também oferece pós-graduações, cursos de
extensão e cursos de aperfeiçoamento.
Em consonância com esta grande expansão ocorrida nos cursos da
modalidade EAD do IFPI nos últimos anos, o resultado publicado pelo Censo
Escolar da Educação Superior realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, aponta um crescimento
considerável na matrícula na rede pública de ensino superior: no período de 20122013, a matrícula cresceu 3,6% nos cursos a distância (e 3,9% nos cursos
presenciais). Em 2013, os cursos a distância já contavam com participação superior
a 15% na matrícula de graduação, o que confirma o crescimento de oferta e
interesse dos discentes em relação a Educação a Distância (BRASIL, 2014).
Por outro lado, pesquisas mostram uma grande quantidade de pessoas com
algum tipo de deficiência no Brasil. De acordo com os dados publicados na Cartilha
do Censo 2010 (BRASIL, 2012), referentes à população brasileira, “23,9% das
pessoas residentes no país possuíam pelo menos uma das deficiências
investigadas: visual (18,6%), auditiva (5,10%), motora (7%), e mental ou intelectual
(1,40%)”. A deficiência visual apresentou a maior ocorrência, destacando-se assim
em relação às outras deficiências. Além disso, o site do Governo do Estado do Piauí
mostra um cenário onde o Piauí aparece como o terceiro estado brasileiro com
maior população de pessoas com deficiência, proporcionalmente, de acordo com o
Censo 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016). No Piauí também está
localizada a cidade com maior percentual de pessoas com deficiência de todo o
país. Em São Gonçalo do Piauí, 33,3% da população possuem algum tipo de
deficiência, destacando-se as deficiências visual e auditiva.
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Apesar dos incentivos com políticas públicas e do desenvolvimento constante
das tecnologias assistivas, ainda é baixo o número de pessoas com deficiência
visual que são incluídas no sistema educacional. Ao se analisar os dados do ENADE
2013 que foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), verifica-se que, dos 65.536 alunos que fizeram a avaliação,
apenas 484 se declararam como pessoas com deficiência. Dentre estas, 73% se
declararam deficientes físicos, 20% deficientes visuais e 7% deficientes auditivos
(BRASIL, 2015b).
Sabendo-se que a EAD do IFPI surgiu alinhada à proposta de democratização
do ensino e que as tecnologias atuais possibilitam a inclusão das pessoas com
deficiência visual, despertou-se a necessidade de investigar o conhecimento e o
interesse dos profissionais vinculados à Educação a Distância da referida instituição
acerca dos critérios de acessibilidade e das tecnologias assistivas. Neste artigo, é
apresentada inicialmente uma definição ampla de acessibilidade, seguida de
questões mais específicas sobre acessibilidade na Web. Na seção seguinte, é
detalhado o método usado na pesquisa. São então apresentados os resultados da
investigação realizada, dando um panorama sobre o conhecimento acerca de
acessibilidade entre os profissionais de ensino da EAD do IFPI. As considerações
finais indicam como esses dados podem ser utilizados para que sejam tomadas
medidas que estimulem a disseminação de conhecimento sobre o tema e das
políticas de acessibilidade.

2. Acessibilidade
A acessibilidade pode ser descrita de diversas maneiras mas, de forma geral,
consiste na possibilidade de acesso a um lugar ou conjunto de lugares, sejam eles
físicos ou virtuais. Esse acesso deve permitir que pessoas com qualquer tipo de
limitação participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e
informação. O acesso à informação deve ser inclusivo e estendido, visando a
eliminação de barreiras, promovendo assim o acesso de todas as pessoas a todo e
qualquer material produzido, seja ele textual, imagético, em áudio ou vídeo. Para
tanto, devem ser usados todos os meios que a tecnologia provê para expandir a
acessibilidade para vários campos da sociedade, garantindo que pessoas
deficientes tenham acesso a várias formas de serviços, melhorando sua qualidade
de vida e integração (ACESSIBILIDADE, 2015).
A acessibilidade começou a fazer parte das políticas públicas brasileiras a
partir do ano de 2000, com as Leis nº 10.048 e 10.098. A Lei 10.048/2000 dá
prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, e a lei 10.098/2000
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Nesta lei, acessibilidade é
conceituada como a:
possibilidade e a condição de utilizar, com segurança e autonomia, os edifícios, o
espaço, o mobiliário e os equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e
dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com
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mobilidade reduzida (BRASIL, 2000b).

O Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 regulamentou:
as leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às
pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida. (BRASIL, 2004)

Já de acordo com o Art. 3º da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que
institui diretrizes para Inclusão da Pessoa com Deficiência, acessibilidade é a:
Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: I - acessibilidade:
possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e
comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços
e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na
zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida
(BRASIL, 2015a, grifo nosso)

Percebe-se um maior destaque, na lei mais recente, aos sistemas
tecnológicos de informação e comunicação, dada a sua disseminação na sociedade
contemporânea. É importante salientar que criar ambientes virtuais acessíveis
permite que mais pessoas possam usufruir daquilo que está sendo oferecido. Isso
não quer dizer que esses ambientes e materiais devem ser construídos pensando
apenas nos usuários que possuem algum tipo de deficiência - a intenção não é
atender exclusivamente e sim incluir. Barbosa e Silva (2010, p. 33) afirmam que:
A acessibilidade atribui igual importância a pessoas com e sem limitações na
capacidade de movimento, de percepção, de cognição e de aprendizado. Isso não
significa que o sistema deve ser desenvolvido para atender exclusivamente a uma
classe especial de usuários. A intenção é incluir pessoas com limitações ou
deficiências no grupo de usuários-alvo, e não excluir desse grupo as pessoas sem
limitações ou deficiências.

2.1 Acessibilidade na Web
Desde a sua criação, a Web vem sendo utilizada em áreas cada vez mais diversas
da atividade humana: informação, comunicação, educação, comércio, saúde, acesso
a serviços públicos e privados, entre outras. Com disso, “vem ganhando cada vez
mais importância na vida cotidiana de um número crescente de pessoas, em todo o
mundo” (CARTILHA..., 2013). Hoje em dia, o acesso à informação e comunicação,
inclusive na EAD, é primordialmente realizado através da Web, o que faz da
acessibilidade na Web um tema de grande importância para a inclusão digital e
social, e a democratização do acesso à informação e à educação.
Para promover a acessibilidade na Web deve-se garantir acesso a todos,
independentemente das características do usuário, da situação em que ele se
encontra ou ferramenta utilizada, ou seja, acesso à Web em casa, no trabalho ou
nas viagens, em dispositivos móveis ou computadores convencionais, em ambientes
internos ou externos, em meios urbanos ou rurais. A acessibilidade Web beneficia,
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além das pessoas com deficiências e que usam tecnologias assistivas, pessoas
idosas, usuários de navegadores alternativos, usuários de acesso móvel. Todas as
pessoas podem perceber e compreender informações acessíveis e navegar e
interagir com os navegadores, reprodutores de mídias e plugins acessíveis, que
podem ser usados efetivamente por pessoas com deficiências. Cusin e Vidotti (2009,
p. 53) afirmam que:
Acessibilidade, em um sentido amplo, significa garantir que uma determinada
página Web seja capaz de ser acessada. A acessibilidade não trata somente sobre
necessidades especiais e nem deve ser tratada como assunto relacionado à
necessidade especial, mas sim que se trata de usuários recebendo a informação da
qual a visão compartilhada da Web tornou-se um manifesto. Se aplicada, a
acessibilidade trabalha como um fator democratizador da Web pelo fato de atender a
maioria dos usuários e dar oportunidades iguais a todos, portanto, a acessibilidade é
uma questão social, de cidadania, é um direito e deve ser tratada via políticas
públicas.

A Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, no capítulo segundo, artigo 63, que
trata sobre o acesso à informação e à comunicação diz que:
Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas
com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da
pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme
as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente.
§ 1o Os sítios devem conter símbolo de acessibilidade em destaque.
§ 2o Telecentros comunitários que receberem recursos públicos federais para seu
custeio ou sua instalação e lan houses devem possuir equipamentos e instalações
acessíveis.
§ 3o Os telecentros e as lan houses de que trata o § 2o deste artigo devem garantir,
no mínimo, 10% (dez por cento) de seus computadores com recursos de
acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos 1
(um) equipamento, quando o resultado percentual for inferior a 1 (um). (BRASIL,
2015a, grifo do autor)

Portanto, esta lei veio dar conformidade e garantir o cumprimento e
andamento das políticas públicas de acesso à informação, tanto no âmbito dos sites
públicos, a exemplo nos telecentros mantidos pelo poder público, como em sites da
internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país.
Em nível mundial, a acessibilidade na Web é orientada pelas recomendações
do W3C (World Wide Web Consortium), um consórcio internacional, no qual
“organizações filiadas e uma equipe dedicada trabalham juntamente com o público
no desenvolvimento de padrões para acessibilidade Web” (CARTILHA..., 2015).
Em 1999, o W3C criou o grupo de trabalho denominado Web Accessibility
Initiative - WAI, que foi responsável pela elaboração de um conjunto de diretrizes
intitulado Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 1.0 (LIMA; SILVA, 2013).
Estas diretrizes orientam a criação de sites acessíveis às pessoas com deficiência.
Assim, os sites desenvolvidos segundo esses padrões podem ser acessados e
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visualizados por qualquer pessoa ou tecnologia, independente do hardware ou
software utilizado.
As orientações do W3C visam permitir que todos possam ter acesso aos
websites, independentemente de terem alguma deficiência ou não. As
recomendações abordam desde o tipo de fonte a ser usado, bem como seu tamanho
e cor, de acordo com as necessidades do usuário, até recomendações relativas ao
código (HTML e CSS, por exemplo). Isso ajuda a garantir que a internet chegue a
todos de forma acessível, simples e precisa.
Os cursos técnicos e superiores a distância são baseados na Web, e
implementados integralmente através de Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(AVAs). Sabendo-se que a EAD surgiu com uma proposta de democratização da
educação, é fundamental garantir que os AVAs e os materiais didáticos neles
disponibilizados sejam acessíveis. Do contrário, o acesso à educação estará sendo
negado aos cidadãos com deficiências. Esta constatação motivou a investigação das
condições atuais da acessibilidade dos cursos a distância do IFPI, e em maior
detalhe em relação a deficiência visual, visto que, conforme mencionado
anteriormente, trata-se da deficiência com maior incidência no Brasil, mas ainda com
baixa inclusão na EAD.
Método
Para realizar a investigação sobre o cenário da acessibilidade da EAD no IFPI,
utilizou-se o instrumento de coleta de dados do tipo questionário misto, isto é, com
perguntas abertas e fechadas. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 201),
questionário é “um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série
ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença
do entrevistador”.
Nessa perspectiva, o questionário configura-se como instrumento viável para
o estudo, tendo em vista que os participantes da pesquisa encontram-se em cidades
diferentes.
Todos os participantes da pesquisa autorizaram a utilização das suas
respostas nesta pesquisa através de um termo livre e esclarecido, tendo sua
identidade mantida em sigilo.
O questionário foi criado através da ferramenta Google Forms. Com o intuito
de coletar o maior número de informações possível, gerou-se uma planilha com
nome e endereço eletrônico de todos os usuários cadastrados no AVA do IFPI (a
plataforma Moodle), para que fosse possível o envio do questionário on-line. Ao
todo, foram selecionados 375 e-mails dos profissionais dos cargos Tutor Presencial,
Tutor a Distância, Professor Conteudista, Coordenador de Curso, Professor
Formador, Coordenador de Tutoria, Coordenador de Pólo e Equipe de Suporte. Em
seguida foi enviada uma mensagem de e-mail com informações relevantes da
pesquisa juntamente com o termo de aceite para participar da mesma, assim como o
link de acesso ao questionário para aqueles que tinham interesse em colaborar com
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a referida pesquisa.
As respostas dos participantes foram analisadas em relação aos aspectos
pertinentes ao processo de conhecimento, utilização, interesse pelo tema de
acessibilidade e construção de recursos digitais acessíveis, discutidos na próxima
seção.

Resultados
Foram enviadas 375 solicitações por e-mail, obtendo-se um retorno de 111
respostas aos questionários. Os resultados são apresentados aqui de acordo com
as seções do questionário, correspondentes a perfil dos participantes;
conhecimentos gerais sobre acessibilidade; experiências com alunos com
deficiências; conhecimento sobre acessibilidade e tecnologias assistivas
especificamente para pessoas com deficiência visual.
Dentre os participantes da pesquisa, 52% são gênero masculino e 48% do
gênero feminino. Quanto à faixa etária, 1% deles é menor de 20 anos, 2% estão
entre 21 e 25 anos, 24% entre 26 e 30 anos, 33% entre 31 e 35 anos e 40% são
maiores de 36 anos.
No que diz respeito à escolaridade, a maioria dos participantes possui pós
graduação, conforme Figura 1. Pode-se observar que 65% deles têm pósgraduação, 16% têm graduação, 15% têm mestrado, 3% têm doutorado, 1% têm
ensino técnico e nenhum deles marcou a opção ensino fundamental nem ensino
médio como sua formação.
0%0%
3%
1%
16%
15%

65%

Ensino Fundamental
Ensino Médio

Ensino Técnico
Graduação

Pós Graduação
Mestrado

Doutorado

Figura 1-Escolaridade dos participantes

Em relação à atuação do profissional na EAD do IFPI, pode-se verificar, como
mostrado na Figura 2, que a maior parte dos participantes da pesquisa atua ou
atuou como tutor a distância (28%), tutor presencial (20%), e em terceiro lugar
professor formador ou pesquisador (19%). Isso se justifica pela estrutura das ofertas
de cursos e pela quantidade de pólos em que a EAD do IFPI atua, pois estes
profissionais são os que estão mais ligados à produção e à disponibilização de
materiais e à comunicação com os alunos.
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Figura 2 - Atuação profissional dos participantes

Quando os participantes foram questionados a respeito da existência de uma
lei sobre acessibilidade, 78% afirmaram saber que existe lei sobre o tema, 22%
disseram que não sabiam e nenhum afirmou não existir esta lei. Em relação ao nível
de conhecimento sobre acessibilidade, conforme a Figura 3, apesar de 54% dos
participantes afirmarem ter um conhecimento avançado ou intermediário, 5%
afirmam ter nenhum conhecimento a respeito de acessibilidade. Estes 5% são
compostos de dois Coordenadores de Curso, um Coordenador de Tutoria, dois
Tutores à distância e um Tutor presencial.

5% 13%
41%

Avançado
41%

Intermediário
Básico

Nenhum

Figura 3 - Conhecimento dos participantes sobre acessibilidade

Já quando questionados especificamente sobre acessibilidade digital, 86%
dos participantes afirmaram ter ouvido falar sobre o assunto e 14% afirmaram
desconhecer. Destes 14% que afirmaram desconhecer, 50% deles são profissionais
que estão ligados diretamente com a produção de materiais didáticos (professor
conteudista, professor formador e professor pesquisador) para os cursos na
modalidade EAD, como pode-se verificar na Figura 4.
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Figura 4 - Perfil dos profissionais que desconhecem a acessibilidade digital

Ainda sobre acessibilidade os profissionais foram indagados sobre como eles
vêem a importância da criação e desenvolvimento de tecnologias assistivas,
incluindo recursos e ferramentas pedagógicas acessíveis. 88% afirmaram ser muito
importante, 10% importante e 2% pouco importante.
Quanto ao nível de preocupação em organizar condições de aprendizagem
com acessibilidade e/ou materiais didáticos e informativos digitais acessíveis para a
modalidade EAD, 42% dos participantes responderam que têm um alto nível de
preocupação, 42% responderam que tem um médio nível de preocupação, 15% têm
um nível mínimo de preocupação e 1% afirmou ter nenhuma preocupação em
relação à temática.
A respeito dos materiais didáticos digitais, perguntou-se aos profissionais se
eles acreditavam que o desenvolvimento de materiais didáticos e informativos
digitais acessíveis poderia prejudicar a construção de bons materiais didáticos e,
caso a resposta fosse sim, o participante tinha a opção de justificar a sua resposta.
Nesta questão 85% dos participantes responderam não, 11% não souberam
responder, e 4% responderam que sim. Dos 4% que responderam sim apenas 1
justificou que “depende da ferramenta/método usado para criar acessibilidade”.
Em relação ao conhecimento sobre acessibilidade especificamente no
ambiente virtual de ensino e aprendizagem Moodle, 76% dos participantes
responderam que não conheciam nenhum recurso de acessibilidade no Moodle e
24% responderam que conheciam. A estes últimos, foram solicitados exemplos de
recursos que promovessem a acessibilidade no Moodle. Apenas 13 participantes da
pesquisa justificaram de forma satisfatória a indagação, por exemplo:
A descrição de figuras. Sempre que uma figura é inserida o Moodle pede
que esta figura seja descrita. E Plugin Easy. (Profissional 15)
O zoom para deficientes visuais; A estrutura de navegação entre as
páginas; Os recursos do próprio HTML, com os atributos accesskey e title
para hiperlink, por exemplo. (Profissional 22)

Na etapa seguinte do questionário, buscaram-se informações sobre vivências
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com alunos com deficiência, em especial deficiência visual, e conhecimento a
respeito de algumas tecnologias assistivas. 56% dos participantes afirmaram que
nunca tiveram oportunidade de trabalhar com alunos com deficiência, 26% dos
participantes afirmaram que trabalharam com alunos com deficiência apenas uma
vez, e 18% afirmaram que, por mais de uma vez, tiveram oportunidade de trabalhar
com alunos com deficiência.
No entanto, ao questionar-se sobre o conhecimento de algum caso de
aluno(s) com necessidades especiais nos cursos da EAD do IFPI, 89% dos
participantes afirmaram que não conheciam e 11% afirmaram que conheciam. Para
os que responderam positivamente, foi solicitado descrever qual tipo de necessidade
especial este(s) aluno(s) possuía(m). As respostas são mostradas no Quadro 1.
Quadro 1 Respostas dos profissionais que já trabalharam com alunos com
deficiências
Profissional

Profissional 3

Profissional 4

Atuações na EAD do
IFPI

Coordenador de Curso
Coordenador de Curso,
Coordenador de
Tutoria, Professor
Formador, Tutor
presencial

Profissional 8

Coordenador de Pólo

Profissional 44

Professor Pesquisador

Profissional 55

Suporte e gestão AVA

Profissional 67

Tutor a distância

Profissional 73

Tutor a distância

Profissional 90

Tutor presencial

Profissional 91

Tutor presencial

Profissional 106

Tutor presencial

Qual(is) necessidade(s) especial(is) desse(s)
alunos(?)
Tive um aluno no curso que coordenei com
deficiência visual.

Cadeirante; deficiente auditivo.
Um aluno obeso que necessitava de assentos que
o comportassem. Outro caso um outro aluno, vítima
de acidente de motocicleta, apresentava
dificuldades de compreensão e dicção.
Deficiência auditiva
Visual
Estudante cego e outro surdo
Problema psíquico
O aluno em questão é cadeirante, talvez a
necessidade maior seria no pólo com o
melhoramento de algumas estruturas físicas.
Cadeirante
Aluno com problemas mentais e com dificuldade de
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Concentração e aprendizagem

Foi questionado aos participantes se os mesmos receberam algum tipo de
capacitação para trabalhar com alunos com necessidades especiais. 93% dos
participantes responderam que não e apenas 7% responderam que sim.
Em relação a tecnologias assistivas, 50% dos participantes já tinham ouvido
falar sobre leitores de tela, e a outra metade não. Porém, dentre os que já ouviram
falar, não se sabe se algum deles já utilizou esta ferramenta. A maioria descreveu
corretamente os leitores de tela, a exemplo do Profissional 55 que afirmou que o
leitor de tela
é um software usado para obter resposta do computador por meio sonoro,
usado principalmente por deficientes visuais. Também pode ser usado
apenas para uma maior eficiência e conforto do usuário.

Da mesma forma, questionou-se aos participantes se eles já ouviram falar
sobre sintetizadores de voz. Nesta questão, 67% responderam que nunca ouviram
falar, enquanto 33% responderam que já. Porém ao pedir para aqueles que
responderam positivamente descreverem a ferramenta, observou-se que muitos não
sabia bem do que se tratava, e ao descrever a ferramenta, 5 dos 37 profissionais
que afirmaram já ter ouvido falar em sintetizadores de voz, confundiram com a
ferramenta de reconhecimento de voz. Como exemplo, pode-se observar a fala do
Profissional 4, que ao descrever o sintetizador de voz diz que ele
Faz o papel inverso do leitor de tela. Transforma o som em linguagem
escrita.

Outro exemplo foi o Profissional 27 que descreveu da seguinte forma:
Ele transforma a voz em dados digitais

Podemos verificar, de acordo com o Quadro 2, que apenas 6 dos 37
profissionais que afirmaram já ter ouvido falar em sintetizadores de voz deram
respostas aceitáveis em relação a esta ferramenta.
Quadro 2 – Respostas corretas sobre sintetizadores de voz
Profissional

Atuações na EAD do
IFPI

Profissional 3

Coordenador de Curso

Profissional 7

Coordenador de Curso,
Professor Conteudista

Profissional 55

Suporte e gestão AVA

Profissional 72

Tutor a distância

Descreva sintetizadores de voz
Para transforma texto em voz artificial
assemelhando-se a voz humana..
Programa que transforma o texto em voz artificial.
é o programa que transforma texto em voz artificial.
É um sistema de texto-voz simula a voz humana
podendo ser implementada tanto por software
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como por hardware.

Profissional 100

Profissional 103

Tutor presencial

Tutor presencial

O sintetizador de voz é um programa que fala o
que está escrito em um arquivo de texto de acordo
com o idioma nele configurado.
Software que transforma texto em voz artificial,
usado para leitura de textos por deficientes visuais.

Também foi questionado aos participantes da pesquisa se eles já tinham
ouvido falar sobre Display Braille. Neste item 83% afirmaram desconhecer a
ferramenta e apenas 17% afirmaram já ter ouvido falar sobre. Em seguida foi
solicitado para os participantes que afirmaram já ter ouvido falar em Display Braille
(apenas 19 participantes) descreverem a ferramenta. Destes, 1 participante não
respondeu e 10 responderam de forma equivocada ou afirmaram não saber bem do
que se trata, como o exemplo do Profissional 111 que afirmou:
Já ouvi falar, mas nunca tive contato. Na verdade ouvi falar em impressora
Braille. Faz com que a pessoa com necessidade especial possa fazer a
leitura através do tato.

Dentre os demais que responderam já ter ouvido falar sobre Display Braille,
apenas 8 participantes responderam de forma correta, conforme o Quadro 3. Vale
ressaltar que o Profissional 76 e o Profissional 78 deram respostas iguais, o que
provavelmente caracteriza um conceito advindo da Internet.
Quadro 3 - Respostas corretas para Display Braille
Profissional

Atuações na EAD
do IFPI

Profissional 3

Coordenador de
Curso

Profissional 7

Coordenador de
Curso, Professor
Conteudista

Profissional 50

Coordenador de
Tutoria, Professor
Conteudista, Tutor a
distância
Professor
Pesquisador,
Professor
Conteudista

Profissional 69

Tutor a distância

Profissional 15

Descreva display Braille
Para exibir em Braille a informação constante na tela do
computador.
É um dispositivo de saída do computador que permite a
exibição da tela em Braille.
É um hardware que disponibiliza a saída, tátil, de dados
para vizualizar as letras no sistema Braille.
obs.: acompanho os trabalhos de Alex Garcia - Pessoa
Surdocega http://www.agapasm.com.br/

Para transformar em Braille o que aparece na tela de um
computador.
Serve para pessoas com necessidades visuais
trabalharem utilizando computador, entre outros
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dispositivos móveis.

Profissional 72

Profissional 76

Profissional 78

Tutor a distância

Tutor a distância

Tutor a distância

É um hardware que exibe dinamicamente as informações
em Braille na tela do computador; esse hardware possui a
função tátil para a visualização das letras do sistema
Braille.
Utilizado para suprir as dificuldades que as pessoas
cegas têm na obtenção da informação que aparece no
monitor. Através dele, o que aparece na tela é
transformado em informação auditiva por meio de uma
placa de som e sintetizador de voz, ou em informação
tátil, quando se utiliza em conjunto com um Display
Braille.
O leitor de tela é o meio tecnológico utilizado para suprir
as dificuldades que as pessoas cegas têm na obtenção
da informação que aparece no monitor. Através dele, o
que aparece na tela é transformado em informação
auditiva por meio de uma placa de som e sintetizador de
voz, ou em informação tátil, quando se utiliza em conjunto
com um Display Braille.

Para finalizar, questionou-se sobre o interesse dos participantes em aprender
mais sobre a criação de materiais didáticos digitais acessíveis. 87% dos
participantes demonstraram interesse em aprender, 12% disseram que talvez
tivessem interesse em aprender e apenas 1% afirmou não ter interesse em aprender
sobre a temática.
CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
Neste artigo, foram apresentados os resultados de uma pesquisa realizada através
de questionários com profissionais de ensino da EAD do Instituto Federal do Piauí IFPI, acerca da temática de acessibilidade, com o objetivo de traçar um panorama
acerca do conhecimento sobre o tema e do uso de tecnologias assistivas neste
contexto. A motivação na qual se baseia esta pesquisa envolve a democratização do
acesso à educação, que é um dos pilares da EAD no Brasil, e que necessariamente
deve considerar os estudantes que possuem algum tipo de deficiência.
Os questionários foram respondidos por 111 profissionais dos cargos de Tutor
Presencial, Tutor a Distância, Professor Conteudista, Coordenador de Curso,
Professor Formador, Coordenador de Tutoria e Coordenador de Pólo.
A análise das respostas dos questionários aplicados indicou um baixo índice
de profissionais com conhecimento acerca de acessibilidade, e principalmente sobre
as tecnologias assistivas que promovem o acesso aos diversos tipos de informação
e materiais didáticos que são disponibilizados na forma digital. Um ponto crítico é
que esse desconhecimento foi observado inclusive por parte de muitos professores
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diretamente envolvidos com produção de material didático para os cursos na
modalidade EAD. Por fim, verificou-se que a grande maioria dos participantes tem
interesse e necessita de capacitação sobre acessibilidade digital e tecnologias
assistivas.
Os resultados dos questionários apontam, portanto, para a necessidade de
implantar no IFPI alguma forma de capacitar os profissionais na área de
acessibilidade. Como trabalhos futuros nesta pesquisa, pretende-se criar um guia
on-line acessível, em formato de curso, a ser disponibilizado através do Moodle, no
qual qualquer pessoa interessada poderá se cadastrar. Este guia terá como objetivo
fornecer orientações gerais sobre acessibilidade, assim como prover diretrizes
específicas para orientar, de forma simples, a construção de materiais didáticos
digitais diversos obedecendo aos critérios de acessibilidade. A ideia é que esse guia
possa ser disponibilizado para profissionais da EAD em todo o Brasil, que estarão
após o curso aptos a desenvolver materiais acessíveis em seus cursos a distância
ou até mesmo presenciais, contribuindo assim para a inclusão digital e social dos
cidadãos com deficiências no sistema educacional brasileiro.
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EDUCAÇÃO EM REDE: TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS E
PEDAGÓGICAS NA SOCIEDADE EM REDE
Resumo – Educação em rede se configura no uso das tecnologias e de seus
sujeitos para ampliação e disseminação do conhecimento. Apesar da correlação
existente entre “Educação em Rede”, as tecnologias digitais e a educação, a
literatura pouco tem tratado esse tema. Este artigo tem como objetivo elucidar o
conceito de “Educação em Rede”, apresentar algumas pesquisas sobre o tema e
contextualizar as tendências tecnológicas emergentes na educação superior. Para
a elaboração do artigo realizou-se uma pesquisa teórica de cunho descritivo
através de uma revisão sistemática de livros, artigos, além da análise qualitativa
das últimas tendências do uso das tecnologias do NMC Horizon Report, edição
2016. Como resultado da revisão sistemática constatou-se um baixo número de
trabalhos com os termos “Educação em Rede” e “Tecnologias Digitais”, apesar das
tendências apontarem que a Educação em Rede está cada vez mais presente no
dia a dia das pessoas.
Palavras-chave: Educação
Tecnológicas e Pedagógicas.
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Abstract – Network Education configures the use of technology and its subject for
expansion and dissemination of knowledge. Although the correlation between
"Education Network", digital technologies and education, little literature has dealt
with this issue. This article aims to clarify the concept of "Education Network" and
contextualize emerging technologies trends in higher education. For the
preparation of this article we carried out a theoretical research of descriptive nature
through a systematic review of books, articles and qualitative analysis of the latest
trends in the use of technologies the NMC Horizon Report, edition 2016. As a result
of the systematic review found a low number of jobs with the terms "Education
Network" and "Digital Technologies", although trends suggest the network
education is increasingly present in the day-to-day lives.
Keywords: Network
Pedagogical Trends.
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Introdução
O termo “Educação em Rede” e as Tecnologias Digitais possuem definições amplas
e aplicações diversas. O termo “Educação em Rede” foi cunhado por Margarita
Gomez a partir do conceito de rizoma (Deleuze e Guattari) e da pedagogia libertária,
dialógica, proposta por Paulo Freire.
Para Gomez (2004) a Educação em Rede representa uma mudança de
paradigmas, na qual a escola incentiva à promoção ao conhecimento, em um
espaço diferente, que é ciberespaço que pela definição de Lévy (1999) representa o
espaço no qual a inteligência coletiva se desenvolve.
A proposta de Gomez (2004) ainda se fundamenta pedagogicamente em
Paulo Freire, o percursor do construtivismo e pai da obra Pedagogia do Oprimido.
Tudo isso, por que na percepção de Gomez (2004), a educação se transforma com o
auxílio das TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação, e de maneira
emancipadora permite a apropriação social do conhecimento, no desenrolar de
encontros e disputas da informação, entre as pessoas, e mediadas pelas
tecnologias.
Porém, apesar da correlação existente entre a “Educação em Rede”, as
tecnologias digitais e a educação, a literatura pouco tem tratado esse tema.
Desse modo, neste artigo busca-se como objetivo principal elucidar o conceito
de “Educação em Rede”, apresentar algumas pesquisas sobre o tema e
contextualizar as tendências tecnológicas emergentes identificadas no documento
NMC Horizon Report, edição: educação superior (2016) refletindo sobre o estado da
arte da educação na sociedade em rede (CASTELLS, 2010).
Visto que as formas de interação e comunicação em redes possíveis pelas
mídias digitais proporcionam uma infinidade de trocas de informações e
cooperações (GOMEZ, 2004). Justifica-se o presente o estudo considerando a
necessidade de análise da investigação sobre as tendências tecnológicas
educacionais, pois sem elas não se sabe o caminho a ser percorrido.

Metodologia
Para a elaboração desse artigo realizou-se uma pesquisa teórica de cunho descritivo
através de uma revisão sistemática de livros, artigos no Portal de Periódicos da
Capes, nos Anais do congresso ESUD, no período compreendido entre os anos de
2011 a 2015, e ainda, a análise qualitativa das últimas tendências do uso das
tecnologias do NMC Horizon Report, edição 2016.
Busca no Portal de Periódicos da Capes (livros, artigos, teses, dissertações,
resenha)
O quadro 1 demonstra o resultado da busca nos Periódicos da Capes. Os termos
utilizados foram: “Educação em Rede” e “Tecnologias Digitais”. No primeiro
momento a busca foi realizada sem nenhuma restrição, porém com os dois termos
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juntos, resultou em 129 trabalhos. No segundo momento, solicitou-se a busca com
os dois termos, somente no título, obtendo-se resultado, zero. E a terceira busca foi
a localização de um dos termos, no título ou nas palavras-chave, resultando em
nove trabalhos: uma tese, duas dissertações, três artigos e uma resenha.
Nome (tipo de material)
As tecnologias midiáticas e digitais de informação e
comunicação (TMDICs) e a educação
contemporânea (artigo)
Psicologia do desenvolvimento, educação a distância
e as tecnologias digitais da informação e da
comunicação (artigo)
Tecnologias digitais de informação e comunicação
(TDIC) em educação escolar: um diagnóstico a partir
da formação inicial de professores de matemática
(artigo)

Formação para uso das tecnologias digitais de
informação e comunicação nas licenciaturas das
universidades estaduais paulistas (dissertação)
Docência virtual: uma visão crítica (resenha)
Objetos de aprendizagem: ferramentas tecnológicas
na educação executiva (dissertação)
Apropriação das tecnologias de informação e
comunicação pelos gestores educacionais (tese)
Histórias digitais: narrativas no século XXI. O
software Movie Maker como recurso procedimental
para construção de narrações (dissertação)

Autores

Ano

Leandro Petarnella eMaria Lucia de
Amorim Soares

2010

Fabio Scorsolinicomin

2014

Raquel Gomes de Oliveira

2012

Rosemara Perpetua Lopes

2011

Ketiuce F. Silva

2014

Douglas Gregorio Miguel

2012

Marilene Andrade Ferreira Borges

2009

Gracinda Souza de Carvalho

2008

Quadro 1 – Resultado da busca nos periódicos da Capes

Busca nos Anais do congresso Esud
Foram enumerados os termos que aparecem nos cinco anos do congresso e a
relação de trabalhos com os termos: “Educação em Rede”, “Tecnologias digitais”,
“TICs”, “Tecnologia da ou de Informação e comunicação”, “Educação a Distância”,
“EaD”, “Educação Aberta e a Distância”, “Educação Híbrida”, “Sociedade em Rede”,
“Tendências Tecnológicas” e “Tendências Pedagógicas”.
O quadro 2 mostra a evolução dos termos nos trabalhos apresentados no
ESUD. Algumas palavras foram escolhidas considerando ter relação com o presente
tema de estudo: Educação em Rede, Tecnologias Digitais, TICs, Tecnologia da (ou)
de Informação e Comunicação, Educação a Distância, EaD, Educação Aberta e a
Distância, Educação Híbrida, Sociedade em Rede, Tendências Tecnológicas e
Tendências Pedagógicas. O período escolhidos foram os anos de 2011 a 2015,
totalizando cinco anos.
No ano de 2011 e 2012 foi possível utilizar o sistema de busca do software
existente no próprio site. No ano de 2012, devido a grande variação no termo EaD,
optou-se na contagem de apenas a palavra-chave EaD e não nas suas variações,
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como por exemplo Gestão de EaD ou Avaliação em EaD.
No ano de 2013 o sistema de busca não permitiu a busca pelas palavraschave, desta forma o número indicado é de vezes que o termo aparece no título.
Porém, os termos Educação em Rede e Tecnologias Digitais foram analisados em
cada um dos artigos, quando apareciam no título e também nas palavras chaves.
Para melhor análise foi incluída a letra “P” para quantidade de vezes que os
termos apareciam nas palavras-chave e a letra “T” para quantidade de vezes que
apareciam no título das pesquisas. Então, considerando a dificuldade para pesquisar
as palavras-chave, por falta de funcionamento da ferramenta de busca no site, no
ano de 2013, foram analisados os termos “Educação em Rede” e “Tecnologias
Digitais” nos campos: título e palavras-chave, já no restante dos anos a análise
ocorreu utilizando-se a busca do termo no título.
Importante salientar que no ano de 2014, com a inclusão dos títulos dos
artigos no início dos anais, foi possível a verificação dos termos diretamente no título
no sumário dos anais. O mesmo não ocorreu em 2015, o sistema de busca não
permite buscar somente por palavras-chave. Não existiu um sumário dos artigos.
Desta forma a informação demonstrada refere-se aos termos no título, no corpo dos
anais.
Termos da pesquisa
2011
2012
2013 2014 2015
Educação em Rede
Tecnologias digitais
TICs
Tecnologia da ou de Informação e
comunicação
Educação a Distância
EaD
Educação Aberta e a Distância
Educação Híbrida
Sociedade em rede
Tendências Tecnológicas
Tendências Pedagógicas

0
0
0

3P2T
2P1T
0

1 P 1T 1
0
4
2P
1

0
1
2

2P
2P
3 P 10 T
1P
0
0
0
0

6P3T
99 P
29 P
0
1P
0
0
0

3T
12 T
14 T
0
0
0
0
0

3
13
21
0
0
0
0
0

6
49
59
0
0
1
0
0

Quadro 2 – Resultado da busca nos Anais no período compreendido entre os anos
de 2011 a 2015

Para entendimento dos artigos produzidos pelos pares nos temas “Educação
em Rede” e “Tecnologias Digitais” criou-se um quadro com as informações: título,
autores e palavras-chave. Os anos compreendem o período de 2011 a 2015. No ano
de 2011 não foram encontradas publicações com os termos “Educação em Rede” e
“Tecnologias Digitais”, nas palavras-chave. No ano de 2012 a busca pode incluir o
título e as palavras-chave. Nos anos de 2014 e 2015 somente foram inclusos
trabalhos que apresentassem os termos nos títulos. No quadro 3 relaciona-se,
separadamente os termos e o ano, conforme segue. No ano de 2011 a busca no
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ESUD não encontrou nenhuma publicação com os termos “Educação em Rede” e
“Tecnologias Digitais”.

Educação em Rede

Título
2012 A institucionalização e gestão da
educação no formato em rede em
uma universidade da região da
baixada fluminense
Avaliação da aprendizagem na
Educação em Rede

Autor(es)
Mary Neuza Dias Galdino, Angela
Carrancho da Silva

Palavras-chave
Avaliação, Educação a Distância,
Educação em Rede, Gestão de
EaD

2012 A integração de tecnologias
digitais na formação inicial de
professores de matemática: a
modalidade EaD em foco
Por uma aprendizagem
colaborativa, interativa e mediada
na educação a distância e online

Frederico Fonseca Fernandes, Suely Tecnologias Digitais,
Scherer
Construcionismo, EaD,
Licenciatura em Matemática

2014 Formação docente para o
envelhecer: o uso de tecnologias
digitais como
estrat égia pedagógica

Machado, L. R., Grande, T. P. F., & Formação docente, TIC, objetos de
Behar, P. A.
aprendizagem, idosos.

Ambientes virtuais de
aprendizagem, Avaliação da
aprendizagem, Educação a
distância, Educação em rede
Caminhos para a Educação em
Édila Marta Miranda Lobo
Educação a Distância, Estar Junto
Rede
Virtual, Educação em Rede,
Transversalidade, Rizoma
2013 Mídias, redes sociais e ambientes Kamil Giglio, Marcio Vieira de Souza Mídia digital, Educação a distância,
Redes sociais, Educação em rede.
virtuais: pensando a Educação em
Rede.
2014 Redes sociais e MOOCs: análises Marcio Vieira de Souza, Rangel
Mídia digital. Educação a distância.
de mídias para uma Educação em Machado Simon
MOOC. Educação em rede.
Rede

Tecnologias Digitais

O Currículo e as TDIC - Criando
Possibilidades para Práticas
Pedagógicas com o
Uso das Tecnologias Digitais
Tecnologia e currículo: Articula
ção das tecnologias digitais da
informação e comunicação no
currículo do curso
profissionalizante técnico em
marketing
oferecido pelo IFTO na modalidade
EaD
Tecnologias Digitais :
Possibilidades e Desafios na
Educação Infantil
2015 Uso das tecnologias digitais de
informação e comunicação em
formação docente na modalidade
a distância

Christina Marília Teixeira da Silva,
Angela Carrancho da Silva

Maria Rosemary de Oliveira

Aprendizagem, Tecnologias
Digitais, Colaboração,
Interatividade, Mediação

Borges, M. A. F., & Schenatz , B. N. Tecnologias digitais da Informação
e da Comunicação - TdIC.
Currículo. Formação de
professores. Educação a distância
- EAd.
Oliveira, C. T. C., & Kassick, C. N.
Educação a Distância. Educação
profissional. Integração de
tecnologias ao
currículo.

Barbosa, G. C., Ferreira, M. M. G.
A., Borges, L. M., & Santos , A. G.

Tecnologias, Tecnologias digitais,
desenvolvimento humano.

Luciana de Lima, Robson Carlos
Loureiro

TDIC. Formação Docente. EaD.

Quadro 3 – Pesquisa nos Anais do Esud no período entre os anos de 2011 a 2015
dos termos “Educação em Rede” e “Tecnologias Digitais”

O conceito de “Educação em Rede”
Gomez afirma que o educador fará rizoma nessa sociedade em rede, de múltiplas
aberturas e caminhos, ao estabelecer nexos ou conexões com outros educadores,
grupos, instituições, negociando com outras culturas, estabelecendo parcerias com
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fundações para constituir uma rede educativa.
Esta sociedade em rede constitui-se em um espaço de relações sinergéticas
e simbióticas entre educador-educando e a tecnologia informática que possibilita
produzir a própria obra digitalizada, podendo reintegrá-los à cultura com marcado
protagonismo. Nas suas incursões individuais podem ir reintegrando-se os fatos
histórico-sociais ao seu ser/estar no mundo, correndo o risco de ficar na ilusão.
Mas o educador pode libertar-se do ostracismo ao explorar (expor-se em) o
ciberespaço. Ao reintegrar a sua produção na rede coloca em movimento outro ou
outros em relação aos temas de preocupação em comum, constituindo um depósito
vivo de conhecimento (GOMEZ, 2000).
Gomez reafirma a importância de se discutir o uso das tecnologias pelos
educadores e propõe projetos pedagógicos que considerem sujeitos participantes
dos processos educativos. Complementando o pensamento freiriano, a autora
apresenta ainda uma pedagogia da virtualidade, pois para a educadora a tecnologia
representa apenas uma ferramenta, mas que não fundamenta um projeto educativo
se não tiver uma base pedagógica norteadora.
O fenômeno da “Educação em Rede” está incluso no contexto da sociedade
em rede descrita por Castells (2010) que se configura como uma estrutura social, na
qual as redes modificam os processos produtivos, experimentais, culturais e de
empoderamento.
Ressaltando que reconhecer e mapear essas modificações recentes da
sociedade em rede, pelo viés da educação, auxilia na compreensão dos impactos
das Tecnologias da Informação e Comunicação para construção de modelos
inovadores educacionais.
A origem da rede e a educação inclusiva
Gomez inicia sua obra Educação em Rede: uma visão emancipadora (2004)
resgatando a concepção da palavra rede, sua representação simbólica, tanto como
em redes de hierarquias e organização do conhecimento, como em redes de ciclos
da vida e renovação, sejam estas entrelaçadas, sistêmicas, híbridas e rizomáticas,
como arbustos ou circulares como teias. Fato que nos permite visualizar as
conexões que são mantidas pelas redes. Assim, deve-se pensar à educação, pois a
autora destaca que libertador é o processo inclusivo, que permite a autonomia e a
autoria, através das conexões da rede.
Souza e Giglio (2015) refletem sobre educação em rede e corroboram, ainda
com Pierre Lévy, caracterizando a democratização da educação no ciberespaço, não
pelo acesso à informação, mas sim, pelo acesso e apropriação ao conhecimento.
A proposta de Gomez permite uma visualização da tecnologia que modifica o
papel da escola e transforma o indivíduo em cidadão, como percebido na análise de
Torres, Aguirres e Castañeda (2005) que prefaciam a obra da autora, destacando
que na virtualidade, o ato de educar criticamente representa o desenvolvimento de
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práticas pedagógicas com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação e
que realmente contribuam para a melhoria das condições de vida e para
emancipação sociopolítico de homens e mulheres.
Dessa maneira, a educação em rede colabora com a inclusão digital e se
estende por toda a rede física e virtual, permitindo a criação de ambientes
inovadores, pois o caminho do virtual se converge em um modelo híbrido, ou seja,
uma educação que não distingue “educação presencial” e “educação a distância”.
(SOUZA e GIGLIO, 2015). Indo além do acesso à informação Lévy (1999) apresenta
a cibercultura, como a cultura da era digital.
Representativamente, Lemos (2005) permite a análise histórica da Educação
em Rede por meio da análise da cibercultura. O autor apresenta os períodos nos
quais a cibercultura se desenvolveu e continua a se desenvolver, que podem ser
verificados na Quadro 4.
Desenvolvimento da Cibercultura
Anos 70
·
Surgimento da microinformática;
·
Convergência tecnológica;
·
Aparecimento do Personal
Computer (PC).

Anos 80-90
·
Popularização da internet;
·
Transformação do PC em um
Computador Coletivo (CC).
·
Conexão ao ciberespaço.

Século XXI
·
Era da Conexão;
·
Computação ubíqua, pervasiva e
senciente.
·
Mobilidade;
·
Computadores Coletivos Móveis
(CCm).

Quadro 4 Análise histórica da Educação em Rede por meio da análise da
cibercultura, adaptada de Lemos (2005)

Sob essa perspectiva, no primeiro período em que cibercultura se desenvolve,
percebemos o aparecimento do computador pessoal, mas que por si só não poderia
indicar uma fase histórica da Educação em Rede, visto que Gómez (2004) já
alertava para a importância da democratização da informática, considerando que
uma minoria social era detentora da informação.
Somente no segundo período do desenvolvimento da cibercultura verificamos,
de forma mais clara, indícios que caracterizam ações peculiares da Educação em
Rede e são apresentadas por Lemos (2005, p. 03) como “processos de emissão
generalizada” e “trabalhos cooperativos”, mediante a utilização dos “Computadores
Coletivos” na construção de blogs, fóruns, chats, software livres, peer to peer, entre
outros recursos, que continuaram se desenvolvendo mesmo com a chegada do
período da mobilidade, advento da computação ubíqua, representado pelas
tecnologias 3G, Wifi, Bluetooth, etc. Pois, com o desenvolvimento da cibercultura, a
rede passa envolver os seus usuários (LEMOS, 2002).
Uma educação através da Rede promove o desenvolvimento colaborativo e
associações inesperadas. Pode-se citar Wikipedia, Second Life, Craigslist, MySpace,
Bebo, Facebook, Flickr como exemplos de espaços virtuais e informais em
constante construção coletiva aberta (KENSKI, 2008).
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Porém, esta percepção não é de hoje "Freire (1987) propôs a educação
libertadora, na qual o processo de ensino-aprendizagem não é imposto, mas
desenvolvido por meio de diálogo e de troca de experiências entre os agentes
envolvidos no processo educacional. Moran (1997) corrobora: mais que a tecnologia
o que facilita o processo de ensino-aprendizagem é a capacidade de comunicação
autêntica do professor, de estabelecer relações de confiança com os seus alunos,
pelo equilíbrio, competência e simpatia com que atua.
Tendências Tecnológicas e Pedagógicas na Sociedade em Rede

O documento NMC Horizon Report: Edição Educação Superior 2016 escrito
colaborativamente por 58 especialistas destaca seis tendências tecnológicas que
devem ser adotadas em um período de cinco anos, entre 2016 a 2020, e menciona
também, estratégias de superação dos desafios que se apresentam na introdução
dessas tecnologias na educação superior, em nível global. Desse modo, esse
documento apresenta, sob a luz do referencial exposto, tendências tecnológicas e
pedagógicas na sociedade em rede, pois exibe as tendências, desafios e
tecnologias investigadas que devem ser adotadas ao longo do período citado, como
forma de melhorar a aprendizagem e a investigação criativa nas instituições de nível
superior, nos próximos anos.
Com a apresentação das tendências em tecnologias emergentes em
educação, o Horizon Report (2016) dá continuidade, por de mais de 14 anos, ao
trabalho de investigação e publicações, na área da tecnologia educativa, em uma
parceria da NMC (New Media Consortium) e pela Educase Learning Initiave, ambas
as organizações localizadas nos EUA e dedicadas ao estudo das tendênc ias na
educação.
As seis tendências chaves que aceleram a adoção de novas tecnologias na
educação superior, e os desafios expostos, no documento, estão caracterizadas em
03 categorias principais, que orientam a discussão dos temas, são elas: a dimensão
política, ou seja, as leis, as normas e os regulamentos que norteiam as instituições
de ensino; a dimensão de liderança, que representa a visão sistêmica dos
especialistas, com base na investigação realizada e nas propostas de
aprendizagens que são apresentadas; e por fim, a dimensão prática, que
correspondem aos processos de ensino e de aprendizagem que são sinalizados
através de algumas experiências educativas.
Assim, no curto prazo - período de um ano ou menos, os temas evidenciados
no relatório, que demonstram o desenvolvimento das tecnologias educacionais, no
ensino superior, são as seguintes:
Utilização do próprio dispositivo, o chamado movimento BYOD (Bring Your
Own Technology), que teria a tradução livre de “Traga seu próprio dispositivo”, no
qual estudantes aproveitam a conexão das redes da internet das instituições de
ensino, mas trabalham com seus próprios dispositivos como laptops, tablets,
smartphones entre outros dispositivos, como os SmartWatchs . Esse tipo de
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aprendizagem aproveita a facilidade da troca de informações entre professores e
estudantes, cabendo às instituições permitir a utilização dos dispositivos e incentivar
a produção de conteúdos educacionais que possam ser acessados desses
dispositivos.
Tecnologias de análise e aprendizagem adaptativa, sinalizam a utilização
de tecnologias para personalizar as práticas de aprendizados em sites dirigidos a um
determinado perfil de estudantes, em um processo de coleta de dados e análise da
interação individual do aluno com as atividades de aprendizagem on-line. Com isso,
possui o escopo de criar novas pedagogias, reforçar a aprendizagem ativa,
reconhecer os estudantes com maiores dificuldades de aprendizado, minimizar o
risco de evasão desses estudantes e avaliar os fatores que influenciam o progresso
dos alunos. Os dados produzidos auxiliam também, outras investigações científicas,
apesar de ainda existirem poucos estudos na área da aprendizagem adaptativa.
Já a previsão das tecnologias para médio prazo – período de dois a três anos,
são as seguintes:
Realidade Aumentada e Virtual, se referem às tecnologias que estão
relacionadas e proporcionam experiências mais interativas e construtivas na
educação. A RA - Realidade Aumentada utiliza a sobreposição de dados em 3D,
para promoção dessas experiências, oportunizando a aprendizagem e ampliando o
acesso à informação, e se caracteriza pela assimilação da informação digital, como
imagens, vídeo e áudio, nos espaços da vida real. A RV-Realidade Virtual descreve
ambientes gerados por computador que simulam a presença física de pessoas e
objetos para gerar experiências sensoriais realistas, em um mundo alternativo.
Ambas as tecnologias, transformam o acesso ao conhecimento por promovem um
aprendizado mais aprofundado, considerando esses benefícios em diversas áreas,
como por exemplo, aos alunos das disciplinas STEM.
Makerspaces, é um movimento (baseado no movimento Maker) que
considera que as instituições de ensino superior possam oferecer ferramentas,
espaços e laboratórios para a construção de experiências de aprendizagem de
protótipos ou produtos, auxiliando os estudantes a realizarem suas ideias, em
práticas que utilizam, por exemplo, ferramentas como impressoras 3D, robótica e
aplicações de modelagem em 3D . Seu diferencial está na produção compartilhada e
cooperativa e na investigação de problemas criativos por estudantes. Ocorre
também, o desenvolvimento de uma mudança cultural, que permite, por exemplo, o
desenvolvimento de startups, na qual, através do Markespaces, as instituições de
ensino superior promovem a criatividade, abordagens interdisciplinares e a difusão
da aprendizagem ativa.
Agora, visualizando um cenário de longo prazo – período de quatro a cinco
anos, a pesquisa identifica as seguintes tecnologias emergentes:
Affective Computing, esse movimento considera o desenvolvimento de
programas computacionais que identificam informações faciais, não para a
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identificação, como nos casos das tecnologias de segurança, mas para interpretação
de emoções e comportamentos. A aprendizagem on-line se beneficiaria desse
sistema, pois seriam detectados, através de uma webcam, os movimentos faciais de
estudantes, que identificados pelo sistema, sinalizariam quando o tutor deveria
reagir às indicações faciais de tédio demonstradas por um estudante, e o trabalho
do tutor, nesse caso, seria de motivação do aprendizado. Outras tecnologias
também seriam utilizadas nesse sentido, como os identificadores de voz e
assistentes virtuais, que responderiam de forma mais completa, ao reconhecer as
emoções dos usuários. Outro fator relevante da Affective Computing se relaciona
com o ensino, aprendizagem e investigação criativa, pois orienta as pesquisas na
investigação de emoções, estresse, depressão, entre outros.
Robótica, essa tecnologia prevê a construção e aplicação de robôs para
execução de tarefas automatizadas. Na educação superior, o destaque do uso de
robôs, ocorre principalmente na medicina. Mas, gradativamente outros programas
utilizarão a robótica, auxiliando os estudantes a resolverem problemas de forma
mais eficaz. Um exemplo mostra que a interação entre robôs e estudantes com
espectro autista auxiliou no desenvolvimento de melhores estratégias de
comunicação e habilidades sociais. Além disso, os estudantes que utilizam a
robótica para desenvolver outras habilidades.
Nessa mesma linha são apresentadas as tendências para adoção dessas
tecnologias próximos anos:
As tendências de longo prazo são as seguintes: O avanço da cultura de
inovação, na qual as instituições de ensino superior terão papel relevante na
promoção da economia, por serem incubadoras das novas descobertas e inovações.
Para isso, as instituições devem estimular a criatividade e o pensamento
empreendedor, contribuindo também para o desenvolvimento de startups mais
ágeis. Novos modelos e abordagens devem ser desenvolvidas pelos educadores
visando esse panorama. Repensar o trabalho nas instituições é outra tendência,
prevista nesse período, com mudanças de paradigmas institucionais que devem
prever o trabalho interdisciplinar entre estudantes formados para resolução de
problemas complexos. Outra característica desta tendência é a ênfase na
exploração de métodos alternativos para o acolhimento de uma demanda estudantil
grande, com diferentes necessidades, desse modo, criando modelos emergentes
como o aprendizado híbrido e a educação baseada em competência, para atender
esses modelos não tradicionais, que serão baseados na aprendizagem on-line,
facilitando o acesso às universidades e propondo programas de desenvolvimento de
estudantes.
Para médio prazo, as seguintes tendências são apresentadas: Redesenhar
os espaços de aprendizagem, no qual novas formas de salas de aulas inteligentes
com acesso à banda larga devem ser configuradas para atender aos novos modelos
propostos, como o modelo de sala de aula invertida, que facilitam a comunicação
colaborativa a distância, por meio de videoconferências web, entre outros. Assim,
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os ambientes são reordenados proporcionando uma aprendizagem mais efetiva,
facilitando interações e atentos à mobilidade, flexibilidade e uso de vários
dispositivos. Nas universidades, esses ambientes devem se assemelhar aos reais
ambientes de trabalho e de forma interdisciplinar proporcionar a investigação
científica. Mudanças de aprendizagens mais profundas é outra tendência
identificada, que prevê abordagens de aprendizagem voltadas ao domínio do
conteúdo crítico, problematização, investigação, aprendizado autônomo e
colaborativo. Desse modo, os estudantes devem fazer conexões entre plano de
estudos e a realidade vivenciada por eles, compreendendo que conhecimentos e
habilidades que precisam desenvolver. Essas aprendizagens baseadas em projetos
promovem experiências mais ativas de aprendizagem para os estudantes, dentro e
fora da sala de aula, à medida que são implementadas tecnologias para proposta de
ideias e resolução de problemas das comunidades em que vivem.
As tendências previstas em curto prazo são as seguintes: Foco de
crescimento na mediação de aprendizagem, essa tendência presume que se teve
uma atenção especial à mediação da aprendizagem, descrevendo o interesse na
avaliação e outros métodos e ferramentas que os educadores utilizam para avaliar,
medir e documentar a preparação acadêmica, o progresso da aprendizagem,
aquisição de habilidades, entre outras necessidades educacionais dos estudantes
para atuarem no mundo do trabalho, e que devem ser previstas pelas instituições de
ensino. A proliferação de programas de extração de dados e a evolução da
educação on-line, aprendizagem híbrida, móvel e os sistemas de gestão da
aprendizagem são programas que fomentam esse tipo de investigação, estimulando
a análises desses dados para acompanhamento do desenvolvimento dos
estudantes. Aumento do uso de aprendizagem mista e híbrida, se refere à
disposição que educadores e estudantes estão tendo ao aceitar a aprendizagem online como uma alternativa viável para algumas formas de aprendizagem presencial.
Com destaque para o aprendizado híbrido, como uma boa prática entre essas duas
modalidades (presencial e on-line), que vem crescendo nas universidades. Suas
vantagens são a flexibilidade, facilidade de acesso e integração de elementos
multimídias e tecnologias sofisticadas. As instituições de ensino superior apostam na
inovação dessa aprendizagem que continuará em desenvolvimento.
O documento mostra também, que as instituições de ensino superior devem
possuir redes dinâmicas e globais, pois a internet estará presente nas “coisas”, ou
seja, a rede conectará objetos e pessoas, confirmando o conceito de Internet das
Coisas (IoT- Internet of Things).
O NMC Report apresenta ainda, seis desafios significativos que impedem a
adoção das tecnologias na educação superior, divididos em três níveis, a saber: os
desafios solucionáveis como misturar aprendizagem formal e informal e melhorar
a alfabetização digital; os desafios difíceis como os modelos concorrentes de
educação e aprendizagem personalizada; e os desafios muito difíceis como
equilibrar a vida conectada e desconectada e, por fim, manter a importância da
educação.
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Considerações Finais
Moran (1997) define um novo paradigma educativo que tem, como presente e futuro,
educar para saber compreender, sentir, comunicar-se e agir melhor, integrando a
comunicação pessoal, a comunitária e a tecnológica. Implica pois em aprendizagem
cooperativa, pesquisa em grupo, troca de mensagens com colegas, visita de sites
com propostas educacionais à distância.
Todos os que acessam são potencialmente produtores de informações e
podem colaborar e compartilhar, inserindo suas contribuições e opiniões em
qualquer tipo de texto a que tenham acesso nesses ambientes. Revisões podem ser
feitas periodicamente por especialistas e profissionais qualificados, o que não
impede que novas inserções sejam incluídas. O crescimento é exponencial. Uma
informação postada reflete-se em um número incalculável de comentários e novas
contribuições de qualidade e origem diferenciadas. (KENSKI, 2008).
Na revisão sistemática constatou-se um baixo número de trabalhos com os
termos “Educação em Rede” e “Tecnologias Digitais”, considerando o contexto de
crescimento da Educação em Rede visto nas tendências tecnológicas educacionais,
observadas no NMC Horizon Report, que apontam que a Educação em Rede está
cada vez mais presente no dia-a-dia das pessoas, destacando que começa a
perder sentido a discussão do que é presencial e a distância.
A educação a distância, a educação presencial e a educação híbrida estarão
interligadas, na Educação em Rede, na sociedade do conhecimento, na sociedade
em rede. As tendências mostram que o mundo da IoT - Internet das coisas, estará
cada vez mais presente em todos os lugares, na educação e na sociedade.
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Resumo – As disciplinas de Algoritmos e Programação são consideradas campeãs
em apresentar dificuldades de aprendizagem por parte dos alunos, seja no que tange
o conteúdo de raciocínio lógico ou no conteúdo de codificação e linguagens de
programação. Na Educação a Distância não é diferente, pelo contrário, temos um
agravante que é a distância física entre professor-aluno, o que dificulta a retirada de
dúvidas. Se faz necessário que o aluno tenha muita força de vontade, autonomia e
desperte o interesse pelos assuntos, para que assim consiga atingir um aprendizado
significativo. Este artigo tem por objetivo analisar o aprendizado e as dificuldades
encontradas pelos alunos da EAD do IFPI nessas disciplinas e propor uma
ferramenta tecnológica rica em recursos multimídia, interativa e de fácil manuseio,
que seja agradável e possa despertar o interesse dos alunos contribuindo para a
aquisição do conhecimento.
Palavras-chave: algoritmos; programação; ensino-aprendizagem; ferramentas
tecnológicas;
Abstract – The algorithms and programming disciplines are considered champions
in present difficulties in understanding by students, either with respect to part of
logical reasoning or in the coding and programming languages. In Distance
Education is no different, however, have a dampening which is the physical distance
between teacher and student, which makes the removal of questions from students.
It is necessary that the student has a strong will, autonomy and arouse interest in the
issues, so that we can achieve significant learning. This paper aims to analyze the
learning and the difficulties encountered by students of EAD the IFPI these disciplines
and propose a rich technological tool in multimedia, interactive and easy to use,
which enjoyable and can arouse the interest of students contributing to the acquisition
of knowledge.
Keywords: algorithms; programming; teaching and learning; technological tools;

Introdução
A aprendizagem de algoritmos e programação é algo que requer esforço e uma grande
dedicação por parte dos alunos. Muitos desses alunos não possuem uma base sólida
nos conhecimentos de matemática e raciocínio lógico que são importantes para
aprender conceitos de programação de computadores.

É preciso que haja bastante dedicação para entender os conceitos expostos e
também muita prática pra que possam ser assimilados. Outro grande problema
enfrentado pelos alunos é o entendimento dos enunciados das questões, muitos deles
não conseguem compreender o que é pedido e consequentemente não conseguem
fazer. (ALVES, 2014).
Segundo Falckembach (2013),
A dificuldade está no reconhecimento dos procedimentos necessários para
se chegar à solução do problema. Isso implica em ter que trabalhar de forma
mais eficiente os processos cognitivos, em especial a abstração e a
formalização, necessários à construção de um algoritmo, ou seja, à
modelagem da solução do problema por meio da técnica de algoritmos
pseudocódigos (FALCKEMBACH; ARAUJO, 2013, p. 1).

É importante a utilização da tecnologia a fim de entusiasmar os alunos e
prender o seu interesse nos temas abordados, principalmente quando se trata de
Educação a Distância, onde é fundamental no aluno as características de autonomia
e pró-atividade.
Assim, a tecnologia vem proporcionando oportunidades para práticas
educacionais inovadoras. Estes espaços estão se definindo como possibilidades
estratégicas para o desenvolvimento de programas de EaD, aliando a virtualidade à
interatividade, numa tentativa de superação de dois elementos básicos nos processos
de ensino aprendizagem: distância e tempo. (AMORIM et. al., 2016).
Ainda é possível citar, como referências em avanços tecnológicos, os
dispositivos móveis e a comunicação sem fio, pois estes contribuem também de forma
considerável para os processos de ensino e aprendizagem. A integração de diferentes
tecnologias, de modo que as mesmas interajam entre si para auxiliar nos processos
de ensino e aprendizagem oferece uma grande vantagem, que é o fato de todos os
usuários poderem usufruir de vários aspectos vantajosos dessa nova abordagem,
onde podemos destacar a comodidade de prover materiais, acessá-los e visualizá-los,
em qualquer horário e lugar. (YAU; JOY, 2011).
Na Educação a Distância o ensino de programação se torna ainda mais
complexo, pois há a separação física entre o professor e o aluno durante quase todo
o processo educativo, e o aluno tem que buscar o apoio das várias tecnologias e
mídias para facilitar seu aprendizado. (TORRES; BEHRENS; MATOS, 2015).
Assim o professor tem um papel diferente, que em novos espaços de
comunicação utilizados como ambientes educativos, passa a exercer a mediação
pedagógica, “levando em consideração a consciência do trabalho em rede que é
voltado para a coletividade, a colaboração e a partilha”. (TSUKAMOTO; FIALHO;
TORRES, 2014, p. 350).
Os problemas típicos da EaD, tais como a falta de motivação dos estudantes,
resultando, muitas vezes, no abandono dos cursos, estimulam atualmente estudos
sobre o uso de novas tecnologias (YESSAD; LABAT; KERMORVANT, 2010).
O objetivo deste artigo é analisar o nível dos alunos na aprendizagem de
programação, na modalidade a distância, e propor uma ferramenta que auxilie no

ensino de disciplinas de programação nos cursos técnicos a distância do Instituto
Federal do Piauí do Instituto Federal do Piauí - IFPI.

Metodologia
O curso técnico em Informática para Internet na modalidade a distância do IFPI,
contém três disciplinas relacionadas a programação: Lógica de Programação,
Introdução a Programação para Web e Programação para Web. Nas três são
priorizadas a utilização de materiais comuns como, slides, fóruns e atividades escritas
para fixar os conteúdos abordados, não estimulando a utilização de ferramentas que
possibilitem ao aluno uma prática mais direta dos conceitos teóricos estudados.
Essas práticas devem ser feitas utilizando computadores e softwares
específicos, o que muitas vezes não acontece, por falta de estrutura física ou até
mesmo por falta dos conhecimentos necessários do tutor presencial para repassar
aos alunos as orientações necessárias.
Tendo como objetivo amenizar esses problemas anteriormente citados, foi que
surgiu a necessidade desse trabalho. Desenvolver uma ferramenta que possa servir
de ligação entre os conteúdos teóricos vistos nos slides e apostilas e parte prática das
disciplinas que envolvem conceitos de escrita de códigos e utilização das linguagens
de programação estudadas.
A presente pesquisa é de caráter qualitativo, pois surgiu da necessidade de
investigarmos o porquê dos altos índices de evasão e retenção em disciplinas de
programação e analisar de forma descritiva possíveis soluções para esses problemas.
Segundo Oliveira (2012), a pesquisa qualitativa é
“Um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de
métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu
contexto histórico e/ou segundo sua estruturação. Esse processo implica em
estudos segundo a literatura pertinente ao tema, observações, aplicações de
questionários, entrevistas e análise de dados, que deve ser apresentada de
forma descritiva”. (OLIVEIRA, 2012, p. 37).

Leal (2014, p. 27) afirma em seu estudo sobre o Ensino de Programação que
“a abordagem utilizada para estruturar a situação de aprendizagem influencia tanto os
resultados esperados quanto as técnicas adotadas para alcançá-los”, portanto é de
grande importância este estudo e a seleção das abordagens e técnicas coerentes,
para que futuramente seja possível gerar uma situação de aprendizagem que viabilize
os resultados esperados.
Inicialmente foi feito um levantamento, através da aplicação de um
questionário, sobre as principais dificuldades encontradas pelos alunos do Curso
Técnico em Informática para Internet à distância do Instituto Federal do Piauí nas
disciplinas de programação e também dicas e informações úteis que pudessem ser
utilizadas para melhoria no processo de ensino e aprendizagem.
Após essa primeira etapa, iniciamos o processo de desenvolvimento da
ferramenta tecnológica, levantando-se os requisitos com base nas informações
repassadas pelos alunos. Durante o processo de desenvolvimento realizamos testes

buscando verificar a eficácia da ferramenta e possíveis erros e falhas no
desenvolvimento.

Referencial Teórico
O ensino de Algoritmos, presente nas disciplinas de programação de computadores,
objetiva a ordenação do pensamento do aluno, fazendo uma correlação com a mesma
sequência lógica utilizada pelo computador. (BORGES, 2016).
De acordo com Delgado et al. (2005) para se construir algoritmos são
necessárias as seguintes competências: (1) Interpretação e compreensão de texto;
(2) Resolução de problemas; (3) Formalização da solução proposta e (4), a
Construção de algoritmos.
A metodologia de estudo utilizada pelos alunos também deve ser repensada,
substituindo as práticas de leituras sucessivas, memorização de fórmulas e
mecanização de procedimentos por uma prática intensiva e reflexão (GOMES et al,
2008).
É extremamente importante que os alunos tenham a compreensão completa
dos dados do problema e do possível resultado, para que em seguida possam pensar
no algoritmo ideal para essa transformação.
Sem o ambiente correto e a frequente supervisão do professor, características
comuns do ensino a distância, o aprendizado dos conceitos iniciais de programação
exigem mais empenho do aluno, devido à falta de conhecimentos específicos da área
da computação, como o raciocínio lógico e a organização das ideias (PONTES, 2013).
Dessa forma, é preciso proporcionar estímulos aos estudantes ao estudo da
disciplina, usando ferramentas que proporcionem interatividade e retorno imediato,
tornando o aprendizado dinâmico (SILVA; PINTO, 2013).
Grande parte do esforço dos desenvolvedores destas ferramentas está em
possibilitar ao aluno um ambiente para experimentação das soluções
desenvolvidas de forma que este possa expressar uma hipótese de solução,
testá-la e depurá-la. Intrinsecamente esta abordagem busca auxiliar o aluno
a desenvolver autonomia para construir algoritmos sem a dependência da
correção do professor, habilidade esta que será fundamental nas demais
disciplinas da área de programação (HOSTINS; RAABE, 2007, p. 97).

A fim de estimular a construção do conhecimento é interessante se basear em
contextos relacionados ao cotidiano dos alunos tentando fazê-los utilizarem do
conhecimento prévio para chegar à solução de um problema.
É importante explicar todas as fases e o processo de aprendizagem a que os
alunos serão submetidos, para que eles não se sintam desestimulados durante o seu
desenvolvimento. A motivação é um elemento chave que precisa ser visado durante
todo o processo.

Coleta de Dados e Análise
Tradicionalmente, os cursos técnicos da área de informática possuem como
componentes curriculares a introdução à lógica de programação, o desenvolvimento

de algoritmos utilizando essa lógica e a aprendizagem de ambientes e linguagens para
codificar os algoritmos desenvolvidos.
Em vários trabalhos sobre aprendizagem de programação, encontramos
exemplos da dificuldade de conhecer e se habituar aos ambientes e as linguagens,
tarefa considerada difícil e que necessita de bastante tempo e esforço por parte dos
alunos e, por vezes, dos professores ou tutores.
As disciplinas de “Lógica de programação” e “Algoritmos e Programação”
podem ser ensinadas de diversas formas, onde a metodologia tradicional ainda
prevalece, na qual, professor passa seus conhecimentos e soluções de diversos
problemas e o aluno recebe essas informações sem discutir e/ou criar suas próprias
soluções.
No polo de Educação a Distância da cidade de Santo Antônio dos Milagres –
PI, onde o autor deste trabalho atuou como Tutor a Distância, os resultados não foram
diferentes, conforme podemos ver na tabela 1:
Tabela 1 – Resultados da disciplina Lógica de Programação
Item

Quantidade

Número de alunos que iniciaram o curso
Número de alunos aprovados
Número de alunos reprovados
Número de alunos evadidos

51
23
7
21

Fonte: Moodle IFPI (http://etec.ifpi.edu.br).

Afim de se obter informações acerca do aprendizado nessas disciplinas no
curso de Informática para Internet a distância do IFPI, preparamos um questionário
através do Google Forms e aplicamos para 15 (quinze) alunos do polo de Santo
Antônio dos Milagres - PI, para confirmar o interesse dos mesmos por métodos
inovadores de ensino e a utilização de ferramentas que potencializem o ensino.
Os alunos foram indagados sobre “Como você considera seu aprendizado nas
disciplinas de programação?”, os mesmos responderam conforme exposto no Gráfico
1:
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Gráfico 1 – Primeira pergunta do questionário

Como pode-se observar no gráfico, a grande maioria dos alunos não
conseguem obter uma aprendizagem plena nas disciplinas ligadas a programação,
isso deve-se a vários fatores como os já citados anteriormente e outros que vão da
peculiaridade de cada aluno.
Segundo Behar (2013), muitos alunos ainda estão em fase de alfabetização e
letramento digital, o que prejudica a relação com os recursos digitais atuais. Portanto,
se faz necessária a promoção de novas tecnologias caracterizadas pela simplicidade,
objetividade e precisão.
No Gráfico 2, questiona-se acerca do material de apoio utilizado e do grau de
interatividade do mesmo:
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Gráfico 2 – Segunda e terceira pergunta do questionário

No segundo gráfico observamos que muitos alunos, além de não gostar do
material utilizado nas disciplinas, não acham que ele possibilita a interatividade,
muitas vezes pelo fato da linguagem utilizada nos livros e apostilas ser uma linguagem
de difícil entendimento pelos alunos. E também pelo fato desses materiais não
sofrerem atualizações constantes, o que provoca a explicação de uma tecnologia que
não condiz mais com o cenário atual.
Embora dependa significativamente de mídias e ferramentas computacionais
para realizar a comunicação e a interação com os alunos, não basta apenas a escolha
destes itens para concluir o planejamento de um curso à distância, é preciso que haja
um planejamento detalhado, pois este é um fator de grande importância para o
sucesso de um curso nesta modalidade de ensino. (LEVY, 2003).
No que se refere ao uso de ferramentas tecnológicas, foi observado que 86,7%
dos alunos afirmam que não utilizaram nenhuma ferramenta que facilitasse o
aprendizado, enquanto que 13,3% dos alunos afirmam que utilizaram desse recurso.
No Gráfico 3, foi perguntado aos alunos sobre “Como você considera a ideia da
utilização de uma ferramenta tecnológica que favorecesse o aprendizado?”.
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Gráfico 3 – Quarta pergunta do questionário

Percebemos que a grande maioria dos alunos acham importante a utilização
de alguma ferramenta tecnológica que estimule o aprendizado e o torne mais
interessante. Aprender é uma tarefa crucial no nosso desenvolvimento pessoal e
social, mas, em muitos casos, é percebida como algo difícil e aborrecido, repelindo a
mente. No entanto, essa percepção pode ser alterada para algo divertido de se fazer,
modificando a tarefa de forma a que esta se transforme numa experiência lúdica, sem
perder o aspecto sério da aprendizagem. (GONÇALVES, 2013).
No que compete à forma de utilização dessas ferramentas de apoio ao ensino,
6,7% dos alunos responderam que o melhor seria utilizando o celular/smartphone,
20% disseram preferir utilizar no computador, separadamente do Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA e 73,3% afirmaram que o ideal seria a utilização no computador,
incorporado ao AVA.
Os alunos também foram questionados a respeito da capacidade de codificar
um programa/software, conforme é explicitado no Gráfico 4:
6,67%

93,3%

Não

Sim

Gráfico 4 – Quinta pergunta do questionário

Mesmo eles já tendo cursado duas disciplinas da área notou-se que a grande
maioria deles não se julgam capaz de programar, ou seja, de desenvolver um
software, o que deixa ainda mais notável a lacuna que há entre a forma como os
assuntos são abordados e a verdadeira prática de programação por parte dos alunos.
“Existem opiniões variadas e por vezes divergentes no que respeita as
causas para tal insucesso, em função das quais tem surgido diferentes
ferramentas com o propósito de minimizar essas dificuldades. Embora a
avaliação da utilização dessas ferramentas frequentemente mostre impactos
positivos no desempenho de alguns estudantes, as taxas de evasão e
repetência em disciplinas de programação continuam elevadas.” (GOMES et
al, 2008, p. 94).

A última pergunta do questionário trata-se de uma questão subjetiva, na qual
os alunos poderiam citar sugestões de melhoria nas disciplinas de programação. As
respostas foram variadas e muitos problemas abordados, um dos alunos respondeu
que “Eu acho que o que poderia mudar em programação é unir teoria e prática”, outros
mencionaram também problemas com relação a infraestrutura e a falta de formação
dos tutores.
Em muitos municípios brasileiros, infelizmente ainda não temos uma
infraestrutura adequada para dar suporte a um curso a distância, problemas como
computadores antigos, internet lenta ou indisponível acarretam a perda de interesse
e desmotivação dos alunos. Outro fator importante é a falta de profissionais
qualificados para dar suporte “in loco” aos alunos e auxiliá-los na utilização dos
computadores e programas.
“..., é possível que existam outros fatores internos e externos aos aluno (e.g.,
instalações e o suporte oferecido pela instituição de ensino, práticas e
metodologias utilizadas pelos professores, vida social do aluno, práticas e
métodos de estudo, etc.) que ainda não estão muito claros, e que podem
agravar ainda mais esse quadro de reprovação e evasão. Tais fatores podem
variar de aluno para aluno, e a intensidade com a qual esses fatores podem
influenciá-los no processo de ensino-aprendizagem ainda é desconhecida.”
(HENRIQUES, 2013, p. 14).

Com base nas respostas fornecidas pelos alunos percebemos os vários fatores
que contribuem para uma má aprendizagem das disciplinas de programação e
consequentemente para o aumento dos índices de evasão e retenção. Através desses
resultados enfatiza-se o fato de que mais trabalhos devem ser desenvolvidos no intuito
de promover a criação de uma metodologia (seja ferramenta ou forma de ensino) no
intuito de amenizar os problemas relativos ao rendimento nas disciplinas mencionadas
anteriormente.

Protótipo da Ferramenta Proposta
A utilização de ferramentas que provoquem a curiosidade e o envolvimento dos alunos
com os conceitos das disciplinas de programação só tem a contribuir com o processo
ensino-aprendizagem, através dos recursos audiovisuais disponíveis através da
internet podemos atrair a atenção desses jovens que estão iniciando nesta área.
Quando se utiliza dos recursos tecnológicos no processo educacional, no

sentido de auxiliar o aluno, o computador assume o papel de máquina de ensinar,
viabilizando a construção e reconstrução de seu conhecimento e fazendo da
aprendizagem uma descoberta. (RIOS, 2015).
Utilizando softwares e ferramentas voltados para o desenvolvimento Web,
criamos um ambiente digital de aprendizagem para o ensino de programação à
distância. Que conforme Almeida (2011):
Ambientes digitais de aprendizagem são sistemas computacionais
disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas
tecnologias de informação e comunicação. Permitem integrar múltiplas
mídias e recursos, apresentar informações de maneira organizada,
desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e
socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos. As
atividades se desenvolvem no tempo, ritmo de trabalho e espaço em que
cada participante se localiza, de acordo com uma intencionalidade explícita e
um planejamento prévio denominado design educacional, o qual constitui a
espinha dorsal das atividades a realizar, sendo revisto e reelaborado
continuamente no andamento da atividade. (ALMEIDA, 2011, p. 8).

Esta ferramenta tem como característica a utilização da pseudolinguagem
Português Estruturado ou Portugol (simbiose do português com o ALGOL e PASCAL),
que possibilita ao aluno focar mais no problema a ser resolvido do que na máquina
que executará o algoritmo.
Através do uso do Portugol os alunos tendem a fixar mais as técnicas de
programação, não se atendo a uma linguagem de programação e detalhes da sua
sintaxe, além de favorecer a flexibilidade e a facilidade na interpretação dos algoritmos
devido à proximidade com a linguagem humana.
Sabe-se que a programação orientada a objetos representa o estado da arte
em programação, mas a iniciação à lógica de programação ainda é mais
eficiente com a programação estruturada, pois, fica mais fácil ao aluno
compreender e explicitar as ações que compõem um algoritmo e que, ao
serem executadas, levam à solução do problema. (FALCKEMBACH;
ARAUJO, 2013, p. 3).

Esta ferramenta tem como objetivo principal minimizar as dificuldades
encontradas pelos alunos no aprendizado das técnicas básicas de programação,
através de uma linguagem natural e ambiente visual atrativo.
A utilização de ambientes digitais e interativos de aprendizagem na educação
a distância possibilita diminuir as distâncias espaço-temporais permitindo ao aluno
múltiplas opções e trajetórias, não focando apenas na disseminação de conteúdos e
tarefas definidas antecipadamente. (ALMEIDA, 2011).
Participar de um curso a distância em ambientes virtuais e colaborativos de
aprendizagem significa mergulhar em um mundo virtual cuja comunicação se
dá essencialmente pela leitura e interpretação de materiais didáticos textuais
e hipertextuais, pela leitura da escrita do pensamento do outro, pela
expressão do próprio pensamento através da escrita. Significa conviver com
a diversidade e a singularidade, trocar ideias e experiências, realizar
simulações, testar hipóteses, resolver problemas e criar novas situações,
engajando-se na construção coletiva de uma ecologia da informação, na qual

valores, motivações, hábitos e práticas são compartilhados. (ALMEIDA, 2011,
p. 13-14).

A ferramenta Escola de Algoritmos está acessível através da Internet, com o
uso de um navegador (browser). Optou-se pela plataforma web pelo fato de ser de
fácil distribuição e multiplataforma, uma vez que não é preciso instalar nenhum
complemento e pode-se acessar a partir de qualquer computador com um navegador
web e conectado à Internet.
O website foi desenvolvido utilizando a linguagem HTML5 e combinando
recursos da folha de estilos CSS3 e da linguagem de scripts Javascript. Sendo
compatível com as mais recentes versões dos navegadores mais utilizados do
mercado (Google Chrome 6+, Mozilla Firefox 3.6+ e Microsoft Edge).
A Linguagem de Marcação de Hipertexto (HyperText Markup Language –
HTML), as Folhas de Estilo em Cascata (Cascading Style Sheets – CSS) e a
linguagem de script Javascript, quando combinadas permitem a criação de interfaces
web mais interativas. (KUNTZE, 2010).
Na figura 01 temos a imagem da página inicial da ferramenta:

Figura 01: Tela inicial do Escola de Algoritmos
Fonte: Site Escola de Algoritmos1, 2016.

Os conteúdos estão divididos em 04 (quatro) módulos que vão desde conceitos
iniciais, como o de algoritmo e variáveis, a assuntos mais complexos como estrutura
de dados. Os alunos podem acessar o módulo que estiverem estudando no momento
e ter acesso aos textos, vídeos e exercícios.
A figura 02 mostra uma tela onde o aluno visualiza o texto relativo a um
conteúdo e pode reproduzir um vídeo animado que contém explicações mais
detalhadas do assunto.
1

Disponível em: http://judsonbsilva.github.io/escola-de-algoritmo

Figura 02: Tela de Conteúdo

Fonte: Site Escola de Algoritmos, 2016.

Além de conteúdos textuais e vídeos a ferramenta também possui conteúdos
dinâmicos que possibilitam ao aluno interagir com o ambiente, como é o caso da tela
a seguir, que permite ao aluno testar os conhecimentos adquiridos em telas anteriores
através do recurso arrastar-e-soltar.
Antes de programar um computador é necessário conhecer como desenvolver
uma especificação formal que nada mais é do que um conjunto de instruções a serem
seguidas, as quais possam indicar alguma solução de um problema. (JÚNIOR, 2006).

Figura 03: Tela de Exercícios
Fonte: Site Escola de Algoritmos, 2016.

Como podemos perceber, atividades como as da figura 03 permitem ao aluno
desenvolver novos esquemas mentais de forma gradativa que o habilita a chegar à
solução de outros problemas a partir de situações equivalentes.
A ferramenta apresenta também trechos de códigos em linguagem natural, que
possibilitam aos alunos um contato com os algoritmos e animações que demonstrem
a execução de comandos de atribuição, estruturas de decisão e laços de repetição.

Figura 04: Tela com Código

Fonte: Site Escola de Algoritmos, 2016.

Ao final destas etapas os alunos já devem ser capazes de desenvolver
algoritmos simples com certo grau de formalização que não representam
procedimentos difíceis de serem traduzidos para uma linguagem de programação.

Conclusão
Ao longo deste trabalho abordamos as vantagens da utilização das tecnologias no
ensino. O uso das TICs na EaD possibilita buscar alternativas que favoreçam a
interesse e a representação do pensamento do aluno.
É muito importante o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que
busquem despertar o interesse do aluno, assim como facilitar o entendimento dos
conteúdos e da lógica de programação. Por este motivo, iniciamos o desenvolvimento
de uma ferramenta de suporte à aprendizagem de algoritmos, que permita que o aluno
aprenda o conteúdo de forma gradual.
A ferramenta que se encontra em fase de desenvolvimento tem a característica
de ser disponibilizada na web, sem a necessidade de instalação de nenhum programa
ou plug-in adicional. Podendo ser acessada através de qualquer sistema operacional
que contenha um navegador e esteja conectado à internet.

Ela estimula o aprendizado através do Portugol, pois o ensino de lógica de
programação deve ser independente de se utilizar esta ou aquela linguagem, e sim
enfatizar a construção de algoritmos, etapa tão necessária para o desenvolvimento
passo a passo da solução de um problema.
Como trabalhos futuros pretendemos aprimorar a ferramenta fruto desse
estudo e submetê-la a avaliação pelos alunos para que possamos identificar e analisar
os resultados positivos da sua utilização, além de acrescentar recursos de
acessibilidade e responsividade, para que também possa ser utilizada em dispositivos
móveis, possibilitando seu acesso por um público ainda maior.
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Resumo: O curso “Capacitação em procedimentos de regulação para cursos de graduação
da UFJF”, oferecido de forma semipresencial, concatenando momentos à distância e
momentos presenciais, foi a primeira iniciativa da Pró-Reitoria de Recursos Humanos da
Universidade Federal de Juiz de Fora em realizar um curso de capacitação direcionado para
coordenadores de cursos de graduação, membros dos núcleos docentes estruturantes e/ou
chefes de departamentos, Por ser um curso estratégico e que não foi mais oferecido, após a
realização dessa capacitação, surge um questionamento: qual a percepção dos concluintes
quanto à realização do supracitado curso, na modalidade semipresencial, por meio da EAD?
Para subsidiar este trabalho, foram pesquisadas reflexões de autores que tratam da temática
da capacitação a distância, além de uma pesquisa a partir dos registros dos concluintes do
curso. As informações serviram de analise para sugestões visando a um possível
reoferecimento do curso. Entre outras recomendações, reforçou-se a necessidade de
conjugar a capacitação por meio da EAD com mais encontros presenciais, além de uma
melhor disposição dos assuntos na plataforma Moodle.

Palavras-chave: Capacitação; docente; Educação a distância.
Abstract: The course "Training in regulatory procedures for undergraduate UFJF" offered in
blended form, concatenating moments distance and face moments was the first of the initiative
of Human Resources of the Federal University of Juiz de Fora in making a training course
directed to undergraduate courses coordinators, members of the core structural teachers and /
or heads of departments. Being a strategic course and was no longer offered after the
completion of this training, there is a question: what is the perception of graduates as the
completion of the above course in blended mode, through EAD? To support this work,
reflections of authors who deal with the issue of training the distance were surveyed, as well
as a survey from the records of the graduates of the course. The information provided the
analysis for suggestions for a possible new offering of the course. Among other
recommendations, stressed the need to combine training through distance learning with more
face meetings, as well as a better disposition of the issues in the Moodle platform.
Keywords: Training; teacher; Distance education.

1 Introdução
A educação a distância (EAD) é uma modalidade educacional que envolve tanto o
ensino, quanto a aprendizagem, e reforça um paradigma de se produzir conhecimento
e desenvolver pessoas, além das paredes da sala de aula física.
A Universidade Federal de Juiz de Fora/UFJF, por meio da Pró-Reitoria de
Recursos Humanos (PRORH), ofereceu o curso “capacitação em procedimentos de
regulação para cursos de graduação da UFJF” (UFJF/PRORH, 2016), utilizando a
tecnologia da educação a distância (EAD) e encontros presenciais para capacitar
docentes que exerciam funções de coordenadores de cursos de graduação, membros
dos núcleos docentes estruturantes e/ou chefes de departamento, no ano de 2012.
Nos anos seguintes, 2013 a 2015, o referido curso não foi mais realizado e, até o
momento, não consta na programação para 2016. Entretanto, seus objetivos são de
extrema importância para a Instituição, uma vez que primam em favorecer a
apropriação de conceitos e procedimentos próprios da autorregulação institucional e
do Sistema Federal de Regulação e Supervisão da Educação Superior para a
manutenção da regularidade dos cursos de graduação da UFJF. Também são
objetivos do curso possibilitar discussões no meio acadêmico sobre a aplicação da
política regulatória federal à UFJF. (UFJF/PRORH, 2016). Portanto, surge uma
questão: como foi percebida, pelos concluintes, a realização do curso “capacitação
em procedimentos de regulação para cursos de graduação da UFJF”, por meio da
EAD?
O presente relato tem como objetivo geral analisar a avaliação realizada pelos
concluintes do curso “capacitação em procedimentos de regulação para cursos de
graduação da UFJF”, com vistas a um possível reoferecimento. Como objetivos
específicos, pretende-se descrever a experiência da PRORH/UFJF na realização do
supracitado curso e analisar a percepção dos concluintes visando à seleção de
relatos que indiquem propostas capazes de promover um aprimoramento do processo
de capacitação por EAD.
Esse estudo justifica-se, principalmente, pela necessidade de se analisar a
capacitação realizada em função da essencialidade de atualização de docentes em
áreas estratégicas, como a que foi oferecida, além da importância do bom uso do
investimento público para o desenvolvimento de pessoas que se dedicam ao exercício
da função pública nas Universidades Federais.

2 A Capacitação Profissional e a Educação Corporativa a Distância
Reconhecendo o valor da capacitação como uma estratégia importante para o
desenvolvimento das pessoas e da Instituição, na visão de Mello (2011), as muitas
demandas por capacitação profissional, a busca em agilizar a oferta de cursos com a
qualidade do material disponibilizado e as possibilidades de interatividade fizeram
com que as organizações começassem a investir na educação corporativa a
distância.

Os primeiros resultados mostraram vantagens e incentivaram as organizações
a investirem na criação de suas próprias Universidades Corporativas.
Além das Universidades Corporativas, Mello (2011) cita o e-learning, a instrução
on-line, e considera que já se fala também em m-learling, termo cunhado por Steger
(apud COLL; MONEREO, 2010), designando a escola nômade, capaz de atender a
trabalhos de campo, trocar reflexões, analisar a atuação profissional, graças à
miniaturização e integração das tecnologias.
Na visão de Palmeira (2008), o órgão responsável pela educação corporativa
pode ter o nome de Universidade Corporativa, Setor de Treinamento e
Desenvolvimento, Centro de Talentos, entre outros nomes, mas o importante é
demonstrar se os cursos oferecidos foram vetores de impulso na gestão do
conhecimento e na produção de resultados satisfatórios.
A legislação, desde o início, reconhecia a EAD como modalidade de educação,
sem a proximidade física entre aluno e professor, além de já propor a necessidade de
utilização dos meios tecnológicos em voga. Caracteriza-se a educação a distância a
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de
ensino e aprendizagem ocorre utilizando-se de meios e tecnologias de informação e
comunicação, com alunos e professores desenvolvendo atividades educativas em
lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2005).
Entretanto, a EAD não é de existência recente; Bruno e Lemgruber (2010)
consideram possível encontrar três estágios da modalidade no país; e Rodrigues
(2004) registra a presença de mais dois no mundo.
Na primeira geração, por volta de 1904, para Bruno e Lemgruber (2010), a EAD
apresentou cursos técnicos por correspondência anunciados nos gibis, com guias de
estudo remetidos pelo correio; a segunda geração de EAD estendeu-se ao longo de
1970, conservando a mídia escrita e acrescentando aos correios o rádio, o telefone, a
televisão, as fitas de áudio e de vídeo. A evolução tecnológica, conforme Bruno e
Lemgruber (2010), criou os computadores, permitindo o envio de textos para remotas
localidades e seu encontro por todos. A terceira geração de EAD, período de 1990 a
2000, já contou com rede de conferências e estação de trabalho multimídia, além da
possibilidade de acesso à internet.
Depois de apenas três gerações ao longo de quase um século, Rodrigues (2004)
registra, no século XXI, a quarta geração, até o ano de 2005, caracterizado pela
possibilidade de acesso a bibliotecas eletrônicas, aumento da capacidade de
processamento, com melhorias na interface de aluno e professor; e a quinta geração,
a partir de 2005, valendo-se de agentes inteligentes, equipamentos sem fio (wireless)
e linhas de transmissão eficientes.
Mostrando passos maiores e anteriores aos da sociedade brasileira, Bruno e
Lemgruber (2010) registram a presença da EAD na Europa e nos Estados Unidos, na
segunda metade do século XIX, para atender a pessoas que não podiam frequentar o
ensino regular, já existente, e precisavam de qualificação para o mundo industrial.
No Brasil, segundo Maia e Mattar (2008), a expansão da EAD aconteceu com a
criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), apoiando pesquisas em
metodologias inovadoras, respaldadas em tecnologias de informação e comunicação.

De modo geral, a opção por cursos de educação não formal no formato EAD tem
se justificado de várias formas. Destacando a enumeração apresentada em Cool e
Monereo (2010), encontram-se: a amplitude do mercado para esse tipo de educação,
mesmo que aliada a atividades presenciais; a economia, uma vez que a modalidade
aproveita a estrutura tecnológica da própria organização, minimizando desafios
logísticos de salas de aula presenciais; a possibilidade de atendimento a um elevado
número de alunos; e a disponibilidade de alcançar o funcionário-aluno, derrubando as
barreiras geográficas e burocráticas.
Entretanto, existem visões favoráveis e desfavoráveis para a educação à
distância. Martins (2008) alerta que a educação a distância pode vir a ser um modo de
mercantilização do setor educacional. Em suas pesquisas, Martins (2008) observa
alguns obstáculos em relação à EAD, por exigir dos estudantes mais autonomia e
independência, além de um conhecimento sobre as tecnologias. Assim, alguns
problemas foram verificados com a educação a distância em sua pesquisa e, entre
eles, constam: dificuldades no planejamento e execução do programa em EAD, falta
de conhecimento dos estudantes sobre o uso de tecnologias de informação e de
comunicação e dificuldade com relação ao acesso, gerando evasões. Todavia,
Martins (2008) acrescenta que, apesar desses problemas, a educação a distância, no
Brasil, tem sido importante para a qualificação de professores.

3 Aspectos Metodológicos
Apesar de se apresentar na forma de um relato, verifica-se que a pesquisa foi
descritiva, uma vez que, conforme Vergara (2011), expõe características de
determinada população ou de determinado fenômeno, podendo estabelecer
correlações entre variáveis e definir sua natureza. A abordagem foi qualitativa; e a
pesquisa caracteriza-se como aplicada, uma vez que procura ter também finalidade
prática.
A técnica considerada foi o estudo de caso que, de acordo com Vergara
(2011), está circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas como pessoa,
produto, empresa, órgão público, entre outros, tendo o caráter de detalhamento. A
pesquisa foi documental, em fonte primária, com os planos de ação e documentos
gerados pela PRORH e, em fonte secundária, oriundos de legislação local e nacional.

4 Estudo de Caso: capacitação oferecida
O curso, ora analisado, teve carga horária equivalente a 40h e foi realizado no
período de 02/05 a 12/06/12. Outros cursos de capacitação já haviam sido oferecidos
no formato EAD ou de forma semipresencial, mas o público-alvo maior eram os
técnico-administrativos em educação (TAEs). Esse foi somente para docentes.
A programação do curso que constou na plataforma Moodle, foi a seguinte: 1 –
Apresentação do Sistema de Registros Acadêmicos da UFJF, suas atribuições e seu
processamento – I (semipresencial) 2 – Apresentação do Sistema de Registros
Acadêmicos da UFJF, suas atribuições e seu processamento – II (a distância) 3 –
Apresentação do “ CONGRAD”, suas atribuições e as rotinas institucionais que a ele

se referem (semipresencial) 4 – Apresentação do Sistema Federal de Regulação e
do Sistema e-mec: sistema eletrônico de fluxo e tramitação de processos de
autorização de funcionamento, reconhecimento e renovação de reconhecimento de
cursos de graduação (a distância) 5 - Tópicos relevantes para os procedimentos de
regulação do MEC: projeto pedagógico (sua elaboração e reformulação); Matriz
Curricular (principais características consideradas relevantes); Condições de oferta do
curso (corpo docente, infraestrutura do curso, bibliografias etc.) (a distância) 6 articulações entre sistema federal de regulação e a Autorregulação da UFJF (a
distância).
Foram abertas 40 vagas. Os instrutores do conteúdo programático foram os
profissionais lotados na Secretaria de Desenvolvimento Institucional; na Coordenação
de Assuntos e Registros Acadêmicos; e na Pró-Reitoria de Graduação, detentores do
conteúdo técnico e com conhecimento da plataforma Moodle que atuaram em
parceria com a PRORH.
A negociação deste curso com a PRORH durou mais de três meses, visto que
os servidores envolvidos estavam com muitas demandas no trabalho, entretanto,
havia também a necessidade dessa capacitação.
A divulgação se deu via catálogo impresso, enviado ao endereço residencial do
docente e também via digital, por meio dos e-mails institucionais e pela
disponibilização do referido catálogo na página da PRORH na Internet, vinculada ao
Portal da UFJF (UFJF/PRORH, 2016). As inscrições foram via sistema informatizado,
por meio de login e senha do interessado.
Com relação às vantagens para o oferecimento de cursos por formato EAD na
UFJF, podem ser citadas, entre outras, a dispensa da anuência do gestor imediato em
relação à concessão de horário para estudo. A dedicação ao tempo de estudo fica a
cargo de cada participante, podendo ser conciliada com as atividades profissionais,
visto que cada participante acessa a plataforma no horário que melhor lhe convier,
além de poder proporcionar uma otimização logística, com a ocupação de menos
salas de aula, concordando com Col e Monereo (2010).

4.1 Análise, resultados e recomendações considerando a avaliação do curso
O curso “Capacitação em procedimentos de regulação para cursos de graduação da
UFJF” disponibilizou quarenta vagas. A divulgação do curso se deu pelo correio, com
envio do catálogo para o endereço dos docentes e também no âmbito institucional.
Assim, foram preenchidas trinta vagas. Concluíram o curso dez docentes, conforme
status “concluído” constante no relatório informatizado do gerenciamento da
capacitação da PRORH no SIGA - Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, datado
de 09 de outubro de 2015. Esse baixo número de concluintes demanda por parte da
PRORH, uma estrutura operacional com servidores, que possam acompanhar e
investigar, em tempo real, os motivos da evasão.
Verifica-se que os fóruns de discussão na plataforma tiveram, no início, muita
receptividade, mas, aos poucos, foram perdendo participantes e o fato de tanto os
instrutores, quanto os profissionais lotados no setor de capacitação da PRORH
estarem com muitas demandas de serviço em paralelo, houve pouca solicitação para

a retomada das participações.
Entre os docentes que concluíram o curso, quatro responderam o formulário de
reação “Queremos ouvi-lo”: sem se identificarem, embora, para quem quisesse se
identificar, o campo previsto para fazê-lo estava disponibilizado. Há de se verificar a
possibilidade de se vincular as avaliações dos cursos à emissão de certificados, com
o cuidado de debater, previamente, no meio acadêmico, a importância de se ter o
feedback para o aprimoramento das ações, no caso, da capacitação.
Na questão “Houve conteúdo suficiente para sua aprendizagem?”, todos os
respondentes marcaram: “sim.”
Na questão que aborda o trabalho do instrutor, três docentes marcaram “ótimo” e
apenas um docente marcou “bom”. Alguns docentes justificaram a resposta:
“os instrutores possuem domínio do conteúdo, pratica e tiveram prontidão em
responder nos fóruns.”
“Do início ao fim, os responsáveis mantiveram o comprometimento e a
disposição em esclarecer prontamente as dúvidas dos participantes, bem
como em disponibilizar material, inclusive extras solicitados”; e
“os instrutores sempre buscaram tirar as dúvidas prontamente. Gostei muito. ”

No caso desse curso, os tutores foram os próprios profissionais que organizaram o
curso, devido ao assunto ser bem específico. Entretanto, essa situação foi um fator
dificultador para o reoferecimento dos cursos nos anos seguintes, visto que houve
remanejamentos nos setores envolvidos.
No quesito que questiona se a qualidade do material didático irá ter utilidade,
três docentes manifestaram que sim, sendo que dois deles acrescentaram: será útil
em:
“consultas, organização para avaliação” ; e
“indubitavelmente, o material disponibilizado constitui fonte profícua de
consulta em desafios cotidianos enfrentados pelas Coordenações de Curso e
Chefias de Departamento”.

Entretanto, um docente alegou: “ficou faltando um material unificado que sirva de consulta
no dia a dia da coordenação, contemplando as principais atividades relacionadas ao trabalho do
coordenador”.
Essa observação corrobora o papel integrado que as unidades da Instituição
devem ter quando se faz uma capacitação, uma vez que é solicitado, além do material
disponibilizado na plataforma, um documento com as atividades do coordenador,
pressupondo bom desenho gráfico, padronização institucional, reprodução adequada,
entre outras necessidades. Portanto, a EAD na PRORH/UFJF necessita de uma
infraestrutura compatível, por meio de parcerias com unidades acadêmicas e
administrativas.
No campo em aberto para sugestões, algumas observações enriquecem a
análise para um possível reoferecimento desse curso de capacitação, colaborando
para o aprimoramento dessa iniciativa pioneira na UFJF.
Assim, alguns depoimentos merecem ser destacados:

“Gostaria de sugerir um layout melhor no Moodle e no desenvolver do curso”;
“Acredito que um curso presencial seria mais produtivo, com uma carga
horária concentrada em uma semana apenas e com material de apoio para
acompanharmos melhor o desenvolvimento dos tópicos. Não consegui
acompanhar na plataforma, como gostaria, o desenvolvimento das
discussões e achei meio confusa a forma de funcionamento do curso“.

Acredita-se que a necessária disciplina para acessos sistemáticos na
plataforma para acompanhar os fóruns foi um fator limitador, concordando com
Martins (2008) sobre a dificuldade em relação ao acesso. A seguir, outros registros.
“Inicialmente, gostaria de agradecer a todos os responsáveis pela
oportunidade de participar dessa iniciativa pioneira... Não menos importante,
agradeço aos colegas, pela oportunidade de compartilhamento de angústias
que nos desanimam em nossas trajetórias docentes e administrativas.
Pessoalmente, o curso representou oportunidade ímpar de formação, já que,
no extenuante cotidiano de pesquisa, ensino e extensão, carecemos de
tempo, ânimo e mesmo interesse para reunir a legislação necessária para
bem administrar e conduzir a res pública. Como sugestões, creio ser
interessante: dilatar o tempo de duração do curso, dadas a extensão e
diversidade do material a ser perscrutado; aumentar o número de encontros
presenciais, que são muito mais motivadores pela interação promovida com
os colegas; elaboração, pela equipe organizadora, de atividades práticas que
possam incitar os participantes, melhor delimitação das temáticas a serem
abordadas a cada encontro. Enfim, mais uma vez agradecida, desejo que a
iniciativa perenize-se na instituição e estenda-se a novos públicos.”

Observações do tipo necessidade de mais encontros presenciais e melhor
disposição dos assuntos na plataforma, separando bem o que é presencial e o que é
por EAD, ficaram evidentes.
A sugestão dada de se concentrar o curso em uma semana inteira deve ser
analisada com cautela, visto ser um curso denso. A opção por utilizar a EAD se deu,
justamente, pela possibilidade de procurar melhor conjugar o tempo de curso com as
atividades em que os docentes estavam envolvidos, mas acredita-se que a
capacitação por EAD precisa de ser melhor acompanhada, principalmente quando se
trata de cursos com legislação complexa.
O termo com sentido de ‘agradecimento’, citado em alguns trechos, leva
também a reflexões de que, historicamente, essas iniciativas costumam não serem
oferecidas por conta de limitações operacionais e/ou decisões político-administrativas
de cada gestão e, quando são oferecidas, nem sempre são de forma sistêmica.
Portanto, outra recomendação pertinente é que as atividades de capacitação por EAD
sejam institucionalizadas, com os devidos ajustes; e que esse curso possa ser
estendido também a novos públicos, para a formação de gestores universitários.

Considerações finais
Entende-se que programas de capacitação são investimentos que procuram
proporcionar o aperfeiçoamento do público interno, para que as instituições de

ensino possam, cada vez mais, se desenvolver. A capacitação deve ser um trabalho
em equipe e o fato de estar sendo oferecida por EAD não dispensa uma estrutura
operacional que dê suporte.
O primeiro passo foi dado e assim, como em todo processo, há ajustes a serem
feitos. Portanto, pesquisas podem ser indicadas no âmbito das Instituições a fim de
verificar como melhor trazer a integração social para a virtualidade dos encontros por
meio da EAD. Estudos nessa área serão sempre bem-vindos, a fim de proporcionar
reflexões e sinalizar propostas para melhorias no intuito de tornar a capacitação
docente no serviço público, cada vez mais, sistematizada e cumpridora do seu papel
de contribuir no trabalho nobre da docência e da gestão universitária, a serviço da
sociedade.
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Resumo – O presente artigo tem como objeto de estudo os avanços e desafios
encontrados na percepção dos docentes que lecionam na educação presencial e
na educação a distância. O objetivo foi identificar os pontos positivos e negativos
encontrados na modalidade de educação presencial e educação a distância,
conforme a visão de um determinado grupo de docentes que lecionam na
Universidade, e que utilizam o ambiente virtual de ensino aprendizagem MOODLE.
A partir de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, por meio de um questionário,
realizou-se uma análise das vantagens e desafios encontrados. Dentre os
principais resultados obtidos, destaca-se como ponto positivo na educação a
distância o fator independência do aluno, o que torna-o mais dedicado e
disciplinado para os estudos e na de educação presencial, a interação entre alunos
e professores. E, com respeito aos pontos negativos, apurou-se que na educação
presencial o aluno se torna muito dependente do professor. Na educação a
distância, a baixa interação e comprometimento entre alunos e docentes e as
dificuldades com relação ao ambiente virtual de ensino são os principais fatores
geradores dos índices de desistência.
Palavras-chave: Educação online; Aprendizagem; MOODLE.
Abstract – This article has as object of study the progress and challenges
encountered in the perception of teachers who teach in the classroom education
and distance education. The goal was to identify the strengths and weaknesses
found in the form of classroom education and distance education, as the vision of a
group of teachers who teach at the University, and using the virtual learning
environment Moodle. From a qualitative and quantitative research, by means of a
questionnaire performed an analysis of the advantages and challenges
encountered. Among the main results, it stands out as a positive point in the
distance the independence factor of the student, which makes it more dedicated
and disciplined to the studies and in the classroom education, the interaction
between students and teachers. And with regard to the negative points, it was
found that at presence education the student becomes very dependent on the
teacher. In the distance, the low interaction and engagement between students and
teachers and difficulties in relation to the teaching virtual environment are the main
factors causing the dropout rates.
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Introdução
Com o avanço da tecnologia e da informação, a educação on-line tem
propiciado para que o conhecimento seja disponibilizado em diversas áreas, como
cursos profissionalizantes, cursos de graduação e de especialização, tanto na
modalidade à distância, quanto presencial. A educação on-line ocorre cada vez mais
em situações bem amplas e diferentes, da educação infantil até a pós-graduação,
dos cursos regulares aos cursos corporativos. Abrangendo desde cursos totalmente
virtuais, semipresenciais, até cursos presenciais com atividades complementares
fora da sala de aula, pela internet (MORAN, 2003).
Nesse sentido, a educação on-line tem propiciado o desenvolvimento e o uso
de recursos, tecnologias e metodologias que ampliam a autonomia do aprendiz e
constituem-se em uma nova forma de pensar os conteúdos e os materiais para o
processo educativo (Okada; Barros, 2010). Desta maneira, cada vez mais
professores têm utilizado Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem (AVEA)
para contextualizar e materializar as suas disciplinas, tanto no cenário de Educação
a Distância (EaD), quanto na educação presencial.
Os AVEAs, geralmente apresentam um modelo básico, no qual as estruturas
das páginas já estão definidas, e um conjunto adicional de recursos que podem ser
acrescentados à estrutura do curso. A criação do curso é feita por meio do
preenchimento de formulário que geram, automaticamente, suas páginas, e os
recursos adicionais selecionados que, normalmente, são constituídos de
ferramentas de comunicação, segurança de acesso, estatísticas de uso, acesso a
banco de dados, elaboração de exercícios (SILVA, 2003).
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) adotou como
ambiente virtual o MOODLE (Ambiente Modular de Aprendizagem Dinâmica
Orientada a Objetos), uma plataforma baseada em software livre. Sendo assim, é
possível construir, definir, padronizar e flexibilizar disciplinas ou cursos on-line nesta
plataforma, por meio do SCORM (Modelo de Referência para Objeto de Conteúdo
Compartilhável), um composto de especificações que permitem a reutilização de
conteúdo.
O presente texto tem por objetivo identificar os desafios encontrados nas
modalidades de educação presencial e EaD, conforme a visão de um determinado
grupo de docentes que lecionam na UTFPR e que utilizam o ambiente virtual
MOODLE. Por meio de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, em que se realiza
uma análise dos desafios encontrados, com o intuito de demonstrar a importância da
percepção dos docentes em relação à qualidade da educação presencial e da EaD e
por fim, algumas considerações sobre os resultados obtidos.
Educação Presencial e EaD.
No ano de 1997 foi firmado um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil
para o desenvolvimento de tecnologias para fins pedagógicos. Em 1999, o Brasil por
meio de parcerias entre a Secretaria de Educação a Distância (SEED), passou a
utilizar a tecnologia para o uso pedagógico. Em 2004 a SEED passou o processo de
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
produção de Objetos de Aprendizagem (OA) para as Universidades, que recebeu o
nome de Fábrica Virtual, com o intuito de transferir o processo de criação e
desenvolvimento de recursos educacionais digitais da SEED para Instituições de
Ensino Superior (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO).
Ainda, segundo o MEC, os OA podem ser entendidos como qualquer material
eletrônico que disponibiliza informações para construção do conhecimento; estas
informações podem estar em forma de animação, imagem ou página em HTML
(Linguagem de Marcação de Hipertexto). Os OA têm o intuito de incentivar o
pensamento e raciocínio dos alunos, por associar a tecnologia com novas práticas
pedagógicas. Prado, Müller e Cordenonsi (2011) argumentam que o OA é uma
ferramenta que possibilita o desenvolvimento de um recurso a ser usado tanto na
educação presencial quanto na EaD. Suas características são a reusabilidade,
autonomia, interatividade, granularidade, interoperabilidade e facilidade de busca.
No ambiente virtual o docente precisa modificar a sua postura, em que
transmitia o conhecimento e a memorização, para propor a aprendizagem em que
modela os domínios do conhecimento em espaços abertos à navegação, criação e
colaboração (Silva, 2008). Além disso, o professor pode utilizar os conteúdos sem
precisar seguir estruturas rígidas. É possível utilizar somente algumas atividades ou
OA como figuras e animações, é possível também usar o conteúdo como um todo.
Nesse sentido, os professores têm se adaptado às novas tecnologias
educacionais. Sendo assim, Alonso e Vasconcelos (2012) afirmam que isto faz
supor ambientes de aprendizagem, em que os alunos possam se envolver e refletir
sobre o que fazem, sendo-lhes oportunizado pensar por si mesmos e de comparar o
seu processo de pensar com o dos outros, promovendo, o pensamento crítico.
O AVEA tem facilitado e aumentado à interação entre professores e alunos,
tanto na modalidade à distância, quanto presencial. O cenário indica que as duas
modalidades educacionais, tanto o ensino presencial quanto a distância estão
caminhando rumo a uma convergência de tecnologias e práticas educacionais.
Novas tecnologias estão surgindo e aumentando a capacidade de interação entre
docente e discente, mesmo a distância (ANDRADE; PEREIRA, 2012).
Rezende e Dias (2010) afirmam que não se trata de substituir a modalidade
presencial pela à distância, mas melhorar a qualidade de ambas. Não se trata de
substituir um modo de aprender por outro. O grande desafio é colocar a maneira
presencial de aprender em interação com a maneira de aprender a distância. Ambas
podem enriquecer-se. Sendo assim, tanto o ensino presencial quanto a distância
estão passando por várias transformações em que um necessita do outro para que
ambos possam ser de fato válidos.
Nesse sentido, a discussão sobre ambas as modalidades, envolve repensar a
prática pedagógica que os professores constroem na organização do trabalho
docente. A problemática do sucesso ou do fracasso nessas modalidades depende
da relação direta do paradigma que caracteriza o trabalho dos docentes. Em geral,
encara-se a inovação na ação docente como a inclusão da tecnologia na sala de
aula ou a utilização de ambientes virtuais. Mas a utilização da tecnologia não
garante a qualidade, a pertinência e a relevância do processo pedagógico na
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sociedade do século XXI (TORRES; BEHRENS; MATOS, 2015).
Para desenvolver a pesquisa, foi questionado um determinado grupo de
docentes que lecionam nas modalidades a distância e presencial pela UTFPR, que
utilizam o MOODLE. O objetivo é conhecer a maneira em que pensam sobre a
educação presencial e EaD, por meio de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, no
sentido de levantar as vantagens e desafios encontrados no decorrer de suas
disciplinas e orientações.
Aguiar et al. (2013) argumentam que, os métodos qualitativos de pesquisa
devem ser utilizados quando o objeto de estudo não é bem conhecido, pela
capacidade de fazer emergir dados novos, de ir ao fundo do significado, de estar na
perspectiva do sujeito, são aptos para descobrir novos nexos e explicar significados.
Já a pesquisa quantitativa sai em busca da magnitude e das causas dos fenômenos
sociais, sem interesse pela dimensão subjetiva e utiliza instrumentos controlados;
assume uma realidade estática.
O procedimento metodológico utilizado para o levantamento foi o
questionário, que segundo Lakatos e Marconi (2003) é um instrumento de coleta de
dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser
respondidas sem a presença do pesquisador. O questionário foi encaminhado aos
professores por meio de mensagens via MOODLE, convidando a participar da
pesquisa, contendo o link para responder as questões no formato eletrônico, por
meio da ferramenta de formulários do Google Drive. Posteriormente foi encaminhado
via e-mail o convite para reforçar a participação dos docentes na pesquisa.
Sendo assim, na análise, os pesquisadores entram em maiores detalhes
sobre os dados decorrentes do trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas às
suas indagações, e procuram estabelecer as relações necessárias entre os dados
obtidos e as hipóteses formuladas, que podem ser comprovadas ou refutadas,
mediante a análise (LAKATOS; MARCONI, 2003).
No desenvolvimento da análise objetivou investigar as hipóteses do que foi
perguntado, identificando em cada relato as suas perspectivas e diferentes
percepções presentes em cada resposta dos participantes, em relação aos desafios
encontrados na educação presencial e na EaD. Nestas condições, foram divididas
as respostas em grupos pelo grau de semelhança, que foram apresentadas por meio
de relatos e gráficos, obtidos pela pesquisa.
Apresentação e Discussão dos Dados
Responderam ao questionário da pesquisa 30 docentes que lecionam na
educação presencial em cursos de graduação e pós-graduação e na EaD em cursos
de pós-graduação (nível de especialização) ofertados por alguns Câmpus da
UTFPR. É importante salientar que, alguns destes docentes que participaram da
pesquisa, atualmente não lecionam mais em cursos na EaD devido ao encerramento
de alguns cursos ofertados em parceria com a UAB (Universidade Aberta do Brasil).
Ao serem questionados sobre o método de avaliação utilizado pela educação
presencial no curso ser suficiente, 77% responderam que sim, 23% dos professores
informaram que não. Nesse sentido, foram questionados sobre quais metodologias
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usam em sala de aula, relataram que utilizam a prova escrita, seminários, atividades
individuais e/ou em grupos. Além disso, o professor possui um papel fundamental, o
de conhecer o perfil do aluno, suas preferências e estilos, “não para nivelá-los, mas
para desenvolver as complementaridades e obter elementos que sirvam para
diferenciar a sua prática pedagógica” (LINDEMANN, 2008, p.16).
Os professores foram inquiridos sobre o método de avaliação utilizado na
EaD no curso ser suficiente, 83% informaram que sim, e 17% responderam que não.
Sendo assim, foi indagado quais metodologias utilizam para facilitar a aprendizagem
dos alunos, declararam que usam a prova, fóruns avaliativos, questionários, tarefas
individuais e/ou em grupo. Leonardo, Mota e Gomes (2014), afirmam que é
importante associar materiais didáticos e tecnologias distintas para desenvolver
projetos com fins educativos, pois se tem a garantia de alcançar os objetivos de um
curso em EaD. Quando realizada este tipo de atividade é possível obter a satisfação
de uma larga margem de especificidades do público.
Questionados sobre a maneira como são expostos os conteúdos de suas
disciplinas em sala de aula (conceitos, orientações para leitura, atividades), se
facilitam a aprendizagem dos alunos, 63% dos professores responderam que facilita
muito o aprendizado e 37% informaram que facilita de forma razoável. Ainda
perguntados sobre a maneira como são expostos os conteúdos de suas disciplinas
por meio do MOODLE (conceitos, orientações para leitura, fóruns e atividades), se
facilitam a aprendizagem dos alunos, 54% dos docentes informaram que facilita de
maneira razoável, 43% responderam que facilita muito, e 3% afirmaram facilitar
muito pouco a aprendizagem.
Percebe-se, aqui, a necessidade de o professor avaliar a si próprio com
relação ao processo de ensino e aprendizagem. Esse é o caminho para uma ruptura
de uma visão simplista da função docente no que diz respeito ao ato de ensinar. Não
se trata de um ato mecânico e descontextualizado.
Inquiridos sobre a interação que tiveram com os alunos no decorrer de suas
disciplinas em sala de aula, se os alunos demonstraram ter visão crítica sobre os
assuntos abordados. 17% dos docentes declararam que os discentes conseguiram
expor muito bem a sua visão crítica sobre o que foi proposto durante as disciplinas;
46% afirmaram que os alunos conseguem expor sua opinião crítica de forma
razoável; 30% relataram que os alunos demonstram pouco a visão crítica e 7%
informaram que em sala de aula os discentes expõe muito pouco a sua opinião
critica referente aos assuntos abordados nas disciplinas.
Indagados sobre a interação que tiveram com os alunos no decorrer de suas
disciplinas, por meio do MOODLE, se os alunos demonstraram ter visão crítica sobre
os assuntos abordados, onde 7% declararam que a interação que tiveram pelo
ambiente virtual demonstrou que os alunos conseguem expor muito pouco a sua
opinião crítica. Para 23% dos professores, os alunos demonstram ter pouca visão
crítica; 50% afirmaram que os alunos conseguem expor a sua visão crítica de
maneira razoável e 20% informaram que os alunos conseguem sim demonstrar
muito bem a sua opinião crítica a respeito das disciplinas pela plataforma virtual.
Perguntado aos docentes a opinião que têm sobre as aulas presenciais, se
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estas são suficientes para sanar as dúvidas dos alunos em relação aos conteúdos
expostos, 30% declararam que as aulas presenciais são muito suficientes, 23%
informaram que são pouco suficientes para sanar as dúvidas, e 47% responderam
ser razoável. Este é um fator determinante para professores e alunos, no processo
de ensino e aprendizagem, uma vez que a aplicação prática fará toda a diferença,
conforme bem expõe Bergamo (2010), há muitos outros fatores ou elementos que
intensificam a relação entre professor, aluno e os conteúdos expostos, tais como
responsabilidade, iniciativa, flexibilidade de mudança de papéis, equipamentos e
ferramentas, formas de trabalho que envolve equipe interdisciplinar heterogênea.
São fatores que viabilizarão o desenvolvimento de capacidades cognitivas e
operativas e potencializará o pensamento autônomo, crítico e criativo do aluno.
Ao questionar os professores a respeito da opinião que têm sobre uma aula
por meio de vídeo/web conferência, se a considera suficiente para sanar as dúvidas
dos alunos em relação aos conteúdos expostos, 40% responderam ser pouco para
sanar as dúvidas, 23% afirmaram que a aula por vídeo/web é sim suficiente, 37%
informaram ser razoável. Na EaD a vídeo e a simulação têm um grande potencial
para favorecer o processo de aprendizagem dos alunos, pois estes teriam a
oportunidade de vivenciar, mesmo que virtualmente um processo químico por
exemplo. A vídeo pode proporcionar a construção do conhecimento para os alunos
que possuem a dimensão verbal e visual (LEONARNDO; MATOS; GOMES, 2014).
Ainda foram questionados se possuíam alguma sugestão para melhorar ou
aumentar a interação “visual” com os estudantes da EaD, sugeriram mais de uma
videoconferência por disciplina. Também sugeriram a disponibilização de conteúdos
atrativos e vídeos referentes às disciplinas no intuito de melhorar a interação entre
professores e alunos. Opinaram sobre a importância de aulas presenciais durante as
disciplinas nos polos. Também sugeriram melhorias na infraestrutura de TI
(Tecnologia da Informação), utilização de recursos como o Skype ou outras
ferramentas áudio visuais para melhorar a interação durante as disciplinas.
Questionados sobre como avaliam a orientação para o desenvolvimento da
monografia na educação presencial, 46% dos docentes apontam que as orientações
são boas e proporciona maior compreensão, rendimento, interação entre orientador
e orientando. Pois o orientador consegue cobrar maiores avanços de seus
orientandos em relação às suas monografias, já para 46%, a orientação é razoável.
Por outro lado, 8% dos docentes avaliam a orientação para o desenvolvimento da
monografia, como trabalhosa, relataram que o orientador consegue cobrar mais do
aluno, mas é imprescindível o comprometimento tanto do orientando quanto do
orientador. Sem isso, o desenvolvimento das monografias fica comprometido, pois o
fato de ser presencial não garante que todos os problemas sejam sanados.
Perguntados sobre como avaliam a orientação para o desenvolvimento da
monografia na EaD, por meio do MOODLE, 39% dos docentes afirmaram que a
orientação por meio da plataforma virtual é muito boa, mesmo não havendo o
contato físico, os meios de comunicação proporcionam facilidade de interação entre
orientador e orientandos e o desenvolvimento das monografias não fica
comprometido. Para 35%, a orientação via MOODLE é razoável, pois, alguns alunos
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possuem dificuldades em assimilar as informações repassadas, necessitando de
encontros presenciais. Por outro lado, 26% deixaram claro de que as orientações,
somente pelo MOODLE, não é suficiente. Um docente informou que realiza ligações
para os seus orientandos para agendar as datas em que podem discutir sobre as
monografias. De acordo Sobral (2010, p.17) “[...] a educação é um processo que se
utiliza de algum meio de comunicação como complemento, apoio ou fundamento da
prática pedagógica do professor tanto no presencial quanto a distância”.
Quanto às sugestões, avanços e desafios encontrados na educação
presencial, os docentes relatam a melhoria significativa do material didático,
investimentos em infraestrutura e capacitações constantes. Além disso, apontam
como avanço às aulas dinâmicas, em que são exploradas as inovações
tecnológicas, como a utilização do AVEA como apoio ao ensino. Segundo um dos
professores, o MOODLE possibilita que os alunos da modalidade presencial possam
desenvolver as Atividades Práticas Supervisionadas (APS) fora da sala de aula.
Por outro lado, os docentes apontam como desafios as orientações das
monografias, pois, as orientações muitas vezes são bem trabalhosas, pelo fato de a
educação presencial tornar o aluno dependente do professor, e a carga horária não
ser suficiente para que se dediquem as orientações, além disso, é necessário o
comprometimento por parte dos orientandos. Nesse sentido, afirmam ser necessária
uma maior atenção e orientação por parte da instituição aos alunos, assim que
iniciam o curso, sobre o comprometimento que precisam ter com o processo no
decorrer do curso.
Quanto às sugestões, avanços ou desafios encontrados na EaD e no
MOODLE, os docentes destacam a importância de melhorar a interação entre
professor e alunos, principalmente durante as orientações, pois afirmam que apenas
os fóruns de orientação não são suficientes. Sugerem que sejam utilizados outros
recursos, além do ambiente virtual, como o Skype e as redes sociais para estimular
o aprendizado. Defendem ainda que, se deve primar pelo ensino de qualidade,
sempre, como a melhoria do material didático e de orientação.
Por outro lado, os docentes afirmam que um dos desafios encontrados na
EaD é conseguir fazer com que os alunos se sintam motivados e empenhados em
buscar novos conhecimentos, superando a ideia de que a EaD é algo fácil, já que
esta modalidade exige dos alunos disciplina, empenho e dedicação. Sendo assim,
os professores advogam que os alunos precisam estar cientes sobre a EaD, pois
muitos buscam nesta modalidade de ensino somente a titulação para progressão
funcional, esperando que o ensino seja assistencialista.
Questionados sobre o que destacam de maneira positiva e negativa,
comparando a educação presencial e a EaD, os docentes responderam que tanto a
educação presencial, quanto a EaD apresentam aspectos que se constituem em
avanços e desafios. Relatam, como positivo no presencial, o professor consegue
cobrar maior dedicação por parte de seus estudantes, onde o aluno pode questionar
o professor com mais facilidade, melhorando o entendimento. Por outro lado,
tornam-se dependentes do conhecimento que o professor repassa em sala de aula.
Na EaD o aluno possui maior independência, mas exige maior dedicação e
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disciplina. Para os professores, a EaD é um desafio aos docentes, pelo fato de ter
que ser revista a sua metodologia, que em alguns casos pode levar ao desinteresse
por parte dos professores. Além disso, a forma rígida que a maior parte das
instituições de ensino tem apresentado, não corresponde mais a expectativa de
satisfação dos alunos. Assim, a educação deve se reestruturar e se reinventar para
que consiga otimizar o ensino e a aprendizagem.
Andrade e Pereira (2012) argumentam que, se por um lado, os educadores
têm se adaptando a esse novo cenário tecnológico, do outro a EaD se parece cada
vez mais com o presencial. Tem-se visto ambientes virtuais cada vez mais parecidos
com salas de aula e tecnologias de ponta usadas para aumentar a capacidade de
interatividade entre alunos e professores, diminuindo a sensação de distância.
Os docentes relatam como positivo na EaD, a contribuição e a socialização do
conhecimento para os estudantes que não podem cursar presencialmente. “A
aprendizagem a distância foi durante muito tempo o “estepe” do ensino; em breve se
tornará, senão a norma, ao menos a ponta de lança” (Lévy, 1999, p.170). Também
apontam como positivo o MOODLE, que tem proporcionando o acesso aos
conteúdos a qualquer momento e a educação é mais focada. Já como negativa,
relatam a desistência por parte dos discentes, a pouca interação e comprometimento
por parte dos alunos, a falta de compromisso dos alunos com esta modalidade de
ensino, parece, por ser à distância, ser mais “fácil”.
Os relatos vindos dos docentes sobre o que destacam de maneira positiva e
negativa, comparando a educação presencial e EaD demonstram que, a educação
presencial é vista com certa vantagem em relação a EaD, mesmo que tenha
evoluído ao longo do tempo, principalmente com a utilização das novas tecnologias.
Ambas as modalidades podem ser eficientes se bem trabalhadas. Cada modalidade
tem suas peculiaridades que, se bem trabalhadas, terão resultados eficientes.
Sendo assim, tanto a modalidade à distância quanto a presencial, com suas
especificidades de processos educativos, se embolam. Na dinâmica dessa relação,
à distância e a proximidade, a presença e ausência, o velho e o novo se fundem. Na
distância alimenta-se o interesse do encontro, ao passo que é no encontro com o
presencial, com relação, que se define e motiva o que fazer e produzir na distância.
As modalidades à distância e presencial caminham sem que necessariamente esta
venha em detrimento daquela (ROMÃO; NUNES, 2012). Desta forma, é necessário
que tanto no ensino presencial quanto a distância, tanto o professor quanto o aluno
possam de fato estar comprometidos e interessados e com um único objetivo que é
de fato fazer o ensino e aprendizagem acontecer.

Considerações Finais
A utilização das redes interativas de telecomunicações e suportes multimídia
está sendo cada vez mais integradas tanto na educação presencial, quanto na EaD.
Além disso, cada vez mais professores têm utilizado AVEA para contextualizar e
materializar as suas disciplinas, tanto na EaD quanto na educação presencial.
Nestas condições, não se trata de substituir a educação presencial pela EaD,
pois a educação presencial ainda é vista com certa vantagem em relação a EaD,
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mesmo que tenha evoluído ao longo do tempo, principalmente com a utilização das
tecnologias. Assim, ambas as modalidades podem ser eficientes. Cada modalidade
tem suas peculiaridades que, se bem trabalhadas, terão resultados eficientes.
Como base nestas informações, pode-se afirmar que a educação presencial e
a EaD possuem pontos positivos, como a interação entre alunos e professores de
maneira presencial e na EaD o aluno possui maior independência, exigindo maior
dedicação e disciplina. Como também ambas as modalidades possuem os seus
pontos “negativos”, como a dependência do conhecimento que o professor repassa
em sala de aula presencial para os estudantes, e na EaD a desistência por parte dos
alunos, e a pouca interação e comprometimento.
Os resultados desta pesquisa são fundamentais para se realizar uma reflexão
sobre a importância da percepção dos docentes em relação aos avanços e desafios
encontrados na educação presencial e na EaD, que podem influenciar na melhoria
da qualidade de ensino. Isto só é possível, pelo fato dos docentes identificarem as
situações que acabam dificultando o ensino na sala de aula e no ambiente virtual e
os pontos positivos que têm facilitado à aprendizagem dos alunos e a interação.
Desta forma, espera-se contribuir sobre a importância das instituições de
ensino que ofertam cursos tanto na modalidade presencial quanto a distância, em
consultar os seus docentes sobre os métodos pedagógicos utilizados em ambas as
modalidades de educação, o que pode ser melhorado em relação à qualidade de
ensino. Também é importante ressaltar que, os docentes que lecionam em ambas
as modalidades, ficam sobrecarregados e não conseguem atender a todos os alunos
de forma rápida, quanto gostariam.
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Resumo   –   Este   trabalho   apresenta   o   relato   de   experiência   do   uso   de   um   jogo  
educativo   construído   a   partir   de   uma   lista   de   exercícios   com   as   ferramentas  
gratuitas  disponibilizadas  pelo  Google  Forms.  Neste  jogo,  os  alunos,  divididos  em  
grupos,   respondiam   por   meio   de   seus   tablets,   celulares   ou   computadores   a   uma  
lista  de  exercícios  e  visualizavam  suas  respostas  em  um  tabuleiro  de  corrida,  onde  
cada  raia  correspondia  a  um  grupo.  Deste  modo,  podiam  a  cada  instante  perceber  
virtualmente,   conforme   as   posições   no   tabuleiro,   se   estavam   acertando   as  
questões   e,   ao   mesmo   tempo,   se   os   demais   grupos   também   as   acertavam.   Esta  
atividade,   que   pode   ser   realizada   de   forma   presencial   ou   síncrona   a   distância,  
possibilita  interação  entre  os  alunos,  além  de  socialização  e  cooperação.  A  referida  
atividade   foi   validada   junto   a   um   curso   de   graduação   e   mostrou-se   de   extrema  
relevância  nos  processos  de  ensino  e  de  aprendizagem  com  suporte  tecnológico.  
Palavras-chave:  Jogo  educativo;;  Tecnologia  na  educação;;  Atividade  em  grupo.  
  
Abstract   –   This   paper   presents   the   experience   report   the   use   of   an   educational  
game  built  from  a  list  of  exercises  with  the  free  tools  provided  by  Google  Forms.  In  
this  game,  the  students,  divided  into  groups,  responded  from  their  tablets,  phones  
or  computers  to  a  list  of  exercises  and  visualized  their  answers  on  a  running  board,  
where  each  lane  corresponded  to  a  group.  Thus,  they  could  realize  virtually  every  
moment,   as   their   positions   on   the   board   according   their   correct   answers,   at   the  
same  time  the  other  groups  also  did.  This  activity,  which  can  be  done  in  a  traditional  
classroom   education   or   synchronous   online   education,   allows   interaction   between  
students,  as  well  as  socialization  and  cooperation.  Such  activity  has  been  validated  
with  an  undergraduate  degree  students  and  proved  to  be  extremely  important  in  the  
teaching  and  learning  with  technology  support.  
Key-words:  Educational  game;;  Technology  in  education;;  Group  activity.  
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Introdução  
O   uso   de   listas   de   exercícios   é   comum   em   atividades   de   aprendizagem,   pois   por  
meio   delas   é   possibilitado   aos   alunos   testarem   e   se   depararem   com   dificuldades  
acerca  de  determinado  conteúdo.  Embora  essa  estratégia  seja  comumente  utilizada  
por   diversos   professores   nem   sempre   ela   se   mostra   eficaz,   visto   que   a   resolução  
dos  exercícios  pode  ser  considerada  maçante  aos  alunos.    
Além  de  maçante,  as  respostas  das  listas  de  exercícios  podem,  muitas  vezes,  
ser  facilmente  copiadas  e  em  alguns  casos  não  são  feitas  e  entregues,  a  menos  que  
estas  sejam  atividades  obrigatórias.  
Frente   ao   exposto,   faz-se   necessário   pensar   em   formas   de   tornar   as   listas  
supraditas  mais  interessantes,  de  modo  que  possam  colaborar  efetivamente  para  a  
aprendizagem,  envolvendo  o  aluno  neste  processo.    
Uma   das   formas   de   viabilizar   essa   aprendizagem,   sendo   a   mesma   baseada  
na   discussão   e   reflexão   em   conjunto   é   por   meio   de   práticas   educacionais   que  
apresentem   componentes   lúdicos.   Assim,   em   uma   disciplina   de   um   curso   de  
graduação,   buscou-se   modificar   o   modo   de   conduzir   a   resolução   de   listas   de  
exercícios,  criando-se  um  ambiente  com  o  potencial  de  estimular  a  aprendizagem,  a  
participação  e  a  competição  entre  os  alunos  por  meio  do  uso  de  um  jogo,  capaz  de  
ser   utilizado   em   atividades   presenciais,   mas   também   em   atividades   síncronas   a  
distância.  
  

1.  Referencial  teórico  
Diferentes  disciplinas  em  distintos  estabelecimentos  de  ensino  e  níveis  fazem  uso  de  
listas   de   exercícios.   Estas   listas   costumam   apresentar   desafios   aos   alunos,  
possibilitando   o   uso   e   aplicação   do   conteúdo   aprendido   em   aula,   ou   mesmo   obtido  
por  meio  de  pesquisas.  Além  disso,  a  resolução  das  listas  pode  ser  interpretada  como  
um  indicador  das  dificuldades  que  o  aluno  possui  acerca  de  determinado  conteúdo.  
Apesar  da  relevância  das  listas  de  exercícios  para  a  aprendizagem  dos  alunos,  
sabe-se   que   nem   todos   as   resolvem.   Dentre   alguns   motivos   pode-se   citar   a   falta   de  
tempo,  o  desinteresse  pela  disciplina  e  também  a  atividade  como  algo  desprazeroso  
ou   entediante.   Entretanto,   é   possível   pensar   no   seu   uso   de   modo   mais   dinâmico   e  
atrativo,  podendo  a  mesma  ser  expressa  por  meio  de  um  jogo.    
Os   jogos   são   utilizados   há   muito   tempo   para   a   promoção   de   aprendizagem.  
Estudos   realizados   por   Kishimoto   (1990)   evidenciam   seu   uso   desde   a   Antiguidade,  
perpassando  pelo  Cristianismo,  Renascimento,  período  entre  Guerras  Mundiais  até  os  
dias  atuais.  Atualmente,  inclusive,  os  jogos  estão  presentes  no  ensino  a  distância,  no  
formato   digital,   dada   sua   capacidade   de   simulação   e   aprendizagem,   que   promovem  
imersão,  perante  os  diferentes  conteúdos  apresentados  (Ramalho  et  al.,  2014).  
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Dentre   as   vantagens   do   uso   de   jogos   nos   processos   educativos,   destacam-se:  
fixação   de   conceitos   já   aprendidos   de   forma   motivadora;;   introdução   e  
desenvolvimento   de   conceitos   de   difícil   compreensão;;   possibilidade   e   favorecimento  
da  participação  do  aluno  na  socialização  e  consciência  da  importância  do  trabalho  em  
grupo  e  na  construção  de  seu  conhecimento;;  e  competição,  que  se  realizada  de  forma  
condizente  pode  trazer  benefícios  para  a  aprendizagem  (Grando,  2001).    
Sobre   a   competição   Orlick   (1989)   apud   Rosa   (2009)   sinaliza   que   a   mesma  
pode   ser   do   tipo   competição   cooperativa,   na   qual   os   jogadores   são   orientados   e  
motivados   em   direção   a   um   determinado   objetivo,   levando-se   em   consideração   os  
outros,  ou  seja,  vencer  não  é  unicamente  o  elemento  valorizado,  mas  também  o  bem-
estar   entre   os   competidores.   Esta   abordagem   parece   ser   uma   das   mais   adequadas  
para   ser   trabalhada   em   processos   educativos,   pois   visa   o   trabalho   em   conjunto   por  
um  objetivo.    
O   uso   e   a   promoção   de   jogos   e   da   competição   cooperativa   devem   ser  
planejados   pelo   professor,   uma   vez   que   o   uso   inadequado   de   jogos   podem   trazer  
desvantagens  para  o  processo  de  aprendizagem  dentre  os  quais  se  ressaltam:  o  jogo  
ser  visto  como  um  apêndice  das  aulas,  em  que  o  seu  conteúdo  não  é  valorizado  e  a  
dificuldade   de   acesso   e   disponibilidade   de   materiais   relativos   ao   jogo   em   si,   que  
subsidiam  o  trabalho  daqueles  que  o  utilizam  (Grando,  2001).    
Assim,  apesar  da  motivação  dos  alunos  pode  ser  considerada  como  uma  das  
justificativas   para   que   os   jogos   sejam   utilizados   e   adquiridos   é   preciso   certificar-se  
que  não  tratam  o  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem  como  uma  transmissão  de  
conteúdos,  mas  sim  que  sejam  ferramentas  viabilizadoras  no  processo  de  construção  
de  conhecimento  (MORATORI,  2003).    
A   ideia   anteriormente   apresentada   corrobora   a   afirmação   de   Ramalho   et   al.,  
(2014)   no   que   tange   as   tecnologias,   podendo-se   pensar   em   sua   relação   com   os  
jogos:  
Diante  dos  desafios  propostos  pelas  novas  ferramentas  de  educação  digital,  
foi   preciso   reformular   as   formas   de   aprender,   ensinar,   transmitir  
conhecimento   e   prender   o   foco   do   aluno   durante   o   processo   de  
aprendizagem  (RAMALHO  et  al.,  2014)  

  
  
Os   jogos,   portanto,   assumem   neste   sentido   de   um   novo   aprender,   papel  
importante,   com   a   capacidade   de   criar   novas   atividades   e   ferramentas   de  
aprendizagem,   e   tornar   mais   atrativas   algumas   já   existentes   como   é   o   caso   da  
resolução  de  listas  de  exercícios.  

2.  Metodologia  de  uso  do  jogo  
A  dinâmica  de  uso  do  jogo  foi  pensada  com  o  objetivo  de  promover  o  interesse  do  
aluno   pelo   conteúdo   ministrado   em   aula   e   a   resolução   de   listas   de   exercícios   que  
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pudessem   estimular   sua   aprendizagem,   por   meio   de   equipamentos   digitais   e  
ferramentas  eletrônicas  ao  alcance  do  público  alvo.  Por  meio  desses  equipamentos  
digitais,  tais  como  tablets,  celulares  ou  computadores  as  questões  podiam  ser  vistas  
e  respondidas.    
Com   o   uso   de   ferramentas   eletrônicas   construiu-se   um   ambiente   de  
competição  entre  indivíduos  ou  grupos,  que  fora  apresentado  de  forma  similar  a  um  
tabuleiro   online,   que   demonstrava   visualmente   os   avanços   dos   participantes   no  
decorrer   da   resolução   dos   exercícios   propostos   na   lista.   Assim,   o   jogo   pode   ser  
utilizado  tanto  na  modalidade  de  ensino  presencial  quanto  a  distância.  
Para   abrigar   o   conteúdo   do   jogo,   optou-se   pela   utilização   da   plataforma  
Google   Drive,   mais   especificamente   do   aplicativo   Google   Forms,   que   além   de  
originalmente   conter   a   funcionalidade   de   preparar   testes,   é   comumente   utilizado  
para   surveys,   votações   e,   consequentemente,   construção   de   banco   de   dados.  
Ademais,   é   possível   elaborar   e   publicar   questionários   com   diversas   estruturas:  
dissertativas  ou  de  múltipla  escolha,  em  diversas  ou  em  uma  só  página,  contando  ou  
não  com  a  inserção  de  imagens  no  corpo  da  questão,  entre  outras  opções.  
Além  disto,  considerando  que  a  proposta  do  desenvolvimento  do  jogo  previa  
uma   fácil   reprodução,   o   formulário   do   Google   foi   escolhido   como   ferramenta   de  
aplicação   dos   testes,   principalmente   pela   quantidade   de   recursos   intuitivos   e  
facilidade   de   acesso   através   das   nuvens,   visto   que   é   disponibilizado   gratuitamente  
para  os  usuários  Google  que  possuam  uma  conta  de  e-mail.  
As  respostas  obtidas  com  o  Google  Forms  são  automaticamente  registradas  
em   planilhas,   e   salvas   na   mesma   conta   do   Google   Drive,   com   data   e   horário   de  
preenchimento,   o   que   permite   consulta   posterior   ou   uso   para   fins   estatísticos,   por  
exemplo.  
Para   além   de   suas   funções   originais,   visando   cumprir   o   que   objetivava   a  
experiência,   a   plataforma   foi   utilizada   não   só   para   receber   respostas   de   questões  
elaboradas   sobre   a   disciplina   proposta   ou   para   observação   e   validação   posterior,  
como   costumeiramente   o   sistema   é   usado,   mas   para   efetuar   as   validações   de  
resposta   ao   mesmo   tempo   em   que   o   formulário   é   preenchido,   ou   seja,   em   tempo  
real.  
A   projeção   ou   publicação   na   internet   dos   resultados   durante   a   atividade  
estimula   a   competitividade   entre   grupos   no   momento   da   aplicação   do   jogo   e,  
consequentemente,   desperta   o   comprometimento   de   cada   um   e   do   grupo   com   o  
acerto  da  questão  e,  portanto,  propicia  um  momento  único  de  interação,  discussão  e  
reflexão  do  grupo,  aumentando  o  aprendizado.    
Contudo,  como  as  ferramentas  foram  pensadas  para  registro  dos  dados  e  não  
especificadas   para   validar   respostas   automaticamente,   se   fez   necessária   à  
manipulação   das   planilhas   que   continham   os   dados   coletados.   Assim   se   valeu  
basicamente   de   fórmulas   de   Excel,   as   quais   nos   propiciaram   não   só   a   validação  
como  também,  a  representação  gráfica  do  “tabuleiro”  em  tempo  real.  
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Primeiramente,   as   questões   foram   criadas   e   transcritas   (cada   uma   em   um  
formulário  distinto)  precedendo  as  alternativas,  que  também  deviam  ser  registradas,  
se   existissem.   Optou-se   por   cadastrar   uma   questão   em   cada   formulário   por   dois  
motivos:   primeiro,   para   possibilitar   a   alternância   entre   perguntas,   não   obrigando   o  
respondente   a   avançar   sem   se   certificar   do   resultado   e,   segundo,   para   que   as  
respostas   de   cada   pergunta   fossem   submetidas   individualmente,   garantindo   que   a  
correção  ocorresse  resposta  após  resposta  e  não  somente  ao  final  da  atividade.  
Depois,   foram   agrupadas   as   planilhas   de   respostas   em   uma   única   pasta   de  
trabalho   para   facilitar   a   visualização   e   operação   dos   dados   antes   e   durante   a  
dinâmica.  O  sistema  informava  previamente  as  colunas  onde  deveriam  aparecer  as  
respostas  e  as  respectivas  numerações  dos  grupos.  O  professor,  então,  fez  o  teste,  
submetendo   as   respostas   corretas   nos   formulários;;   as   respostas   serveriam   de  
referência  para  a  validação.  Em  cada  planilha,  portanto,  foram  inseridas  fórmulas  de  
referência,  baseadas  na  resposta  correta.  
A  dinâmica  consistiu  na  divisão  da  classe  em  grupos  previamente  numerados  
e   no   acesso   a   um   link   para   se   conectarem   ao   sistema   por   um   tablet,   computador  
pessoal  ou  por  um  celular,  via  QR  Code  projetado  na  sala.    
Todos  os  integrantes  podiam  acessar  o  link  para  lerem  as  questões,  mas  com  
a   recomendação   de   que   apenas   um   integrante   do   grupo   remetesse   a   resposta,  
sendo  válida  apenas  a  primeira  resposta  enviada  para  cada  questão.    
A  primeira  tela  apresentada  tinha  a  função  de  identificar  todos  os  integrantes  
para  possibilitar  discernir  cada  grupo  e  a  associar  este  grupo  a  um  número  de  grupo  
específico1.  Na  figura  1  é  possível  verificar  a  tela  de  identificação  dos  participantes.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Figura  1  –  Tela  inicial  –  identificação  dos  participantes.  Fonte:  Autoria  própria,  2015.  

1

  Numa  atividade  a  distância  pode-se  determinar  antecipadamente  quem  formará  cada  grupo  e  
qual  número  será  denominado  a  este  grupo.  
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Na   tela   seguinte,   apareciam   os   links   de   acesso   a   todas   as   perguntas   que  
constituíam   o   questionário.   Sendo   permitida   a   navegação   entre   as   diversas  
perguntas  antes  de  escolher  qual  a  próxima  a  ser  respondida.  Na  Figura  2  é  possível  
observar  a  tela  com  as  questões  que  eram  apresentadas  aos  alunos.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Figura  2:  Tela  de  Questões.  Fonte:  Autoria  própria,  2015.  

  
Em  cada  questão  o  grupo  deveria  identificar-se  para  poder  ser  associado  ao  
acerto  ou  ao  erro  da  questão,  durante  a  resposta  da  atividade.  As  respostas  então  
eram   salvas   em   planilhas   no   Google   e   os   resultados   foram   manipulados   com  
fórmulas  utilizadas  no  Office  Excel.  
Para   a   contagem   de   acertos,   foram   utilizadas   fórmulas   de   Excel   na   planilha  
de   recebimento   dos   dados,   associando   a   resposta   dada   por   cada   grupo   com   a  
resposta   correta   (a   primeira   a   ser   registrada,   antes   da   aula)   e   a   identificação   do  
grupo.    Por  exemplo:  
  
=IF('Questão  7'!B10='Questão  7'!$B$2;;'Questão  7'!C10;;0)  
  
Ou   seja,   se   a   resposta   dada   pelo   grupo   fosse   igual   à   resposta   correta  
marcada,  então  se  registrava  no  quadro  o  número  de  identificação  do  grupo.  Sendo  
assim  formado  o  “quadro  de  acertos”,  que  pode  ser  verificado  na  figura  3.  
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Figura  3:  contagem  de  acertos.  Fonte:  Autoria  própria,  2015.  

  
  Ao   final,   para   construir   o   tabuleiro,   fez-se   uma   soma   condicional,   ou   seja,  
cada  célula  da  planilha  foi  colorida  de  acordo  com  o  número  de  acertos  somados  no  
quadro  de  acertos.  O  referido  tabuleiro  pode  ser  observado  na  figura  4.  
  

  
  
Figura  4  –  Tabuleiro  formado  a  partir  da  conferência  das  respostas,  por  meio  de  
fórmulas  de  Excel.  Fonte:  Autoria  própria,  2015.  

3.  A  experiência  
A  mesma  disciplina  na  qual  o  jogo  foi  utilizado  fora  oferecida  anteriormente  diversas  
vezes,   sendo   a   mesma   lista   de   exercícios   de   base   do   jogo   aplicada   de   formas  
distintas,   com   o   objetivo   de   orientar   a   autoavaliação   do   aluno   durante   seus  
processos  de  aprendizagem:  entrega  obrigatória  a  entrega  opcional.  Observou-se  na  
entrega  das  resoluções  que  muitas  respostas  eram  textualmente  idênticas,  tanto  nos  
erros   quantos   nos   acertos,   o   que   levava   o   professor   a   acreditar   que   os   alunos  
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centravam   suas   preocupações   em   entregá-las   ao   invés   de   realmente   resolvê-las  
com  o  intuito  de  identificarem  dificuldades  perante  os  conteúdos  abordados.  
Para  a  aplicação  do  jogo,  os  alunos  foram  notificados  que  a  estratégia  para  a  
resolução   de   exercícios   seria   diferenciada:   uma   atividade   avaliativa   online   e  
presencial.   A   opção   pela   modalidade   presencial   ocorreu   para   que   fosse   viabilizado  
ao   professor   observar   com   mais   proximidade   a   reação   dos   alunos,   ajudando   na  
avaliação  dos  resultados.  
No  dia  da  atividade,  ao  entrarem  na  sala,  os  alunos  demonstravam  ansiedade  
similar   a   um   dia   de   prova,   mesmo   que   já   anunciado   que   aquela   não   contabilizaria  
pontos.  
Assim  que  iniciada  a  atividade,  foi  projetado  o  QR  Code  na  tela  e  os  alunos  
utilizando   os   respectivos   celulares   ou   tablets   captaram   o   código   que   os   levou   à  
página   do   Google,   onde   as   questões   estavam   disponibilizadas.   Rapidamente  
começaram  a  navegar  pelas  questões  e  escolheram  as  mais  fáceis  para  o  início  das  
respostas.    
Dado   que   já   tinham   acessado   as   questões,   trocou-se   a   tela   projetada   pela  
tela  do  tabuleiro  de  corrida,  com  todos  os  grupos  na  posição  de  partida.    
Os  grupos  logo  começaram  a  discutir  calorosamente  sobre  as  questões  e  ao  
decidirem  pela  resposta,  um  deles  clicava  nela  e  todos  os  olhos  se  voltavam  para  a  
tela  do  tabuleiro  para  verificarem  se  a  raia  de  seu  grupo  avançava  uma  posição.  Em  
caso   positivo,   davam   "urras"   de   satisfação.   Em   caso   contrário,   uma   respiração  
profunda   e   alguns   comentários,   como:   "ah   então   era   tal   resposta".   Voltavam-se  
então  para  a  próxima  questão  com  mais  concentração.  Neste  momento  percebeu-se  
que   existia   um   incentivo   contínuo   entre   os   integrantes   do   grupo,   com   frases   tais  
como:  "vamos  lá,  mais  atenção,  não  podemos  errar  de  novo".  
No   decorrer   do   jogo   e   com   alguns   resultados   dos   outros   grupos,   as   frases  
eram  outras,  como:  "ih,  o  grupo  tal  está  na  frente.  Já  perdemos  tantas  posições,  não  
podemos  errar  mais.”  ou:  “estamos  na  frente  de  tais  e  tais  grupos,  vamos  continuar  
assim.”.  
Esta  situação  se  repetiu  até  que  todos  os  grupos  tivessem  respondido  a  todas  
as  questões  e  então  verificaram  em  qual  lugar  ficaram  perante  os  demais  grupos.  
À   medida   que   os   alunos,   comprometidos   com   o   jogo   diante   do   ensejo   da  
vitória,   discutiam   avidamente   as   possíveis   respostas   em   grupo,   evidenciaram  
claramente  que  naquele  momento  ocorria  a  construção  conjunta  do  saber.    
Foram   feitos   alguns   vídeos   destes   momentos   sendo   notória   a   forma   como   a  
turma   estava   toda   envolvida   e   motivada   a   achar   as   respostas   corretas.   Algo   antes  
inimaginável  com  a  mesma  lista  de  exercícios  deixada  para  ser  feita  em  casa.  

4.  Análise  e  interpretação  dos  resultados  
Embora  não  se  possa  quantificar  o  ganho  por  resultados  comparativos  de  acertos  e  
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erros  nas  respostas  das  listas  anteriores,  pois  justamente  eram  feitas  em  casa,  sem  
limite  de  tempo  e  sem  obrigatoriedade  da  entrega,  a  percepção  do  envolvimento  dos  
alunos  durante  a  atividade  síncrona  testada  em  sala  de  aula  presencial,  confirma  a  
intuição   de   maior   discussão   do   conteúdo   nos   grupos   e,   portanto,   a   melhoria   do  
aprendizado.  Além  disto,  a  satisfação  dos  alunos  com  a  atividade  reforça  a  intenção  
que  novos  experimentos  sejam  realizados.  
Estão   previstas   novas   atividades   presenciais   e   também   a   distância,   que   façam  
uso   do   jogo   apresentado.   Entretanto,   dada   a   experiência   relatada   considera-se  
interessante   que   sua   primeira   aplicação,   sendo   possível,   seja   realizada   de   modo  
presencial  para  que  os  alunos  melhor  percebam  a  dinâmica  da  atividade  e  possam  
transpor  da  mesma  forma  o  entusiasmo  da  competição  para  a  atividade  a  distância.  

5.  Considerações  finais  
O   jogo   educativo   apresentado   neste   trabalho   demonstrou   ser   uma   estratégia   de  
baixo  custo,  fácil  implementação  e  de  efetividade  para  instigar  os  alunos,  podendo  o  
mesmo   ser   utilizado   independente   do   tema   abordado.   O   jogo   impõe   uma   postura  
ativa  dos  jogadores  que,  ao  jogar,  articulam  o  ensino  e  a  aprendizagem  em  um  único  
movimento.    
Confirmou-se   que   a   imagem   do   jogo   transforma   a   lista   de   exercícios   em   um  
instrumento   que   possibilita   a   aprendizagem   de   forma   prazerosa,   no   qual   todos   os  
participantes  mostraram-se  motivados  a  cada  rodada.    
Neste   ambiente   pedagógico,   a   proposta   do   jogo   educativo   como   uma  
ferramenta   de   ensino   e   de   aprendizagem   coaduna-se   com   a   proposta   de   vários  
autores,  que  validam  o  jogo  como  um  recurso  muito  atrativo  para  um  envolvimento  
ativo  de  todos  os  participantes.  
Opcionalmente,   com   a   utilização   mais   sistemática   do   jogo   em   todo   final   de  
aula,   ou   em   algumas   aulas   após   o   primeiro   contato   com   um   conteúdo,   espera-se  
que   o   interesse   do   aluno   neste   contato   se   torne   maior,   sabendo   que   logo   após  
participará   de   uma   competição.   Neste   caso,   um   outro   fator   interessante   pode   ser  
crucial:  refletir  com  os  colegas  sobre  o  conteúdo  logo  após  seu  primeiro  contato.  
Além  disso,  ao  analisar  melhor  os  exercícios  para  preparar  a  lista  do  referido  
jogo,   o   professor   pode   escolher   melhor   as   questões   que   permitiriam   uma   maior  
discussão,   reflexão   e   aprofundamento   do   conhecimento   do   aluno,   obtendo   assim  
uma  visão  mais  específica  do  que  seria  essencial  para  o  conteúdo  abordado.  
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Resumo – Este trabalho relata uma experiência com o uso do Portal Didático
Institucional (PDI) em uma unidade curricular do curso de Pedagogia (presencial)
da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Superando a perspectiva do
uso como repositório de informações/conteúdos, o PDI foi um recurso importante
na expansão dos momentos presenciais, permitindo romper com os
constrangimentos espaço-temporais típicos dos processos não virtualizados. A
experiência empreendida permitiu diagnosticar: o envolvimento e o desejo dos
discentes em utilizar as tecnologias digitais – incluindo o PDI – ao longo de sua
formação; a necessidade de maior sensibilização docente quanto ao uso
pedagógico do PDI e de outras tecnologias digitais no processo de formação de
professores; que as ações didáticas virtualizadas exigem planejamento e
dedicação docente, impelindo revisão do que vem sendo considerado “produção
acadêmica”; que a formação de professores precisa ser mais sensível à
cibercultura; a convergência entre ensino presencial e a distância.
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Introdução
Ao se buscar uma melhor compreensão dos processos socioeducativos é
indispensável considerar o contexto no qual tais experiências se efetivam. Sem esse
cuidado corre-se o risco de empreender esforços vazios, ou ainda, de recair em
abordagens superficiais e que não consideram a dinâmica educacional com o
tamanho de sua complexidade.
A partir disso, é muito importante considerar as peculiaridades da formação
de professores no contexto da cibercultura (LEMOS, 2003; LÉVY, 1999), também
dita cultura digital (LEMOS; LEVY, 2010), buscando a (re)adequação das ações
pedagógicas, dos currículos das licenciaturas e suas compatibilizações com o
cenário sociotécnico contemporâneo. Os desafios de empreender processos de
formação inovadores – dentro da perspectiva de uma sociedade que tem as
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) como instrumentos
mediadores da ação – não é simplório. Não se trata de apenas de disponibilizar o
acesso às tecnologias digitais, mas de se conceber estratégias metodológicas que
façam valer, efetivamente, a intencionalidade pedagógica e o ganho de
aprendizagem dos sujeitos envolvidos.
Quanto a esse quesito, a dimensão do planejamento curricular para a
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formação de novos professores extrapola a mera acomodação de unidades
curriculares voltadas para relação “Educação e Novas tecnologias”, ou ainda,
“Mídias na Educação”, como são comumente denominadas no escopo dos projetos
pedagógicos dos cursos. Para mais que isso, é fundamental que as práticas
pedagógicas incorporem de forma crítica e metodologicamente adequada o uso de
ambientes/recursos virtuais, os quais privilegiem a autoria, a leitura, a comunicação
e o posicionamento crítico dos sujeitos frente aos saberes de referência.
É dentro dessa visão, que aqui buscamos relatar uma experiência com o uso
do Portal Didático Institucional (PDI) em uma unidade curricular do curso de
Pedagogia (presencial) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Na
unidade curricular de “Tecnologias Digitais e Trabalhos Acadêmicos” o PDI foi
utilizado como um ambiente de comunicação, integração/expansão/avaliação das
ações didáticas planejadas/empreendidas. Superando a perspectiva do uso como
repositório de informações/conteúdos, o PDI foi um recurso importante na expansão
dos momentos presenciais, permitindo romper com os constrangimentos espaçotemporais típicos dos processos fora do ciberespaço.

Cibercultura: conceito e alguns e desdobramentos para a educação
A cibercultura é definida por Lemos (2003, p.11) como a “forma sociocultural
que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas
tecnologias de base microeletrônica, que surgiram com a convergência das
telecomunicações com a informática na década de 70”. A fim de evitarmos
interpretações equivocadas, é muito importante elucidar que não se trata de uma
cultura conduzida por máquinas digitais, mas sim da apropriação social de tais
dispositivos, de forma a reconfigurar o seu modus vivendi.
Mas como entender tal reconfiguração? De forma nenhuma ela deve ser
assumida como extinção ou substituição de formatos antecedentes. Lemos (2006)
alerta para um erro comum ao se analisar/interpretar essa nova configuração: a
cibercultura não decreta o fim do meio analógico e massivo, nem mesmo sua
substituição pelo digital e personalizado. Efetivamente o que ocorre é sua
transformação inovadora, sendo possível a convivência de ambos os formatos.
Assim, a cultura contemporânea evidencia que a ação humana vem passando
por constantes aprimoramentos dado o advento, expansão, consolidação e
apropriação social das TDIC. A compreensão desse cenário mutante, que
estabelece novas formas de se produzir e lidar com os saberes, é indispensável
para (re)significar o papel da educação e das práticas pedagógicas na cibercultura.
Assim, os processos educacionais também estão sujeitos a serem reconfigurados,
compatibilizando-se com o espírito desta nova época.
Na perspectiva da cultura digital o processo de virtualização é inerente. Para
melhor entendimento dessa prerrogativa, buscamos em Lévy (1996) uma base
conceitual que justifique essa associação. O autor defende “virtualização” como uma
dinâmica fecunda, potencializadora de realizações e que permite novas formas de
criação. Aponta a origem do termo “virtual” no latim virtualis, que é derivante de
virtus: força, potência. A ideia de que “virtual” – enquanto ausência de existência – é
o oposto do “real” – enquanto presença tangível – é apontada pelo filósofo como
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enganosa e de senso comum. Assim, quando uma entidade é virtualizada abrem-se
espaços para reconfigurações e complexificações da realidade. Pierre Lévy
exemplifica esse fato com a virtualização das organizações. Nesse sentido, o
escopo de transformações espaço-temporais é elucidado: o trabalho virtual flexibiliza
o horário e dispensa a estrutura espacial do empreendimento, bem como a presença
física dos trabalhadores. A nova configuração do trabalho baseia-se em uma rede de
colaboração sustentada por ferramentas de comunicação eletrônica e por sistemas
que facilitam a autoria (individual/em rede).
Assim, a virtualização revela-se como um movimento inovador e criativo, que
permite novas perspectivas de ação tendo como características marcantes o
“desprendimento do aqui e do agora”. Entretanto, o virtual não deve ser encardo
como substituto imediato do real (LÉVY, 1999). Ambas as configurações não são
excludentes, mas complementares e coexistentes.
Quando buscamos a aproximação dessa discussão da esfera educacional,
podemos perceber que ela lhe é perfeitamente compatível. A educação no virtual
também se sujeita a uma nova configuração espaço-temporal, na qual são recriados
seus processos de funcionamento, rompem-se as barreiras de deslocamento e
presença física de seus sujeitos, abrem-se oportunidades interativas para a
comunicação nas ferramentas típicas do ciberespaço1.
Obviamente, essa atualização no cotidiano educacional traz consigo
desdobramentos para a sua comunidade, instaurando-se novas formas de
convivência e operacionalização da intencionalidade educativa. No que diz respeito
à docência, por exemplo, perde espaço o professor repassador de conteúdos e
surge uma nova perspectiva:
O professor torna-se um animador da inteligência coletiva dos grupos que
estão ao seu encargo. Sua atividade será centrada no acompanhamento e
na gestão das aprendizagens: o incitamento à troca dos saberes, a
mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos
de aprendizagem etc (LÉVY, 1999, p.171).

Assim, o papel do professor reconfigura-se e passa a ser o de provocar
interações e o uso das ferramentas de (re)construção do conhecimento, o de propor
desafios e aprender em conjunto com os alunos. Essa postura complexifica a ação
do “professor entregador de conteúdos”, possibilitando o questionamento crítico, o
debate, o incentivo à pesquisa e à aprendizagem colaborativa e contínua.
Do lado discente, o sujeito precisa estar ciente de que está inserido em uma
dinâmica onde ele não é um espectador. Pelo contrário, ele pode (e precisa) se
envolver, usufruindo do potencial criativo/comunicativo oferecido pelas ferramentas
virtuais, buscando ir além da memorização/repetição de conceitos isolados. Dessa
forma, o educando possui a responsabilidade de situar o seu grau de aprendizagem
e de (re)agir, ponderando seu nível de envolvimento com a (re)construção de seu
conhecimento.

1

Com base em Lévy (1999), assumimos o termo “ciberespaço” como meio de comunicação
emergido da conexão global de dispositivos digitais. O conceito extrapola a infraestrutura material
da rede de comunicação, abrangendo informações e os usuários dos recursos virtualizados.
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Configurando-se como uma opção capaz de potencializar o ensino e a
aprendizagem, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) podem conferir uma
nova dinâmica às ações pedagógicas. Ou seja:
Ambientes digitais de aprendizagem são sistemas computacionais
disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas
tecnologias de informação e comunicação. Permitem integrar múltiplas
mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira
organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de
conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista atingir
determinados objetivos (ALMEIDA, 2003, p. 331).

É nesse sentido que, ao se valer dos AVA no contexto da formação do
professor, pode-se buscar usufruir de suas características nativas para reconfigurar
a prática pedagógica. Nessa nova perspectiva, os “usuários” das ferramentas digitais
passam a contar com a possibilidade de superar suas condições de espectadores,
ou ainda, consumidores de informações. Entretanto, para fazer valer efetivamente a
incorporação de recursos virtuais, professores e alunos precisam estar envolvidos
em propostas interativas, as quais encontram nas plataformas digitais o ponto de
partida para a (re)construção da aprendizagem. Nessa perspectiva educacional é
importante buscar motivar a autoria e a comunicação entre os sujeitos envolvidos,
abrindo espaços para (re)significações.
Apresentadas essas ideias, partimos para o relato de uma experiência
realizada com o PDI da UFSJ – baseado no AVA Moodle –, a qual complementou as
atividades presenciais da unidade curricular de “Tecnologias Digitais e Trabalhos
Acadêmicos” para o curso de Pedagogia (presencial).
A unidade curricular, seus sujeitos e uso do Portal Didático Institucional
A unidade curricular de “Tecnologias Digitais e Trabalhos Acadêmicos” – 36
horas/aula – foi oferecida durante o primeiro semestre de 2016. De natureza “eletiva”
poderia ser escolhida pelos acadêmicos2 dentro das possibilidades curriculares do
curso de Pedagogia (presencial). Dentro das 20 de vagas disponíveis, a disciplina
estava aberta a alunos(as) de outros cursos da UFSJ. Os objetivos da unidade
curricular dedicavam-se
ao
aprendizado de
recursos de
softwares
(preferencialmente livres), os quais pudessem colaborar na construção dos
“Trabalhos de Conclusão de Curso” (TCC), padronizando-os de maneira eficiente e
de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
O curso de “Tecnologias Digitais e Trabalhos Acadêmicos” contou com 20
discentes: 19 do curso de Pedagogia e um do curso de Geografia (ambos os cursos
da oferta presencial). Apesar da demanda, o número reduzido de vagas da disciplina
pode ser justificado devido ao trabalho em laboratório de informática, o qual não
suporta mais que o número de inscritos anunciados anteriormente. Além disso, por
se tratar de um trabalho que exigia atendimento personalizado ao discente, um
número maior de participantes poderia inviabilizar o bom desenvolvimento do curso
(tendo em vista que apenas um professor acompanhou/orientou os alunos durante o
semestre).
2

Neste texto adota-se o gênero masculino contemplando a totalidade dos matriculados no curso.
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As interações com o PDI foram projetadas para possibilitar o registro e o
acompanhamento do progresso do aprendizado dos discentes durante a unidade
curricular. Além da disponibilização prévia de conteúdos, do plano individual de cada
aula e de recursos úteis ao desenvolvimento das atividades práticas em laboratório,
as ideia principal era a de se criar um ambiente virtual organizado, que estimulasse
a autoria nos encontros presenciais, estimulando a comunicação – virtual ou
presencial – entre os pares discentes e o professor.
Dessa maneira, tendo em vista a consecução de trabalhos acadêmicos
normatizados, foram planificadas diferentes práticas de autoria as quais viabilizavam
o uso dos recursos de software em conformidade às normatizações brasileiras. Após
a apresentação da disciplina, todos os encontros presenciais subsequentes
consumaram práticas em laboratório de informática. Essas produções individuais
foram assistidas pelo professor, sendo que ao final de cada encontro o(a) aluno(a)
postava seu trabalho para registro/acompanhamento de seu desenvolvimento.
Respeitando as exigências legais – que asseguram direito de ausência aos
discentes em 25% da carga horária de uma unidade curricular –, para aqueles(as)
acadêmicos(as) que não puderam estar presentes em algum encontro presencial
foram construídas e disponibilizadas videoaulas sobre os assuntos discutidos e
trabalhados presencialmente. Assim, o acadêmico poderia recuperar os conteúdos
praticados em laboratório de informática em tempo e espaço distintos dos
oficialmente estabelecidos.
Durante todo o curso, o professor responsável pela unidade curricular buscou
provocar os discentes ao diálogo, enviando mensagens informativas sobre
conteúdos, tarefas, calendário, propostas de trabalho dentro e fora do laboratório de
informática. Essas mensagens seguiam pelo Portal em formato de e-mails e/ou no
fórum de notícias.
Ao final do curso, como avaliação final, os acadêmicos foram convidados a
estilizar um trabalho científico virtual em conformidade às normas da ABNT, isso
utilizando os recursos explorados durante o semestre.
Considerações sobre o uso do Portal Didático Institucional
Para a construção desta seção, foi utilizado um questionário virtual Google
Forms pelo qual os acadêmicos da unidade curricular de “Tecnologias Digitais e
Trabalhos Acadêmicos” responderam questões pertinentes ao uso do PDI naquela
disciplina de “Tecnologias Digitais e Trabalhos Acadêmicos”. Obteve-se adesão de
70% dos participantes na resposta da enquete eletrônica, a qual possuía um espaço
para livre manifestação dos respondentes e questões objetivas. Esses os dados são
apresentados a seguir.
Inicialmente, cabe registrar que a grande maioria dos alunos matriculados na
unidade curricular de “Tecnologias Digitais e Trabalhos Acadêmicos” já eram
universitários há pelo menos dois semestres letivos. Entretanto, para 65% dos
acadêmicos aquela foi a primeira oportunidade de utilizar o PDI.
É importante salientar que, previamente ao início de cada semestre, o Núcleo
de Educação a Distância faz um convite via e-mail a todos os professores da UFSJ
visando à utilização do PDI. Porém, o número apresentado anteriormente sugere
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que não basta disponibilizar a tecnologia e muito menos convidar os docentes a sua
utilização. Além dos tutoriais on-line e eventuais cursos de capacitação fazem-se
indispensáveis ações contínuas e sistematizadas de sensibilização docente quanto
às potencialidades pedagógicas daquele ambiente virtual. Entendemos que essas
iniciativas podem representar oportunidades de ressignificação das ações de ensino
– as quais podem também passar a ser mediadas pelas TDIC –, bem como fomentar
um processo de revisão de crenças pedagógicas (LIMA, 2015) tendo em vista o
espírito cibercultural.
Mesmo sendo a primeira oportunidade de contato com o PDI para a maioria
dos acadêmicos, os usuários “calouros” atestaram a facilidade de uso do ambiente,
pois somente 14% do grupo indiciou alguma dificuldade.
O portal didático é excelente. Porém é difícil de mexer, talvez pela pouca
utilização dele nós temos esta dificuldade. (ACADÊMICO X, grifos nossos)

No excerto, pode-se notar que o Acadêmico X associou/justificou “dificuldade
de uso” a “pouca utilização”, o que reforça o ineditismo de uso e a necessidade de
maior empenho na sensibilização docente quanto à mediação pedagógica via PDI.
Quanto ao dispositivo para acesso ao PDI os acadêmicos acusaram utilizar os
computadores desktop (64%) e/ou notebooks/laptops (57%) e/ou smartphones
(28%). Os principais locais de acessos ao PDI partem de dentro do espaço
universitário em um de seus laboratórios de informática (50% - somente
computadores desktop) e, também, da própria residência do acadêmico (50%). Em
seu conjunto, os números anteriores combinados sugerem que as eventuais
dificuldades de acesso ao PDI foram minimizadas, podendo-se considerar os alunos
digitalmente incluídos (do ponto de vista da infraestrutura material).
Um aspecto pertinente em relação à facilidade do acesso, diante das
possibilidades em um contexto de mobilidade, diz respeito à aprendizagem móvel ou
mobile learning (m-learning), que faz referência ao uso dos dispositivos digitais
móveis e portáteis em atividades de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, existem
perspectivas interessantes para os estudantes na promoção de maior controle e
autonomia sobre a própria aprendizagem, que podem representar a aprendizagem
contextualizada de forma contínua, com conectividade e espontaneidade (SACCOL,
SCHLEMMER & BARBOSA, 2011).
Buscou-se também ponderar a frequência de acesso/uso do PDI. Nessa
questão os acadêmicos se posicionaram conforme: 79% o fazem duas vezes por
semana; 15% somente o fazem durante as aulas no laboratório de informática e 6%
até três dias por semana. Nesse sentido, considerando-se a configuração didática
do curso no PDI, percebe-se que a maioria dos acadêmicos desenvolveu o hábito de
verificar a programação das atividades antecipadamente, bem como consultar
previamente eventuais materiais a serem utilizados no encontro presencial semanal.
Essa afirmação é confirmada ao se buscar os relatórios de acesso oferecidos no PDI
ao docente.
Além da facilidade de sistematização do calendário e do conteúdo
programático no PDI, um dos mais importantes recursos do ambiente virtual envolve
a potencialização da comunicação entre professor-aluno e, também, entre pares.
Seja sob a forma e-mails ou de notícias em tópicos de fórum, o PDI oportuniza
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formas dialógicas entre os participantes do curso. O recurso de comunicação foi
explorado sistematicamente pelo professor, que buscou estimular: a consecução de
tarefas, o acesso a conteúdos em formato audiovisual (videoaulas), a participação
no questionário que possibilitou a coleta de dados para este relato de experiência,
além de propostas a visitas a links externos relacionados à unidade curricular.
Notou-se que, apesar dos estímulos às trocas dialógicas, os acadêmicos se
limitaram a receber as mensagens. Questionados, a maioria dos discentes (71%)
alegou ter conhecimento da possibilidade de troca de mensagens com o professor
via PDI. Entretanto, esse recurso não foi utilizado via PDI. Situação similar
aconteceu com as possíveis trocas de mensagens entre pares de alunos.
Esses dados elucidam que a comunicação virtual em um ambiente formal de
ensino tal como o PDI precisa ser ainda mais incentivada, uma vez que as vias para
a comunicação entre pares de alunos assumiram outros caminhos. Emergem, então,
problematizações: os alunos não utilizaram as funcionalidades comunicativas do PDI
por falta de hábito? Os discentes estariam mais inclinados a manterem a
comunicação por outras vias virtuais, menos formais que o PDI? A interface do PDI
favorece ou não esse tipo de interação? Os estímulos emitidos pelo professor para o
diálogo foram suficientes?
Essas e muitas outras questões ocupam nosso pensamento, envolvendo os
caminhos da educação na cibercultura. Afinal, se a cultura digital delineia-se em
uma dinâmica de constante incontinência – sugerindo tensões, reflexões e novos
desafios para o futuro –, traz consigo um continuum de reconfigurações aos
processos educativos em suas múltiplas dimensões. Naturalmente, isso impele à
revisão de nossas práticas, que também precisam se compatibilizarem e atenderem
às transformações contemporâneas.
Foi nesse sentido que foi questionado aos acadêmicos sobre as
potencialidades oportunizadas pelo PDI e que seriam úteis a futuras interações em
outras disciplinas do curso de Pedagogia presencial da UFSJ. O resultado está
representado no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Potencialidades pedagógicas do Portal didático na visão dos acadêmicos

Fonte: Dados de pesquisa.

Notadamente, o Gráfico 01 nos conscientiza de que as práticas discentes no
virtual (LÉVY, 1996) assumiram/assumem significativa importância. A virtualização
da entrega de trabalhos, da sistematização da unidade curricular, do acesso a
conteúdos de referência, da comunicação com o docente e a consequente
flexibilização espaço-temporal para o acompanhamento da disciplina foram
consideradas por todos como importantes recursos do PDI. E, nesse sentido, um
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acadêmico desatacou que:
O portal didático é um espaço importante para o aluno, porque proporciona
a interação entre alunos e professores. O aluno tem acesso a todo o
programa de aula e pode acompanhar o conteúdo da disciplina via internet
[...] principalmente por meio de videoaulas e arquivos PDF. (ACADÊMICO
Y, grifos nossos)

E, complementando essas ideias, um outro acadêmico assim se posicionou:
O portal é muito importante porque nos ajuda a está por dentro de tudo que
acontece ou aconteceu na matéria do curso, além de ser muito fácil de
acessar. O fato de podermos ver os vídeos das aulas que perdemos é muito
bom, porque assim não ficamos para trás. (ACADÊMICO Z, grifos nossos)

As contribuições dos acadêmicos Y e Z elucidam quanto à facilidade de
acompanhamento do desenvolvimento da unidade curricular ao longo do semestre,
no formato de uma linha do tempo dos encontros presenciais e suas propostas. De
fato, a organização do ambiente virtual em formato de “diário” viabiliza o
acompanhamento e a revisão da trajetória da unidade curricular. Entretanto, tal
sistematização depende da ação intencionalmente planejada e empreendida
pelo docente responsável pelo curso. Afinal, ele é o responsável por estruturar a
progressivamente a “linha do tempo” da disciplina, o que exige conhecimento, tempo
e dedicação.
Essa mesma perspectiva diz respeito às videoaulas, que foram destacadas
também nas manifestações dos acadêmicos Y e Z. É preciso compreender que o
PDI é um (ciber)espaço de veiculação deste tipo de produção didática. Na verdade,
tais objetos de aprendizagem são produzidos com softwares específicos, fora do
PDI, e exigem muita dedicação de seu autor. Reconhecidamente, os acadêmicos
assumiram o valor deste tipo de mídia para as práticas de revisão, encontrando no
PDI ambiente favorável ao acesso organizado e objetivo aos conteúdos elaborados.
Mas vale lembrar que o PDI condiciona todo esse processo didático-virtual,
sem, contudo, determiná-lo.
Além dessas impressões, 100% dos acadêmicos manifestaram-se positivos
quanto ao uso do PDI para a entrega de trabalhos no formato digitalizados.
Inclusive, um deles sugeriu que
Seria ótimo se os [demais] professores pudessem enviar os textos pelo
portal didático, isso economizaria tempo e dinheiro. (ACADÊMICO W, grifo
nosso)

Outra unanimidade aconteceu quando sondada a vontade discente de
continuar o uso do PDI em outras disciplinas do curso presencial. Tal fato impele os
demais docentes à necessidade de se atentarem para essa nova realidade,
usufruindo da potencia do virtual para reverem seus processos de ensino.
Por fim, destacamos uma contribuição final de um acadêmico, que sintetizou
a experiência do uso do PDI durante o semestre da seguinte maneira:
O portal didático para mim, contribuí para o processo de ensino e
aprendizagem, pois podemos entrar em contato com os professores, de
maneira rápida e precisa, fora do ambiente escolar. [Outros] pontos
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positivos são: Acessibilidade, comunicação e responsabilidade, já que é
estimulado o prazo e o horário de entrega das atividades. (ACADÊMICO, T).

Sugerindo contrariedade ao que apresentamos anteriormente no que diz
respeito às trocas dialógicas virtualizadas com o professor via PDI, o Acadêmico T
aponta o ambiente como uma funcionalidade “rápida e precisa”. Registramos que,
apesar de não terem sido utilizadas (pelos discentes) as funcionalidades nativas
do PDI (mensagens, fóruns etc.) para comunicações, as mesmas aconteceram via
e-mail. Isso porque, pelo perfil do docente no PDI, os acadêmicos acessavam o
endereço virtual de correio do professor e valiam-se seus serviços particulares de
correio eletrônico para os contatos. Dessa maneira, acreditamos que o uso
pedagógico do PDI constitui oportunidade de significação das TDIC pelos os
licenciandos durante seu processo de formação. Ao superarem a perspectiva do uso
operacional, esses artefatos culturais podem favorecer/mediar ações de ensino
reconfiguradas e que aproximam a aprendizagem do contexto cibercultural.
Por fim, outro ponto que mereceu destaque na contribuição do Acadêmico T
foi o desenvolvimento da “responsabilidade” discente quanto aos prazos para a
entrega de trabalhos. Por se tratar de um ambiente flexível à programação, o
recurso do envio de trabalhos virtualizados pelo PDI – em tempo específico –
estimula a atenção para com os compromissos agendados. O aluno, mesmo
remotamente, pode acompanhar o prazo restante para a entrega da atividade,
reenviar novas versões, bem como obter um feedback sobre suas
produções/avaliações quando essas forem analisadas.
Considerações finais
A experiência aqui relatada sugere que é possível trabalhar de maneira a unir
o virtual e o “presencial”, de maneira a se ampliar as possibilidades didáticas dentro
de uma unidade curricular. Não se trata de mera transposição entre regimes de
presença física para a virtual, mas da concepção de estratégias que possibilitem a
coexistência de ambos os formatos, de maneira a assegurar processos educativos
expandidos pela cultura digital e suas potencialidades.
Tendo notado a adesão discente ao uso das TDIC, é necessário continuar a
se investir na infraestrutura de acesso ao PDI nos campi universitários. Essa ação é
definitiva para se estimular a ampliação do uso daquele ambiente virtual, não
devendo os artefatos de acesso ao ciberespaço constituírem-se como empecilhos
ao amadurecimento deste processo.
Diante de um contexto de ampla inserção das tecnologias digitais nos
espaços individuais, sociais e profissionais, a universidade precisa considerar as
possibilidades de desenvolvimento de propostas pedagógicas a partir de modelos de
aprendizagem híbridos, ou seja, que combinam estratégias de ensino e
aprendizagem online e presencial, conferindo maior flexibilidade e autonomia aos
estudantes.
Consideramos que este relato trouxe elementos que indicam a necessidade
de estamos abertos ao espírito da cibercultura. Obviamente, essa abertura não pode
ser cega e determinística, mas criticamente construída a fim de se ponderar entre
potencialidades das TDIC e, também, os desafios que permeiam sua aproximação
da prática pedagógica.
9

Inegavelmente, o trabalho com o/no virtual exige conhecimento, dedicação e
tempo. Assim, acreditamos que as formas de avaliação do que é considerado
“produção acadêmica” também precisam estar suscetíveis às reconfigurações
interpostas pela cibercultura. Nesse sentido emergem novas questões: como avaliar
o trabalho docente virtualizado de maneira a assegurar devidos créditos
acadêmicos? Se o tempo destinado ao projeto de aulas virtualizadas é – por muitas
vezes – maior que o exigido dentro dos limites físicos das tradicionais salas de aula,
como contabilizá-lo legalmente? Como melhor incentivar a aproximação dos
processos de ensino do contexto cibercultural? Se a responsabilidade da formação
de professores é das universidades, então, como melhor estimular a inclusão de
seus docentes na cibercultura? Por fim: estariam, efetivamente, as licenciaturas das
universidades cumprindo com o seu papel de formar o professor para a atuação na
sociedade contemporânea?
O caminho para a compreensão dessas questões exigem novas experiências
de campo, que somente aliadas à pesquisa poderão nos fornecer melhores
indicativos para a construção da educação na cibercultura. Acreditamos que seja
urgente repensar a formação inicial do professor, favorecendo e impulsionando o
futuro
profissional
a
uma
maior
abertura
às
possibilidades
cognitivas/colaborativas/dialógicas do ciberespaço. Compreendemos que, o
(re)desenho desse caminho de profissionalização precisa incorporar, articular e
fomentar dinâmicas que permitam ao futuro professor se apropriar das TDIC. Isso
porque, se a cibercultura expande as formas interativas e comunicativas entre
sujeitos com o/no ciberespaço, a negligência dessa realidade implica uma formação
de professores inadequada e infértil ao atendimento das exigências da cultura
digital.
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Resumo – A utilização de tecnologias, dentro e fora da sala de aula, configura-se
como uma forma de auxiliar no desenvolvimento dos processos de ensino e
aprendizagem, remodelando o conceito de um ambiente de estudo tradicional.
Uma das principais mudanças deste conceito diz respeito às videoaulas, que
podem ser utilizadas como uma ferramenta para a apresentação e para a
complementação de conteúdos, proporcionando, além disso, um alcance muito
maior. Estes materiais audiovisuais, em sua maior parte, podem ser encontrados
em sites de compartilhamento de vídeos, como o Youtube, ou em repositórios e
ambientes virtuais de aprendizagem de instituições de ensino. Este artigo tem
como objetivo relatar o processo de desenvolvimento de uma plataforma de
repositório dos vídeos produzidos pela equipe do Núcleo de Tecnologia
Educacional da Universidade Federal de Santa Maria: o NTE Tube. Neste estudo,
apresentamos, primeiramente, a pesquisa que fundamentou o projeto e, na
sequência, aprofundamos questões relacionadas ao seu desenvolvimento e
execução.
Palavras-chave: Acessibilidade;
videoaula.

design

responsivo;

educação

a

distância;

Abstract – Using technologies, in or outside classes, is a helper for the process of
learning and teaching, creating a new concept about the traditional classes. A main
caracteristic of video lectures is that they can be used as a tool for a deep
comprehension of class topics, providing a better experience and reaching more
students than usual classes. Those audiovisual materials, mostly, can be found on
online video platforms, like Youtube, or virtual learning environment for schools.
The present article outlines the development process of NTETube: a video
repository platform made by the Federal University of Santa Maria educational
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technology team. We started with a research about distance learning and video
lectures for the beginning of our project, then, it is explained topics about its
development.
Keywords: Accessiblity, responsive design, distance learning, video lecture.

1. Introdução
Os processos de ensino e aprendizagem estão em constante evolução e cada vez
mais a utilização de tecnologias, dentro e fora da sala de aula, como uma forma de
auxiliar no desenvolvimento desses processos vão remodelando o conceito de um
ambiente de estudo tradicional. Uma das principais mudanças deste conceito diz
respeito às videoaulas, que podem ser utilizadas como uma ferramenta para a
apresentação e para a complementação de conteúdos, proporcionando um alcance
maior para pessoas que, muitas vezes, não podem frequentar presencialmente uma
sala de aula. Além desse fator, a linguagem audiovisual proporciona o uso de
ferramentas - como inserções gráficas, musicais e animações - que podem tornar as
aulas mais cativantes para o aluno, sem que o conteúdo apresentado seja
simplificado ou deturpado.
Estes materiais audiovisuais, em sua maior parte, podem ser encontrados em
sites de compartilhamento de vídeos, como o Youtube, ou em repositórios e
ambientes virtuais de aprendizagem de instituições de ensino. Isto não significa que
estes ambientes online disponham de todas as ferramentas necessárias para
atender as necessidades dos usuários, tanto em questões relacionadas ao ensino
como em pontos referentes à acessibilidade para pessoas com necessidades
especiais. Assim, este artigo tem como objetivo relatar o processo de
desenvolvimento de uma plataforma de repositório dos vídeos produzidos pela
equipe do Núcleo de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa
Maria: o NTE Tube. Neste estudo, apresentaremos, primeiramente, a pesquisa de
maneira breve, para, na sequência, aprofundarmos questões relacionadas ao
desenvolvimento e à execução do projeto.

2. Aprimoramento e manutenção dos cursos de educação a distância no
âmbito da Universidade Aberta do Brasil
O impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no ensino e na
pesquisa evidencia-se quotidianamente, com a evolução e os avanços da
informática, que necessitam ser absorvidos pela comunidade acadêmica. Nesse
sentido, é preciso centrar esforços na implantação e execução de projetos de cursos
de graduação e pós-graduação, no sentido de moldá-los às novas formas de ensino
e uso dessas tecnologias. Nos últimos anos, a UFSM vem passando por um
desenvolvimento extremamente rápido e profundo, no que diz respeito à
implantação desta modalidade de ensino - EaD -, objetivando dar um salto
qualitativo em direção ao futuro. Neste contexto, o NTE da UFSM concentra as
atividades em educação a distância e as pesquisas em tecnologias, envolvendo
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recursos humanos e tecnológicos especializados.
A partir de novembro de 2015, o NTE entrou em um processo de
reestruturação organizacional, partindo da criação de uma nova Equipe
Multidisciplinar, com a adição de três designers e uma revisora linguística, além de
três novos programadores para a Equipe de Suporte Moodle. Desde então, o Núcleo
vem ampliando suas pesquisas, produtos e serviços à comunidade acadêmica do
ensino a distância e presencial, desenvolvendo materiais didáticos, vídeos,
conteúdos de informação geral e plataformas digitais para ampliar as experiências
de estudo dos alunos e professores.
Antes mesmo da reorganização da Equipe Multidisciplinar, o NTE da UFSM
manteve continuamente uma grande produção audiovisual, principalmente com
videoaulas voltadas aos cursos do ensino a distância da universidade. Estas aulas,
após serem gravadas e editadas pela Equipe Audiovisual, eram em sua maioria
oferecidas nas disciplinas do Moodle referentes a cada professor, através da
disponibilização de links indexados do Youtube. As videoaulas ficavam como links
fechados, com o acesso permitido apenas para alunos, professores e tutores do
respectivo curso. Além das aulas em formato audiovisual, também eram produzidos
vídeos sobre eventos realizados pelo NTE.
Nesse contexto, percebeu-se a necessidade de desenvolvimento de uma
plataforma de armazenamento e transmissão do material audiovisual produzido
dentro do Núcleo de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa
Maria. O desenvolvimento deste repositório possibilitaria a criação de ferramentas
específicas aliadas ao vídeo, acessibilidade e disponibilidade. A coordenação geral
do projeto ficou sob responsabilidade do Prof. Paulo Roberto Colusso
(NEAD/UFSM), e a execução ficou a cargo das Equipes de Design, Tecnologia da
Informação e Equipe Audiovisual.
Como objetivo geral, este projeto procura pesquisar e desenvolver o ensino a
distância dentro da comunidade acadêmica da UFSM, buscando uma forma de
distribuição e acesso aos materiais audiovisuais produzidos pelo NTE de maneira
abrangente, através da criação de uma plataforma online de repositório de vídeos
em que qualquer estudante ou professor - sendo do ensino a distância ou não possa visualizar e usufruir do material disponibilizado. Para atingirmos este fim,
definimos alguns objetivos específicos para o desenvolvimento e execução do
projeto, com etapas e cronogramas a serem seguidos pelas equipes responsáveis.
De maneira mais sintética, podemos separar os objetivos específicos da seguinte
forma: I) Aprofundar questões técnicas de design e programação para o
desenvolvimento de uma plataforma com layout responsivo, permitindo o fácil
acesso e carregamento em diversos dispositivos móveis; II) Estudar e implementar
ferramentas de acessibilidade a pessoas com necessidades especiais, aliadas ao
vídeo para proporcionar inclusão a todos os usuários.
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3. Contexto de planejamento do projeto
A linguagem audiovisual pode ser de grande contribuição no processo de
aprendizagem, possibilitando diversos recursos que ampliam a capacidade
explicativa dos professores. Uma videoaula pode preencher lacunas que possam
existir entre docente e discente. No congresso da Associação Brasileira de
Educação a Distância (ABED), em 2003, foi definido o seguinte conceito de
videoaula:
A videoaula é uma tecnologia que proporciona a comunicação "face a face"
entre grupos situados em dois ou mais lugares geograficamente diferentes.
Das tecnologias utilizadas no ensino a distância, a videoaula é a que mais
se aproxima da situação convencional da sala de aula, podendo ser
considerada uma atividade presencial, por possibilitar a conversa em duas
vias, permitindo que o processo de ensino/aprendizagem ocorra em tempo
real (online) e possa ser interativo (CERQUEIRA; BARTHOLO; MUDADO;
AYRES, 2003).

Dessa forma, este tipo de formato ainda pode disponibilizar um conteúdo ou
plataforma que melhore a acessibilidade a pessoas com necessidades especiais,
enriquecendo e democratizando ainda mais o processo de ensino e aprendizagem.
Tendo definido as contribuições que o formato audiovisual pode trazer a novas
dinâmicas de ensino, começou-se a discutir quais seriam as melhores formas de
distribuição deste tipo de conteúdo. Como vivemos em um mundo com contantes
transformações tecnológicas, as formas de ensino e aprendizagem também devem
acompanhar este avanço. Para tanto, recursos e ferramentas voltadas ao ensino a
distância devem ser criadas e aprimoradas, visando melhorar não somente o
aprendizado, como também possibilitar novas experiências durante o ensino. As
ferramentas mais comuns utilizadas por instituições de ensino e pesquisa para
armazenamento, organização e distribuição dos conteúdos didáticos digitais são os
conhecidos AVA´s (Ambientes Virtuais de Aprendizagem). Como maior exemplo
destas plataformas, temos o Moodle, onde alunos, professores e tutores podem
interagir através de fóruns e chats e obter conteúdos completos ou complementares
para aprofundar os estudos.
A informática surge no contexto das inúmeras inovações tecnológicas
oriundas da área da computação, associadas às telecomunicações, que têm
transformado as sociedades contemporâneas. Essas inovações produzem
alterações profundas nas relações interpessoais em todos os níveis e
aspectos, principalmente nas sociedades que delas dispõem, imprimindo
um novo ritmo, quase frenético, aos relacionamentos empresariais e
humanos. (GOULART; PERAZZO, 2010, p. 20)

No entanto, somente disponibilizar os materiais audiovisuais produzidos pelo
NTE no ambiente Moodle não era suficiente para possibilitar uma maior abrangência
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na disseminação do conteúdo, pelo fato de cada videoaula ficar ligada apenas ao
curso e à disciplina a qual pertence. Da mesma forma, apenas o processo de
reorganização do canal de comunicação do NTE no Youtube mostrou-se insuficiente
para os propósitos buscados, uma vez que esse repositório não permitiria o
aprofundamento das questões relacionadas à acessibilidade de usuários com
necessidades especiais - um ponto fundamental neste projeto. Nesse sentido,
buscou-se, com este projeto, desenvolver uma plataforma de repositório de vídeos,
com uma interface própria e que viesse a cumprir todos os requisitos necessários
para disponibilizar uma melhor experiência e organização para usuários da
educação a distância e presencial da comunidade acadêmica da UFSM.
3.1 Experiência de aprendizagem interativa
Durante o desenvolvimento do projeto, também buscou-se aprimorar a experiência
do usuário em relação a interface e usabilidade da plataforma online. A interface,
responsável pela comunicação entre o usuário e o conteúdo disponível, deveria ter
um visual moderno e que incentivasse a permanência do usuário no site e ao
mesmo tempo facilitasse o aprofundamento dos estudos. Outro fator relevante em
relação à interface, diz respeito à disponibilidade desta plataforma online - que, para
uma maior abrangência, deveria ser responsiva -, podendo ser acessada de
qualquer tipo de dispositivo móvel (computador, tablet e celular). De acordo com
Ribas, Vanzin e Ulbricht (2015):
Além da evolução da WEB, há também a evolução dos dispositivos para
acessar a internet, pois atualmente a tecnologia está em um constante
estado de modificação e atualização. Percebe-se essa evolução e
transformação, pelo crescente número de celulares e tablets com acesso a
internet (RIBAS; VANZIN; ULBRICHT, 2015, p. 28).

Dessa forma, foi preciso estudar alguns pontos que fizessem o layout do site
ser voltado para formato responsivo, facilitando as futuras etapas do
desenvolvimento da programação. A interface também deveria estar integrada e
possibilitando uma maior acessibilidade a qualquer usuário com algum tipo de
deficiência física. Portanto, também estudou-se a possibilidade de incluir na
plataforma uma maneira de integrar alguma ferramenta que possibilitasse a geração
automática da linguagem de sinais para os vídeos que não disponibilizassem a
tradução para libras, gravada posteriormente ao vídeo original gravado. Nesse
sentido, ao procurar atingir todos os objetivos do projeto NTE Tube, buscamos gerar
uma nova ferramenta tecnológica, voltada ao ensino a distância, proporcionando
inovações principalmente no âmbito de acessibilidade na educação.
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4. NTETube: um breve relato sobre o projeto
4.1 Planejamento e levantamento dos requisitos
A primeira etapa é considerada a fase de levantamento dos requisitos,
especificações técnicas e planejamento das fases subsequentes, para o
desenvolvimento da plataforma de vídeos. As equipes responsáveis pela elaboração
do repositório reuniram-se com a equipe de produção audiovisual, buscando elencar
as principais necessidades e desafios existentes para a elaboração de uma
ferramenta que fosse capaz de armazenar, compartilhar e, também, exibir vídeos em
tempo real. Com isso, efetuou-se a identificação e a análise das necessidades
apontadas na reunião, compreendendo-se assim os requisitos funcionais e nãofuncionais fundamentais para a construção da plataforma de vídeos.
4.2 Protótipo, desenvolvimento e testes
A partir do levantamento e da análise dos requisitos, foi possível definir a arquitetura
de informação, que possibilita a compreensão de como se apresentaria a estrutura e
os textos em cada tela do site. Assim, foram feitos estudos de wireframes, que
servem como um esboço do layout, ajudando a entender visualmente como as
informações organizadas na arquitetura comportam-se no site.
Após a análise dos estudos de wireframes desenvolvidos, deu-se início à fase
de geração de alternativas para o layout, buscando um visual adaptado à internet
atual, com uma estética que prioriza a clareza das informações (PORTER, 2010), e
voltado a um modelo de site responsivo. Atentou-se também para elementos como
tamanho máximo de largura de imagens, tamanho da tipografia e cores, buscando
que o usuário tenha uma experiência satisfatória ao utilizar o repositório,
independente do dispositivo utilizado para o acesso. O Google Material Design,
projeto do Google que serve como um guia para auxiliar na criação de padrões para
sites e aplicativos, foi utilizado nesta etapa, de maneira a otimizar o processo.

Figura 1 – Propostas de layout para a página inicial.
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4.3 Desenvolvimento do projeto
Após análise das equipes sobre as alternativas desenvolvidas, um arranjo visual foi
validado e ajustado pela equipe de design, possibilitando à equipe de tecnologia da
informação avançar para a fase de desenvolvimento do projeto NTE Tube
(http://ntetube.nte.ufsm.br/).

Figura 2 – Páginas do repositório em desenvolvimento (Disponível em:
http://ntetube.nte.ufsm.br/).

Com base nos requisitos elencados na etapa inicial e no layout desenvolvido
pela equipe de design, deu-se início à elaboração de um protótipo funcional da
plataforma com o intuito de avaliar se os requisitos funcionais estavam de acordo
com as necessidades apontadas pela equipe de audiovisual. Com isso, a
implementação real das funcionalidades da plataforma foi realizada.
A solução que foi desenvolvida tinha a intenção de apresentar um código
fonte aberto, ser de fácil manutenibilidade e ser enquadrada na categoria de
software livre. Para isso, optou-se pelo uso das linguagens de programação C,
JavaScript e PHP. Com base nestas linguagens de programação, definiu-se que
seria necessário o uso de frameworks1, visto que o desenvolvimento de um software
com o auxílio de tais tecnologias traz uma garantia de que a estrutura esteja correta
e de acordo com as regras de negócio. Sendo assim, neste projeto fez-se o uso dos
frameworks Symfony2 e Twitter Bootstrap. O armazenamento das informações
textuais é realizada pelo sistema gerenciador de banco de dados MySQL que é
integrado a plataforma.
Para realizar a manipulação dos arquivos de vídeo, que são submetidos pelos
usuários do sistema, a plataforma contou com a incorporação do código fonte do
projeto ffmpeg. O ffmpeg é um software de código fonte aberto que realiza a
1

Compreende-se por framework uma abstração de alto nível que une funções que são de uso frequente com a
finalidade de prover uma funcionalidade genérica.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
codificação, conversão, compactação, entre outras funcionalidades de arquivos
multimídia. Sendo assim, o repositório utiliza o ffmpeg para converter os arquivos de
vídeos de um formato para outro, compactar e extrair a imagem miniatura, que é
anexada junto aos metadados destes arquivos.
O desenvolvimento da plataforma foi planejado para integrar-se a tecnologias
assistivas mediadas por um software para promover a acessibilidade para
portadores de deficiências auditivas ou visuais. Sendo assim, pensando-se nos
portadores de deficiências visuais, a interface como um todo, contou com a
implementação dos recursos WAI-ARIA provenientes do HTML. O WAI-ARIA é um
conjunto de atributos do HTML e, quando implementados, fornecem informações
semânticas sobre determinados componentes visuais (imagens, textos e botões).
Permite-se, assim, que as tecnologias assistivas, em específico os leitores de tela,
possam realizar a correta interpretação destes componentes, contribuindo com a
experiência no uso do sistema pelo portador de deficiência visual.
Após a implementação da interface do usuário com os recursos do WAI-ARIA
e pensando na acessibilidade para portadores de deficiência auditiva, desenvolveuse um plugin para o reprodutor de conteúdo multimídia, responsável pela integração
do sistema de exibição de legendas com o plugin do VLibras. VLibras é um projeto
de código aberto, responsável pela tradução de textos redigidos em português para
Linguagem Brasileira de Sinais. Concluído o desenvolvimento do plugin do sistema
de legendas, modificou-se o código fonte da extensão do VLibras para que o
repositório de vídeos, quando selecionada a opção “legenda” no idioma libras,
execute automaticamente a tradução para a Linguagem Brasileira de Sinais.
4.4 Apresentação e aprimoramentos
Nesta etapa, tomando como base a primeira versão estável da plataforma de vídeos,
realizou-se uma reunião com todas as equipes envolvidas na concepção do projeto
para demonstrar os recursos e potencialidades da plataforma projetada. Para tanto,
simulou-se a submissão de um dado multimídia, corretamente catalogado e
armazenado na plataforma, e o acesso de um usuário comum à plataforma - ou seja,
um usuário que não tem permissão de acesso à área administrativa. Ao acessar o
dado submetido através dos mecanismos de filtro contidos na tela de catálogo,
verificou-se a disposição das informações e a execução em tempo real do dado
multimídia.
Através da implementação da plataforma de vídeos do NTE, obtém-se como
resultados um software livre e de código aberto, destinado ao armazenamento, à
catalogação, ao tratamento de dados multimídia e à distribuição do conteúdo em
vídeo, constituindo-se como um recurso social importante na promoção da
acessibilidade, tanto para portadores de deficiência visual quanto auditiva.
Na figura 3, pode-se visualizar, primeiramente, a interface administrava como
a tela inicial da plataforma, onde rapidamente o usuário pode efetuar alguma ação.
Na segunda imagem, vê-se a tela de submissão de dados multimídia, onde é
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realizada a postagem de um vídeo e a catalogação do mesmo. Na terceira imagem,
é possível visualizar algumas estatísticas de uso da plataforma, onde graficamente
são demonstradas as estatísticas de acesso e de consumo de dados em disco.

Figura 3 – Telas de Administração da plataforma (tela inicial, tela de submissão de
dados e tela de estatísticas).

Na figura 4, é possível visualizar a interface da plataforma para o acesso de
um usuário comum. Na primeira imagem, vê-se a tela de exibição, composta de um
reprodutor de vídeos e sua correta catalogação. A segunda imagem mostra a tela de
exibição de vídeos, com a tradução automática para Libras. Na terceira imagem, há
a tela de catálogo, onde o usuário pode estabelecer filtros, de forma a otimizar a
consulta aos dados multimídia disponíveis na plataforma.

Figura 4 – Telas de acesso comum a plataforma.

Considerações finais
Neste primeiro momento, atingimos o objetivo principal de disponibilizar para a
comunidade acadêmica da UFSM uma plataforma online, na qual podem ser
acessados conteúdos de qualidade, agregando as mais diversas áreas de ensino e
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pesquisa - tanto EaD como presencial. Da mesma forma, conforme relatado nas
etapas de desenvolvimento e execução do projeto, também já foi desenvolvida a
tradução simultânea e automática para Libras, proporcionando maior acessibilidade
para os usuários com deficiência auditiva. Apesar deste relato ser reduzido, durante
a pesquisa e o desenvolvimento do projeto muitas questões foram aprofundadas e
irão gerar um relatório posterior, abrangendo especificamente todas as etapas do
projeto de forma detalhada. Para as próximas interações relativas ao ciclo de
desenvolvimento da plataforma de vídeos NTE Tube, planeja-se agregar um módulo
responsável pela criação e editoração de legendas, as quais possam ser escritas e
sincronizadas pelos recursos provenientes da própria plataforma. Também será
desenvolvido um trabalho no sentido de aperfeiçoar a integração do sistema de
exibição de legendas com o plugin do VLibras. Além disso, objetiva-se ainda
implementar a integração com o Google Translator, de forma a traduzir em tempo
real as legendas para distintos idiomas, aprimorando questões como acessibilidade
e internacionalização da plataforma.
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Resumo:
A Educação a Distância utiliza diversas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e,
a partir do desenvolvimento destas, o processo de mediação pedagógica nesta modalidade
de ensino tem se modificado. Diante dessa realidade, o presente artigo objetiva analisar a
relação entre o uso das TIC e as formas como tutores/as conduzem o processo de
mediação pedagógica no ambiente Virtual de aprendizagem (AVA), tendo como suporte a
teria socioconstrutivista de Lev Vygotsky. Para isso utilizou-se como referência três
conceitos das categorias de análise da medicação pedagógica: focalização, afetividade e
reflexão. A metodologia utilizada para a construção dos dados, de caráter qualitativa, deu-se
através de estudo de caso, com aplicação de questionários junto a doze tutores/as a
distância de quatro cursos técnicos que atuam no Instituto Federal de Educação do Piauí, no
campus Cocal. De forma geral, os resultados apontam que a atuação do tutor/a na
educação a Distância, não se constitui meramente como um ato mecânico. Existe, por parte
de alguns, a preocupação em desenvolver no aluno um pensamento crítico reflexivo, além
de buscarem, a partir do uso do ambiente virtual, estabelecer uma relação de proximidade e
interação.
Palavras-chaves: Mediação pedagógica; TIC; Educação a Distância
Abstract
Distance learning uses several Information and Communication Technologies (TICs in
Portuguese) and, from their development, the process of pedagogical mediation in this modality
of teaching has to be modified. Considering this reality, the present paper aims to analyze the
relationship between the use of TICs and the ways tutors lead the process of pedagogical
mediation in the Virtual Environment of Learning (AVA in Portuguese), having as backbone the
socioconstructivist theory of Lev Vygostky. To accomplish this, three concepts of categories of
analysis of pedagogical mediation were used: focalization, affectivity and reflection. The
methodology used to the construction of the data, of quantitative character, was carried out

through case study, with the application of questionnaires with twelve distance tutors from four
technical courses that worked in the Federal Institute of Piauí, Cocal campus. In a general way,
the results point to the conclusion that the work of the tutor in distance learning is not a mere
mechanical act. In some of them there is a concern to develop in the student a critical reflexive
thought, besides seeking, from the use of the virtual environment, to establish a relationship of
proximity and interaction.
Keywords: Pedagogical Mediation; TIC; Distance Learning.

1. Introdução
As tecnologias digitais constituem-se em um marco no desenvolvimento das novas
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), tais como: computadores, laptops,
celulares, smartphones, tablets, etc. Juntamente com estas, a internet definiu um novo
padrão de comunicação, relativizando o espaço e alterando a noção do tempo.
Estabeleceram novos arranjos sociais, que conforme Jorete (2012, p.15) caracterizamse por “novas tradições e crenças vivenciadas por uma geração de nativos digitais,
sujeitos que interagem por meio de novos métodos de aproximação”.
As TIC e a internet também proporcionam uma democratização no acesso às
informações, para Lopes e Melo (2014) estas ferramentas possibilitam aos seus
usuários desenvolver capacidades e habilidades cognitivas, o pensamento difuso e a
autodidaxia, esta última, entendida como a capacidade de aprender a aprender,
característica, que é de fundamental importância para o/a aluno/a da Educação a
Distância (EaD).
As novas tecnologias aplicadas à informática em especial o computador,
fazem surgir possibilidades diversas para a EaD, como a utilização dos Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (AVA), que para Torres e Vermaas (2013, p.4) são
definidos como sistemas computacionais que dão suporte a atividades mediadas
pelas tecnologias de informação e comunicação. Para Tonelli et.al (2015) os AVA ou
comunidades virtuais de aprendizagem dispostos nos ciberespaço quebraram as
barreiras do espaço físico existente entre professor e aluno. Nessa perspectiva,
O advento da internet, dos microcomputadores e de novos softwares
educacionais ofereceu novas possibilidades ao processo de ensinoaprendizagem, propiciando aos professores a oportunidade de buscar um
novo modo de ensinar e, aos alunos, novas formas e possibilidades de
aprender (SILVA et al, 2008, p.1).

No AVA o processo de ensino aprendizagem pode ser praticado com maior
interatividade entre professores/as e alunos/as, em uma dimensão diferente daquela
em que a educação a distância se fazia tão somente pelo envio de material
impresso, momento definido como ensino por correspondência. Assim, diante das
possibilidades de interação e comunicação disponíveis no AVA, quer de natureza
síncrona ou assíncrona, faz-se necessário refletir sobre as mediações pedagógicas
praticadas por tutores a distância, considerando as sensibilidades educativas,
pautadas em uma perspectiva socioconstrutivista, reconhecendo que mediação
pedagógica não acontece em um único espaço, em um processo unidimensional,

mas depende de questões que considerem as pessoas envolvidas no processo,
suas experiências e suas escolhas, o que exige o rompimento com paradigmas
reducionistas, tecnicistas e lineares.
O artigo apresenta um breve histórico da Educação a Distância e as
contribuições das Tecnologias de Informação e Comunicação para uma
ressignificação dos termos distância e tempo. Destaca a função de tutores, suas
atribuições e competências conforme a Resolução Nº 18, de 16 de junho de 2010.
Evidencia a temática das mediações pedagógicas (SHECHTMAN 2009) tendo como
pano de fundo as sensibilidades educativas, em uma perspectiva socioconstrutivista,
no Ambiente Virtual de Aprendizagem para a Educação a Distância (TONELLI et al,
2015). Por fim, os resultados, a partir dos dados coletados através dos questionários
aplicados, que permitiram fazer uma breve avaliação entre as formas de mediações
pedagógicas adotadas por tutores a distância, ao utilizarem o Ambiente Virtual de
Aprendizagem.
2. TICs e uma Educação a Distância mais próxima
Relatar a primeira experiência em Educação a Distância é entrar numa seara um
tanto controvertida, já que não é consensual entre os pesquisadores o marco inicial
da EaD, contudo, KEEGAN (1991, p. 11) destaca que “a Educação à Distância não
surgiu no vácuo”, ela possui uma longa trajetória histórica e, e gradativamente
incorporou diversas TIC à sua estrutura funcional: material impresso, rádio, TV,
telefone e por ultimo a Internet/Web. À medida que novas TIC são incorporadas à
pratica da EaD altera-se o aspecto interacionista entre tutores/as e alunos/as e, é
com base nessas mudanças que os pesquisadores costumam dividir o histórico da
EaD em fases ou gerações (Quadro 1)
Quadro 1 – Cinco gerações de Educação a Distância
Geração

Período

Forma, recursos instrucionais e tecnológicos básicos

Primeira

> 1880

Segunda

>1920

Terceira

>1960/1970

Quarta

>1980

Teleconferência: os destaques são o telefone e os satélites

Quinta

>1990

Educação por meio da Internet/Web: esta geração utiliza uma
gama de recursos digitais, o destaque fica para os ambientes
virtuais de aprendizagem (AVA).

Ensino por correspondência: destaque para os materiais
impressos, livros e apostilas.
Educação por rádio e televisão: aqui o Rádio, o Vídeo, a TV e
as Fitas cassetes foram os destaques.
Universidades abertas: estas utilizam fundamentalmente os
materiais impressos, TV, Rádio, telefone e fitas cassetes.

Fonte: Adaptado de Moore e Kearsley (2007, p.26)

Gradativamente, ao longo das gerações ou períodos, ocorreu uma transição
da comunicação ‘um para um’, baseada na entrega domiciliar de conteúdos, de ‘um
para muitos’ baseada na difusão em massa a partir de uma fonte radiodifusora, para

a proposição da comunicação de ‘todos para todos’, viabilizada pelas pelos
ambientes virtuais de aprendizagem (SARTORI, 2006).
A diversidade de recursos comunicacionais utilizados na EaD, permitiu que a
comunicação realizada entre os que atuam no processo de ensino e aprendizagem,
como a, tutor/a e aluno/a, ocorresse tanto de forma assíncrona como síncrona. Para
Menezes e Santos (2001) a comunicação assíncrona, é aquela não-simultânea, a
mensagem emitida por uma pessoa é recebida e, em outro momento, é respondida.
É o que ocorre nos cursos por correspondência, nas mensagens enviadas via e-mail,
blogs, fóruns e algumas teleconferências computadorizadas. Diferentemente, a
comunicação na forma síncrona, segundo os mesmos autores, é a aquela que
ocorre exatamente ao mesmo tempo, simultâneamente. Destarte, as mensagens
enviadas por uma pessoa são imediatamente recebidas e respondidas. Esse tipo de
comunicação pode ser feito via chat, audioconferência, videoconferência,
webconferência.
Nesse contexto, uma comunicação síncrona, estabelece uma nova
perspectiva na forma de compreender a Educação a Distância, relativizando os
conceitos de proximidade e distância, afinal, conforme Filho (2011, p. 7) deve ser “a
proximidade do aluno, não no sentido espaço-temporal, mas no sentido do exercício
da autonomia, da participação e da colaboração no processo ensino aprendizagem.”
Dessa forma, a separação espacial e temporal, traduzida em distância, que outrora
dava relevo e significado à definição de Educação a Distância tem sido relativizada.
Assim,
é possível relativizar a presença e a proximidade de um professor, por
exemplo, em uma sala de aula lotada, ao mesmo tempo em que se relativiza
a distância de um professor que se faz virtualmente próximo por meio de
aulas em webcast por transmissão via satélite ou em dispositivos online que
permitem certa interação (SALDANHA, 2008, p. 6).

Valente e Mattar (2007) reforçam esse pensamento quando afirmam que o
distanciamento físico entre os participantes não importa necessariamente em
distanciamento humano. O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação que
podem ser conectadas em redes possibilitam a manipulação do espaço e do tempo.
Desse modo, a capacidade de mediatização promovida pelas tecnologias no campo
educacional, em especial na EaD, tem contrariado àqueles, que de forma simplista,
à enxergam como uma modalidade de ensino cuja principal característica é a
distância física entre quem aprende e quem ensina.
As variáveis tempo e espaço conectadas à capacidade de interação
estabelecida pelas TIC, em particular pelas redes de comunicação telemáticas,
atuam de forma a comprimir distâncias. Estar distante espacialmente não significa
estar distante temporalmente. É a partir do uso das TIC, aliada à disponibilidade de
uma infraestrutura que permita a comunicação em redes, possibilitando uma
interação em tempo real, que nossos sentidos são modificados. Silva e Tancman
(2000) relatam que a velocidade de evolução dos media eletrônicos edificam a uma
nova forma de vivenciar o tempo, convertendo a noção de tempo-duração por
tempo-velocidade e instantaneidade das relações sociais.
As tecnologias comunicacionais ao permitirem uma nova dinâmica no
processo interacionista, contribuíram para reduzir a distância que separavam os

tutores/as dos alunos/as pois facilitaram o acesso às informações e foram
responsáveis por mudanças nos seus respectivos papeis. A ideia segregadora onde
os personagens da relação, o professor/tutor como centralizador do conhecimento e
o aluno como um mero receptor de informações, modificou-se. Logo, tanto de um
quanto do outro, espera-se uma postura mais critica e dialogada, afinal, pensar em
mediação pedagógica é ampliar o espaço para trocas e apropriação de
conhecimentos construídos, considerando as relações sociais vivenciadas pelos
sujeitos.
Diante das novas tecnologias e da chamada revolução da informática e da
automação, a didática deve pensar em novas formas de relações sociais as
quais integrem novas pedagogias e estratégias emotivas e cognitivas, que
integrem o jovem no mundo digital numa perspectiva dialógica. Associar o
desafio de inserir a prática do professor no contexto das inovações
tecnológicas é, primeiramente, observar as necessidades da escola e da
sociedade na busca de soluções e respostas alternativas. (GALERA e
BORSOI, p.2, 2005).

Entretanto, os avanços tecnológicos, no ambiente educacional, por vezes
causam desconfianças em alguns profissionais que por alguma razão não se sentem
confortáveis ao utilizar tecnologias em suas práticas. Contudo, na Educação a
Distância é fundamental que o professor/tutor se aproprie das linguagens
tecnológicas a fim de conduzir de forma satisfatória sua função de mediador.
3. O tutor e a mediação pedagógica no AVA
O tutor é um dos atores que participa ativamente das práticas pedagógicas em
cursos ofertados na modalidade a distância. A importância deste em cursos de EaD
é singular, e a ele são atribuídas diversas funções, como a de “acolher, acompanhar,
avaliar, orientar, motivar, mediar e facilitar o processo de ensino/aprendizagem de
seus/as alunos/as” (SOEK; HARACEMIV, 2008, p. 9). Acumula ainda “a função
pedagógica, função gerencial, função técnica e função social” (SOEK; HARACEMIV,
2008, p. 8). Assim, diante de tantas atribuições, é fácil reconhecer no tutor a
condição de um importante mediador do processo de ensino aprendizagem,
responsável por promover a interatividade, trocar experiências com os/as alunos/as
e fortalecer a comunicação do grupo.
Segundo a Resolução nº18 /10 do FNDE, são atribuições do tutor:
Exercer as atividades típicas de tutoria a distância ou presencial; assistir
aos alunos nas atividades do curso; mediar a comunicação de conteúdos
entre o professor e os cursistas; apoiar o professor da disciplina nas
atividades do curso; acompanhar as atividades do ambiente virtual de
aprendizagem (AVA); coordenar as atividades presenciais; elaborar os
relatórios de regularidade dos alunos; estabelecer e promover contato
permanente com os alunos; aplicar avaliações; elaborar os relatórios de
desempenho dos alunos nas atividades. (FNDE, 2010).

Nesse contexto, entendo com Shechtman (2009) que mediação pedagógica é
um processo comunicacional, de construção de significados, que desenvolve a

negociação significativa de processos e conteúdos a serem abordados em ambientes
educacionais. Focaliza a construção de um saber relacional, contextual, proporcionado
pela interação professor/tutor aluno. As estratégias de mediação pedagógica ganham
uma nova configuração com o uso de ferramentas presentes nos ambientes virtuais,
permitindo a formação, um elo de sustentação entre emissores e receptores.
O diferencial está na mediação pedagógica, e nas sensibilidades envolvidas.
Masetto (2000) põe em evidência que mediação pedagógica é a intencionalidade, o
comportamento, a ação do professor/tutor que se coloca como um mediador e
motivador da aprendizagem, uma conexão entre o aprendiz e o conhecimento, pondo
em relevo o diálogo, o compartilhamento de experiências, o debate e a proposição de
situações. Destarte, depreende-se que a mediação pedagógica consiste na
intervenção didática que o professor/tutor faz na relação do aluno com o conhecimento.
Afinal, a atividade de mediação pedagógica não acontece em um único espaço,
em um processo unidimensional, mas depende de questões que considerem as
pessoas envolvidas no processo, suas experiências e suas escolhas. O mediador,
segundo Lev Vygotsky, em uma teoria socioconstrutivista, deve proporcionar a
mudança do desenvolvimento potencial para desenvolvimento real, no que denomina
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Para que o mediador possa fazer um bom
trabalho ele precisa criar um campo de aproximação com o aluno, para que este possa
externar suas experiências e conhecimentos prévios, fundamentais para o
planejamento, objetivos de abordagens e avaliações (BARBOSA, 2012)
A interação e o respeito pelas diferenças são essenciais para a não
homogeneização do processo de construção do conhecimento (COELHO; PISONI,
2012). Cabe ao indivíduo no decorrer do processo apropriar-se de algo externo a ele,
em um momento de internalização1, e assim fazer as suas próprias elaborações.
Apesar destes ambientes servirem como veiculadores de conteúdos e
permitirem a interação entre os sujeitos, Pereira, Schimitt e Dias (2007) destacam que
os AVAs não garantem por si só a aprendizagem, esta depende da qualidade do
envolvimento daqueles que estão inseridos nestes espaços e das sensibilidades que
são elaboradas no cotidiano de aprendizagem.
Para Albuquerque Jr (2013) a sensibilidade, incorpora duas grandes realidades
(dimensões). Uma remete às sensações corporais, físicas, a sensibilidade percebida
pelos sentidos, o tato, o paladar, a audição, a visão e olfato. A outra é a dimensão
subjetiva, que é demonstrada a partir da manifestação da subjetividade humana. Para
Bock et. al (2002) a subjetividade humana por sua vez é entendida como sendo a
síntese singular e individual que construímos conforme galgamos nosso
desenvolvendo e vivenciamos experiências da vida social e cultural
Assim, evidencia-se que o processo de ensino e aprendizagem invoca a
presença dos sentidos, qualquer que seja seu tipo, em qualquer modalidade de ensino,
seja ela presencial ou a distância, já que as relações processadas entre
professores/tutores alunos devem promover a materialização dos sentidos, com vistas
à aprendizagem. Na Educação a Distância, os sentidos devem estar mais aguçados
pelo fato dessa modalidade de ensino não exigir a presença de tutores/as e alunos/as
1

Conforme Lins (2003, p. 70) “para Vygotsky, a internalização é um processo que envolve a
transformação de fenômenos sociais em fenômenos psicológicos através de signos. Para ele a origem
de todas as funções psicológicas superiores situa-se na relação entre seres humanos”.

no mesmo espaço físico, pois podem estar conectados, interligados por tecnologias de
informação e comunicação, (MORAN, 2002).
Nos ambientes virtuais de aprendizagem, são inúmeros os recursos que
permitem a interação entre professores/tutores e alunos, dentre os quais, Lawinscky e
Haguenauer(2011) destacam: Agenda: permite agendar tarefas, atendimentos
individuais, eventos, avisos, enfim, sinalizações importantes para o bom seguimento
de um curso a distância; o Bate-papo ou chat: permite a realização de uma discussão
textual via web em modalidade síncrona. Este módulo contém instrumentos para a
revisão e administração das discussões; o Fórum: atividade de discussão assíncrona
onde são postadas mensagens sobre determinado tema. Os participantes têm a opção
de receber, via e-mail, cópias de todas as mensagens trocadas na discussão e a
Pesquisa de Opinião, onde o professor elabora uma pergunta com diversas opções de
resposta. Serve para fazer pesquisas de opinião rápidas, para estimular a reflexão
sobre um tópico, para escolher entre sugestões dadas, ou ainda para obter a
permissão de utilizar dados pessoais dos alunos em pesquisas do professor.
Contudo, de nada adianta tantos recursos se não forem bem utilizados. Estes
devem despertar nos sujeitos, habilidades que os conduzam a uma aprendizagem
autônoma. Nesta perspectiva, analisamos as estratégias de mediação pedagógica
fundamentada na descrição conceitual de focalização, afetividade e reflexão,
apresentada por Castro (2014) a partir da contribuição de Vectore (2006) e Tijiboy et al
(2009) para a mediação de professor/tutor. São assim definidos esses conceitos:
Focalização: Atitude do mediador direcionando o foco do aluno para a
tarefa proposta. Explicações, demonstrações, exemplificações, perguntas e
frases que chamem atenção do aluno para retornar ao objetivo.
Afetividade: Manifestações do mediador que expressem seu envolvimento
afetivo com o aluno, através do incentivo a participação e a iniciativa do
mesmo. Elogia as ações por ele executadas. Reconhece o empenho do
aluno. Cria um clima harmonioso e amigável no ambiente. Há
compreensão e empatia sobre a situação do aluno.
Reflexão: questionamentos e perguntas do mediador ao estudante, a fim
de objetivar a solução de um problema, implicando em uma ação
consciente ou intencional do mediador para instigar o raciocínio crítico do
aluno. Neste contexto, o mediador não dá respostas prontas, porém instiga
o estudante a buscar repostas por ele mesmo. (CASTRO, 2014, p.62)

4. Discussões dos resultados
Para compreendermos como tem se dado o processo de mediação pedagógica no
Ambiente virtual de Aprendizagem Moodle, a partir da atuação dos tutores que
atuam nos cursos técnicos de informática para internet, serviços públicos, eventos e
meio ambiente, ofertados pelo Instituto Federal de Educação do Piauí, no campi
Cocal, aplicou-se questionários junto a doze tutores.
Martins (2008) citado por Castro (2014, p.71) destaca que o “questionário é
um instrumento fundamental para coletar dados, em se tratando de uma pesquisa
social. Consiste numa lista ordenada de questionamentos que serão enviadas para
informantes em potencial selecionados anteriormente”. Objetivando uma maior
rapidez nas respostas por parte dos indagados, optou-se pela aplicação de

questionário on-line, que segundo Flick (2013), o questionário on-line possibilita ao
pesquisador uma facilidade na sua distribuição, maior rapidez no retorno das
respostas e é de baixo custo.
Na pesquisa, buscou-se entender como se processa a mediação dos/as
professores/tutores a partir dos seguintes aspectos: focalização, afetividade e
reflexão. Para isso, as perguntas foram organizadas em três eixos, no primeiro, as
perguntas buscavam perceber como é feito o direcionamento do aluno/a para a
tarefa proposta; no segundo, como o tutor/a se relaciona com o aluno: se estimula e
elogia sua participação, se busca criar uma proximidade, ou seja, uma relação
harmoniosa durante o processo de aprendizagem e, por fim, com que frequência
estimula o/a aluno/a para a construção de um pensamento critico e reflexivo diante
das atividades propostas.
Para as perguntas do primeiro eixo, as respostas apontaram que a maioria
dos tutores/as (67%), empregam em suas práticas ações explicativas,
demonstrativas com exemplificações a fim de conduzir o foco do processo de
aprendizagem a partir das atividades propostas. Os demais, 33% dos tutores/as,
utilizam somente as explicações em ferramentas síncronas, como os fóruns,
buscando atingir os objetivos propostos nas atividades. Aqui, já se evidencia um
processo de mediação pela maioria dos tutores onde se aplicam metodologias e
estratégias de ensino aplicáveis ao ensino a distância, que são capazes de
favorecer o processo de aprendizagem do aluno/a.
A relação de aprender no ambiente on-line pode-se associar ao processo de
mediatização do tutor que depende do direcionamento das aprendizagens
com o foco no aprendente, visando estabelecer estratégias pedagógicas
para selecionar critérios e meios mais adequados à produção de materiais,
elaborar conteúdos, criar metodologias de estudos específicas ao ensino à
distância, acompanhar o estudante de maneira que haja interação e
segurança durante o processo de aprendizagens em ambientes on-line.
(CASTRO, 2014, p.99)

O segundo eixo de perguntas buscava perceber o grau de proximidade e
afetividade dos/das tutores/as com os/as alunos/as, ou seja, como é construída a
relação entre estes no processo de ensino e aprendizagem. Para isso, perguntou-se
aos tutores se existe por parte deles um envolvimento com os/as alunos/as a partir
de incentivos e elogios às ações desenvolvidas por estes. As respostam mostraram
que 83% dos pesquisados são adeptos dessa prática, e concordam que a
construção de uma relação harmônica com os/as alunos/as favorecem o processo
de aprendizagem.
Concordando com essa prática, Leite e Tassoni (2000) apud Bonatto et al
(2008, p. 2), destacam que “a crença de que a aprendizagem é social e mediada por
elementos culturais, produz formas de práticas pedagógicas onde a preocupação
não é só com o “que ensinar”, mas também, com o “como ensinar””. Apenas 17%,
acreditam que o sucesso na aprendizagem independe de uma maior relação de
proximidade entre tutores/as e alunos/as, para eles, os motivos pessoais que cada
aluno possui ao fazer um curso, seja ele presencial ou a distância é o elemento
principal para o bom desempenho do aluno em sua trajetória.

Por fim, com as respostas dadas ao terceiro eixo de perguntas que buscavam
identificar com que frequência os/as tutores/as estimulam os/as alunos/as para a
construção de um pensamento critico e reflexivo diante das atividades propostas,
observou-se que quase a totalidade dos/das tutores/as, 98% realizam essa prática.
Na concepção de Castro (2014), o incentivo a um pensamento reflexivo é a ação do
mediador que conduz questionamentos e perguntas aos estudantes, buscando
instigá-los a encontrar soluções aos problemas propostos e que possam desenvolver
o raciocínio crítico. Apenas 2% dos/as professores/as-tutores/as ainda permanecem
com pensamentos arraigados a métodos obsoletos de mediações pedagógicas, que
soam de forma totalmente incompatível com o as atuais exigência educacionais.
5. Considerações finais
Reconhecendo que as TIC são extensivas à vida em sociedade e potencializam as
relações cotidianas dos indivíduos, descortina-se um novo paradigma educacional,
surgem novos pensamentos acerca de como deve ser conduzido o processo ensinoaprendizagem, seja no ensino presencial, seja na Educação a Distância. Nesta,
mesmo existindo uma separação física entre os atores, é possível uma interação
síncrona, feita nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem.
As relações que se processam no ambiente virtual de aprendizagem,
mediadas pelos/as professores/tutores são responsáveis diretamente pelo sucesso
ou não do processo de ensino e aprendizagem. A mediação no AVA está
fundamentada especialmente na ação do tutor, a partir do uso das ferramentas e
recursos tecnológicos disponíveis na plataforma.
Nessa perspectiva, o entendimento de mediação pedagógica não se restringe
apenas ao direcionamento ou orientação oferecidas pelos/as tutores/as dentro do
ambiente virtual de aprendizagem, tão pouco pode se resumir a uma mera relação
de perguntas e respostas. Mediar consiste em um processo gradativo de instigar o
aluno, estimulá-lo a ir a busca do conhecimento a fim de encontrar as respostas. A
mediação pedagógica que se processa no ambiente virtual de aprendizagem
assume papel relevante para o /a aluno/a no seu processo de aprendizagem.
É nessa perspectiva que novos saberes vêm sendo definidos, exigindo assim
novas habilidades e competências daqueles que estão intimamente inseridos no
processo educacional.
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Resumo – O trabalho justifica-se por ter uma visão, de desenvolvimento de um
aplicativo móvel para android que venha auxiliar no ensino de matemática financeira,
como também foi exibido os conceitos de matemática financeira, tais como juro
simples, juro simples comercial, juro simples bancário, juro composto montante
simples e composto convenção linear e exponencial, desconto simples e desconto
composto utilizando a plataforma edmodo. A pesquisa foi realizada através de uma
revisão sistemática focalizando o ensino de matemática financeira, considerando a
importância do tema para a área econômica. Embora os conceitos desse assunto
envolva um conhecimento mais aprofundado sobre mercado financeiro, a utilização
de algumas funções em conjunto com os conceitos teóricos sobre o tema, obtém-se
uma significativa melhora no entendimento do assunto.
Palavras-chave: Aplicativo, matemática financeira, juro e desconto.
Abstract – This study is justified by a vision of development of an application mobile
for android that will assist in financial mathematics teaching and it was also shown
the concepts of financial mathematics, such as simple interest, commercial simple
interest, simple bank interest, simple compound interest amount and compound
linear and exponential convention, simple discount and discount made using the
Moodle platform. The research was conducted through a systematic review focused
in financial mathematics teaching, considering the importance of the issue for the
Keywords: Application, financial mathematics, interest, discount Application.

1. Introdução
É do conhecimento de todos que a educação a distância EAD é de fundamental
importância para o acesso ao conhecimento, democratizando ainda mais o ensino.
Apesar de sua longa existência, especialmente no cenário internacional, a EAD se
disseminou em nosso país somente nas últimas duas décadas, principalmente no
ensino superior e nas pós-graduações de iniciativa privada ou pública.
Para Nunes (1992), o incremento da tecnologia científica foi instituindo nos
educadores a obrigação de adotar padrões de ensino que acatem às profundas
modificações que a sociedade do início do novo século passa a estabelecer, na qual
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a crescente necessidade de diversificar os espaços educacionais apontando para um
aprendizado sem término. Adverte ainda que o combustível da tecnologia, e suas
implicações estão demarcando novidade econômica e social nos mais variantes
campos da vida humana.
Já para Maia e Mattar (2007), a narrativa da EAD é desmembrada em três
gêneses que envolvem os cursos por carta; a conexão de novas mídias (rádio,
televisão, fitas de áudio e vídeo e telefone); as instituições abertas; e a EAD on-line
(que adentrou o uso do videotexto, do microcomputador, da multimídia, do hipertexto
e das redes de computadores).
Para Kenski (2003), o ensino a distância intercedido por novas tecnologias é
preciso dispor de uma infraestrutura organizacional complexa, na qual o ensino será
realizado. A educação a distância não é uma modalidade que pode ser concretizada
por um único professor, ao contrário, é preciso educar um grupo, decidir e indicar as
pessoas (técnicos, tutores ou mediadores, além dos professores, na parte
pedagógica) que irão trabalhar para desenvolver cada direção e definir a natureza do
espaço on-line em que será criado.
O ensino oferecido a distância difere completamente em sua organização e
desenvolvimento do mesmo tipo de curso oferecido na forma presencial. No
ensino a distância, a tecnologia está sempre presente e exigindo mais
atenção de ambos, professores e aprendizes. Assim, ela precisa ser
acessada continuamente e incorporada crítica e criativamente. (KENSKI,
2003, p. 101).

Dentro da modalidade EAD, que transcorreu por vários avanços e gerações,
cabe hoje, ressaltar a importância dada aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem
AVA, que se apresentam como uma das principais ferramentas que fortalecem e
desenvolvem esta modalidade de ensino, como a plataforma Edmodo. Referindo-se
ao ensino da matemática também cabe ressaltar o papel desenvolvido pelos softwares
de ensino de matemática como instrumentos propagadores da interação indivíduoconhecimento.
A par desses esquemas de pensamentos e práticas, todo aluno brasileiro faz
parte de uma sociedade em que se fala a mesma língua, se utiliza o mesmo
sistema de numeração, o mesmo sistema de medidas, o mesmo sistema
monetário; além disso, recebe informações veiculadas por meio de mídias
abrangentes, que se utilizam de linguagens e recursos gráficos comuns,
independentemente das características particulares dos grupos receptores.
(PCN, 1997, p. 21.)

Para Junior (2015) o modelo de aprendizagem por m-learnig é tanto
respeitáveis que eles são a mola essencial para a modalidade de educação a
distância.
Ademais, à guisa de conclusão, e com a popularização dos dispositivos móveis,
este trabalho justifica-se em desenvolver um aplicativo móvel para android, que auxilia
no ensino de matemática financeira.
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2. Referencial Teórico
2.1 Matemática financeira na EaD
Adverte Duarte et al. (2012) que compreender os desafios atribuídos aos docentes do
século XXI que não são poucos, e de caráter distintos, apresentam-se como fortes
impedimentos ao alcance do fato no processo educacional. Por tanto em virtude de
circunstâncias distintas que os docentes têm encarado, é necessário estar disposto a
vencer os possíveis obstáculos que surgem durante o processo de ensinoaprendizagem, acoplados ao conhecimento, para tanto a calma com os educandos,
sujeito educacional é de compêndio importância para o futuro.
Para Duarte et al. (2012) o desejo de criar espaços que possa preparar e
ensinar cidadãos críticos, atuantes e livres, que colaborem com o aprendizado, no
pensar e no fazer moderno, participante de uma educação moderna e fraterna, enfim
que os vindouros cidadãos sejam atuantes e reflexivos em nosso coletivo.
Para isso faz-se necessária uma proposta educacional que tenha em vista a
qualidade da formação a ser oferecida a todos os estudantes. O ensino de
qualidade que a sociedade demanda atualmente expressa-se aqui como a
possibilidade de o sistema educacional vir a propor uma prática educativa
adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da
realidade brasileira, que considere os interesses e as motivações dos alunos
e garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos
autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência,
dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem(PCN, 1997, p. 27).

Para Silveira (2008), a Educação a Distância é uma modalidade de ensino em
que os trabalhos de ensino-aprendizagem são na maioria das vezes desenvolvidos
(um grande número deles) sem que discentes e docentes fiquem contemporâneos no
mesmo espaço à mesma hora.
Segundo Aretio (1995) a Educação a Distância é um princípio tecnológico de
diálogo bidirecional que pode alcançar massas, e que troca a interação pessoal em
sala de aula, entre professor e aluno para o ensino, pela ação sistemática e conjunta
de diversas soluções didáticas com apoio de uma organização e tutoria que propiciam
uma aprendizagem independente e branda.
Para Silveira (2008), ao falar sobre Ensino a Distância e ensino de matemática
é conveniente ponderar, o andamento da educação matemática no Brasil. Principiou
o ensino de matemática em meado do século XIX, como implicação dos primeiros
questionamentos sobre o ensino habitual da disciplina. A comunidade docente de
matemáticos preocupavam-se como tornar os conhecimentos mais compreensíveis
aos alunos, posto que esta matéria era considerada complicada e temível por todos.
De acordo com Marim e Santos (2014), relatam que uma das atitudes de
possibilitar uma melhoria no panorama econômico, que pode desviar a intranquilidade
entre a oferta e a demanda é a partir-se da educação financeira, visto que as pessoas
que não possuem educação financeira satisfatória, podem ter problemas para
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economizar seus recursos atuais e futuros, isto é, os voltados a sua garantia de vida,
assim como a de seus dependentes. Contudo, no Brasil, é provável notar uma falha
no princípio educativo quanto à abordagem dessa temática, pois, em média, um aluno
passa doze anos na educação básica, e não basicamente, durante esse tempo, é
instruído acerca de temas pertinentes a finanças, embora lembrado nos parâmetros
governamentais como sugestão de tema transversal.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Médio (BRASIL, 1999)
enfatizam a necessidade da compreensão da Matemática e de seus temas,
para a formação de um cidadão capaz de tomar decisões em sua vida
profissional e pessoal, especialmente nas relações de consumo. (BÚRIGO,
2012, et al., p. 16)

Segundo Marim e Santos (2014) existe várias fontes às quais o professor pode
apelar para contribuir no processo de ensino e aprendizagem, dentre eles, encontrase o site portal do professor, legalizado pelo ministério da educação e cultura- MEC,
como um espaço para troca de experiências entre professores da educação básica,
bem como um ambiente virtual de aprendizagem, com recursos educacionais que
podem agenciar e dinamizar o trabalho dos docentes. O conteúdo do portal inclui
propostas de aulas, de acordo com o currículo de cada disciplina, e recursos, como
vídeos, fotos, mapas, áudios e textos.
A modelagem matemática, como metodologia de ensino, consiste na
transformação de problemas da realidade em problemas matemáticos. Sua
resolução, em linguagem matemática, é, por sua vez, transformada, para ser
apresentada na linguagem adequada ao contexto. (BÚRIGO, 2012, et al. p.
18).

2.2 O ensino mediado pelo uso de aplicativo móvel
De acordo com Marçal et al. (2010) Apud Krajcsi (2002) pensando na definição da
ascensão requerida pelo o conteúdo, os principais modelos de usabilidade mais
comuns de instrumentos de m-learning na matemática, destacam-se os tutores
inteligentes, livro-texto, experimento, aprendizagem programada e ferramentas de
auxílio. De acordo com Marçal et al. (2010) tutores inteligentes é um tipo de m-learning
de matemática que propõe analisar soluções de problemas apresentado por alunos,
fazendo o uso de um aparato de inteligência artificial, ajudando-os quando necessário.
Como exemplo é um tutor cognitivo guiados por exercícios a partir do cálculo das
raízes de uma função polinomial do primeiro grau, construção de gráficos das funções.
Ainda para Marçal et al. (2010) Apud Krajcsi (2002), o “livro texto” é um tipo de
aparato de m-learning matemática, que procura apresentar funções básicas nas
tecnologias moveis mostrando texto e imagem que pode ser lido por meio de uma
página da web, e “experimento” é um modelo de m-learning de matemática, que
simula situações reais na interface do dispositivo móvel. Tal situação será
representado quando os alunos são desafiados a resolver um determinado problema
de arranjo,” aprendizagem programada” é um modelo m-learning de matemática que
orienta o próprio gerenciamento dos seus estudos, e “ferramenta de auxilio” é um tipo
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de m-learning de matemática que tem característica especifica, no dispositivo móvel,
como por exemplo uma câmara de iphone e que tem a função de calcular a dimensão
de um ângulo por exemplo.
Segundo Jácome et al., (2012), o m-Learning está diminuindo os caminhos
entre as modalidades de educação a distância e presencial originando um novo
conceito nessa modalidade de ensino
Para Barbosa e Bassani (2013), com o surgimento da internet e o crescimento
da tecnologia é possível desenvolver um sistema educativo, focado na construção e
socialização da informação. A aceitação ocorre pelo fato do uso de materiais
caracterizados e dos meios de entendimento que possibilitam interagir com trabalho
colaborativo. Assim, o indivíduo não é mais um ser passivo no processo educativo,
atuando apenas como aquele que recebe informação, e sim tendo agora a
possibilidade de tornar-se um ser ativo, interagindo tanto com o conhecimento quanto
com outras pessoas, de forma que edifique sua própria informação. Dessa forma
saber correlacionar as tecnologias com o modelo de ensino e aprendizagem do ser,
tende a levá-lo na construção do conhecimento, uma vez que as tecnologias fazem
parte da sociedade atual.

Figura 1 Requisitos de aplicações móveis para o ensino de Matemática

2.3 Histórico da existência de aplicativos na resolução de problemas de
matemática financeira.
Segundo Gozer (2014) a educação toda vida trouxe um papel importante no
desenvolvimento da coletividade, e a matemática que faz parte desse sistema de
educação é destaque na formação do cidadão. O professor cheio de ideias, artifícios
e procedimentos é o responsável na resolução da situação-problema de seus alunos,
bem como estimular o raciocínio, e apresentar solução.
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Levando em consideração que a educação permite transformar as pessoas
no sentido de atuarem de forma mais consciente e crítica na sociedade na
qual estão inseridos, espera-se que a escola proporcione aos educandos as
condições que permitam esse processo. No entanto, no campo educacional
brasileiro, esse conceito não pode ser atribuído à maioria das escolas,
principalmente em relação aos aspectos que se referem ao ensino da
matemática (GOZER, 2014, p. 16).

3. Produto
O real objetivo do aplicativo é transmitir conhecimentos de matemática financeira por
um meio da tecnologia da informação. Ou seja, deixar aos usuários, em qualquer lugar
do mundo, a oportunidade de entender e aplicar os recursos da matemática em seu
cotidiano, na vida profissional ou acadêmica de forma rápida e prática.
As figuras abaixo exemplificam respectivamente a tela inicial, o menu de
definições e a tela referente à calculadora. Através desse últimos mecanismo, o
usuário consegue realizar cálculos e analisar as fórmulas matemáticas envolvidas na
operação.

Figura 2 Fonte Google “Play Store”

A figura 3 e 4 demonstra a tela responsável por listar as definições presentes
na aplicação. É um aparato que fomenta o conhecimento do usuário acerca da
perspectiva teórica da matemática financeira. Dessa forma, o aluno não tem apenas
acesso visual aos cálculos, mas entende os seus conceitos para aplicá-los em
situações posteriores
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Figura 3 e 4 Fonte Google “Play Store”

4. Procedimentos para produção dos dados
A princípio foi feito um levantamento, por meio de uma revisão bibliográfica, seguida
de uma de campo, descrevendo os aplicativos móveis encontrados no “Play Store”,
apresentando sua interface de usabilidade. Pois de acordo com a literatura Ponte
(2001), diz que os educadores necessitam saber quando utilizar as novas tecnologias,
como também qual é a sua potencialidade, seus pontos fortes e os seus pontos fracos,
uma vez que esses métodos, mudam o ambiente dos educadores e o modo como se
relacionam com os colegas professores, impactando nas tarefas docente.
A questão norteadora para a primeira etapa será: Quais os dispositivos móveis
encontrados no “Play Store” que são voltados para o estudo da matemática
financeira? O levantamento terá como descritor: matemática financeira. Os critérios
de inclusão para seleção da amostra serão: aplicativos de matemática financeira, que
tratam de juros simples e compostos, e/ou desconto simples e compostos, que tenham
sido criados após 2010 e que sejam totalmente em língua portuguesa.
Finalizando a primeira etapa, serão levantadas as variáveis no intuito de
orientarem o desenvolvimento do aplicativo proposto, que terá o objetivo de suprir as
lacunas dos aplicativos móveis existentes.
No dia 01/06/2016 deu-se início ao minicurso de matemática financeira, com
termino dia 09/06/2016 na oportunidade foi apresentado o plano de curso, explicando
como o curso iria acontecer na plataforma Edmodo, e no mesmo dia os alunos foram
submetido a um questionário de dez questões de matemática financeira pré-teste, e
durante o minicurso foi aplicado um questionário COLLES, que inclui 24 afirmações
agrupadas em seis escalas, cada uma destinada a uma questão sobre a
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característica do espaço de ensino via plataforma, tais como relevância, reflexão,
interação, compreensão, apoio dos tutores, e apoio dos colegas. No primeiro encontro
ficou acertado que o curso teria três módulos com apostila e vídeo aula gravada pelo
pesquisador e lista de exercícios postada na plataforma EDMODO, sendo que cada
semana totalizou quinze horas aulas, e a cada 5 hora aula ocorreu um encontro
presencial com uma hora de duração, para tentar minimizar as dúvidas. No primeiro
tópico foi apresentado as definições de capital, juro, taxa de juro, juro simples
comercial, juro simples bancário, juro simples ordinário, taxa proporcional a juro
simples montante simples, no segundo tópico foi apresentado os conceitos de
desconto simples comercial ou por fora desconto simples racional ou por dentro, juro
composto convenção linear e convenção exponencial, taxa equivalente, taxa nominal
e efetiva, e no terceiro tópico foi apresentado os conceitos de desconto composto
comercial ou por fora desconto e desconto composto racional ou por dentro, como
também os alunos foram submetido a um teste final de matemática financeira pósteste ,e um questionário semiestruturado para verificar a avaliação do aplicativo.
4.1 Descrição de Aplicativos similares, de idioma português desenvolvido após
2010
4.1.1Tánamãofree concursos questões
É um aplicativo atualizado em outubro 2014 de idioma português versão 4.0, que exige
android 2.1 ou superior, tamanho 2.2 MB instalação entre 100.000 a 500.000, em sua
tela inicial apresenta as disciplinas de informática, tecnologia da informação,
português raciocínio lógico com 1000 questões cada, matemática financeira com 463,
estatística com 226 questões, ética com 76 questões, conhecimentos bancários com
848, matemática com 418 questões, e atualidades com 434 questões.

Figura 5 Fonte Google “Play Store”
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Ao clicar em uma matéria aparece a opção escolha dos assuntos.

Figura 6 Fonte Google “Play Store”

Ao escolher um assunto ou vários assuntos clique em prosseguir, que passa
para a etapa seguinte, matemática financeira

Figura 7 Fonte Google “Play Store”

Em seguida vira a etapa escolha de assunto, escolha de todas as bancas,
instituição, ano e cargo ou escolha uma única banca instituição ano e cargo clique,
em nível superior ou médio, e assim está montado seu simulado, caso você pare de
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responder e queira continuar com o simulado anterior existe a opção continuar
simulado anterior, ou repita todo processo montando novo caderno.
4.1.2 Calculadora financeira
É um aplicativo que foi atualizado em agosto de 2012 de idioma português versão 3.0,
exige android 2.1 ou superior, tamanho 169 KB instalação entre 100.000 a 500.000,
este aplicativo tem como objetivo disponibilizar no mercado de software livre uma
instrumento de auxílio no emprego da matemática financeira, na tentativa de otimizar
o uso de fórmulas financeiras, em sua interface inicial aparece as opções de calcular
juros simples juros compostos, desconto simples, desconto composto, financiamento
e montante.

Figura 8 Fonte Google “Play Store”

Nesta inovação a versão da calculadora financeira tem layout mais brando
adaptando-se tanto a tamanhos de telas de celulares como de tablets. Foi
acrescentado um menu de ajuda ao aplicativo e as mensagens das caixas de diálogos
passaram a ser mais intuitivas. Para taxa de juros(i) e período(n) foi deixado como
padrão a opção mês, dia ano. Ao clicar em uma dessas interface terá opção de
calcular juros, desconto, financiamento e montante de um determinada operação
desconto. Por exemplo na interface de juro composto
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Figura 9 Fonte Google “Play Store”

4.1.3 Super calculadora.
É um aplicativo destinado a simulação de diversos tipos de cálculos, entre eles
Trabalhistas, Imobiliários, Matemáticos, Veiculares, Financeiros e Saúde, capaz de
ajudar em diversas situações do dia a dia, tal aplicativo foi atualizado em abril de 2015
no idioma português versão 2.0, exige android 2.1 ou superior, tamanho 2.4 MB
instalação entre 10.000 a 50.000, entre as situações aparecem em destaque:
Simulador de Cálculos Trabalhistas (Saldo do FGTS, Salário Líquido, Décimo
Terceiro, Hora Trabalhada), Simulador de Cálculos Imobiliários (ITBI, ITCD,
Consórcio, Financiamentos SAC e PRICE), Simulador de Cálculos Matemáticos
(Regra de 3, Média Aritmética, Volume, Área), Simulador de Cálculos de Saúde (Peso
Ideal, IMC, Período Gestacional, Provável Data do Parto),Simulador de Cálculos
Veiculares (Consórcio, Consumo, Álcool x Gasolina), Simulador de Cálculos
Financeiros (Juros Simples, Juros Compostos, Poupança)
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Figura 10 Fonte Google “Play Store”

Clicando na interface de financeira por exemplo, aparecem as opções de
calcular juros simples e juros compostos. Por exemplo cálculo do juros simples.

Figura 11 Fonte Google “Play Store”

5. Analises e discussões dos resultados preliminares.
Este trabalho relata o desenvolvimento de aplicativo móvel para android como
ferramenta de apoio que potencializa o aprendizado do conteúdo sobre juros simples,
desconto simples, juro composto convenção linear convenção exponencial e desconto
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composto nas aulas de matemática financeira. A pesquisa foi realizada através de
uma revisão bibliográfica seguida de uma de campo, focado no ensino de matemática
financeira considerando a importância do tema para a área econômica. Embora os
conceitos desse assunto envolvam um conhecimento mais aprofundado sobre
mercado financeiro, a utilização de algumas funções em conjunto com os conceitos
teóricos sobre o tema, permite obter uma significativa melhora no entendimento dos
conteúdos.
De acordo com Hermínio (2008), um elemento importante é a ‘significância’ de
ensino de matemática financeira no caso da educação, pois é imprescindível que
esteja presente no dia-a-dia dos estudantes, a fim tornar um elemento motivador de
sua compreensão e seu aprendizado. A preocupação com os conteúdos necessários
ao estudo de matemática financeira deve ser construída localmente à medida que seja
introduzido um conceito novo. Isso deve ser feito a partir de um problema do dia-a-dia
com o intuito de motivar os alunos a propor resoluções e caminhos para soluções de
problemas.
Ainda para Hermínio (2008) um sistema de educação que congrega a
tecnologia e a informática em atividades escolares, traz agilidade e celeridade que
trabalho requer. O propósito da pesquisa é analisar fatos e situações práticas
referentes ao reconhecimento que seria a melhor alternativa a ser utilizada, quando é
preciso na tomada de decisões. Assim, compreender as relações comerciais
existentes em nossa sociedade, não é tarefa fácil no estudo de matemática financeira
que perpassa as noções de juros simples, descontos simples, juros compostos,
desconto composto, taxa proporcional e taxa efetiva.
Portanto a utilização dos computadores e de tecnologias moveis devem
beneficiar a aprendizagem dos alunos, além de tornar uma ferramenta dinâmica no
ensino de matemática financeira. Pois percebe-se que os alunos gostam de ir a
ambientes que não sejam o da sala de aula, e assim faz-se necessário que o professor
faça isso sempre que puder, como o intuito de propor atração e desejo de aprender
nos alunos.

6. Conclusão
Por tudo isso, é possível afirmar que o uso das tecnologias móveis na EAD vem de
encontro à compreensão de uma efetiva comunicação em rede, onde as
probabilidades de acesso e interação se ampliam, com mais eficácia derrotando a
barreira espaço temporal. Contudo, as facilidades que estas tecnologias
proporcionam, vem associado às exigências das tecnologias, quanto aos novos
dispositivos que se fazem necessários para a interação. Diante do estudo realizado,
percebe-se uma necessidade de ampliação e discussão para o uso das tecnologias
móveis, para que seja implantado em processos de ensino aprendizagem virtuais ou
presenciais.
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Resumo – Este artigo é um recorte da dissertação de mestrado em Tecnologia e
Gestão em Educação a Distância – EAD, em andamento, intitulada
“Desenvolvimento, Aplicação e Avaliação de Aplicativo Móvel no Ensino de
Estatística”. Objetiva-se realizar uma revisão integrativa da literatura sobre as
vantagens e desvantagens pedagógicas da utilização de tecnologia de informação
e comunicação no ensino e aprendizagem de estatística e matemática na
educação a distância e presencial, realizada com consulta em periódicos no
período entre 2009 a 2015. O levantamento bibliográfico foi realizado em janeiro de
2016 mediante o acesso virtual às bases de dados da Scientific Electronic Library
Online (SciELO) e Google Scholar, utilizando-se descritores e palavras-chaves.
Verificou-se que a produção científica envolvendo a interlocução entre o uso de
tecnologia de informação e comunicação, a EAD como modalidade de ensino, e a
ciência matemática, de forma particular a estatística, é ainda incipiente. A maioria
dos artigos destacou as vantagens pedagógicas do emprego dessas tecnologias
no ensino da matemática. Demonstrou-se a importância do surgimento dos
computadores e internet como ferramentas capazes de viabilizar a EAD e o
emprego de softwares no ensino-aprendizagem em matemática.
Palavras-chave: EAD; Ensino de Estatística; Tecnologia de Informação e
Comunicação.
Abstract – This manuscript is a part of the Technology and Management in
Distance Education – EAD in progress dissertation, entitled "Development,
Application and Mobile Application Assessment in Statistics Education." The
purpose is conduct a literature review on the advantages and disadvantages
educational of the use of information and communication technology in teaching
and learning of statistics and mathematics in distance education and classroom,
accomplished with consultation in journals in the period between 2009-2015 . The
bibliographic research was conducted in January 2016 through virtual access to the
Scientific Electronic Library Online databases (SciELO) and Google Scholar, using
descriptors and keywords. It was found that the scientific production involving
interchange between the use of technology information and communication, EAD
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as a mode of teaching, and mathematical science, in a particular way the statistics,
it is still incipient. Most of the papers highlighted the pedagogical advantages of
using these technologies in teaching mathematics. It demonstrated the importance
of the rise of computers and the internet as able to facilitate EAD and the use of
software in mathematics teaching and learning tools.
Keywords: EAD; Statistics teaching; Technology information and Communication.

1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da estatística tem sido alvo de pesquisas em algumas partes do
mundo, e muitos pesquisadores publicam trabalhos a respeito, procurando justificar
a relevância do assunto. Além disso, as propostas curriculares de matemática têm
procurado explicar a importância desse tema na formação dos estudantes,
pontuando o que eles devem conhecer e os procedimentos que devem desenvolver
para uma aprendizagem significativa. Isso posto, o estudo da estatística vem se
tornando indispensável, delegando à ciência matemática o compromisso de não só
ensinar o domínio dos números, mas também a organização de dados, leitura de
gráficos e análises estatísticas (LOPES, 2008).
Apesar do significativo número de pesquisas desenvolvidas e da inegável
relevância do estudo sobre essa temática, percebe-se que a maioria dos alunos
apresentam dificuldades para interpretação e aplicação deste conteúdo. A prática
docente tem revelado limitações referentes a ferramentas que podem colaborar no
ensino-aprendizagem dessa disciplina, incentivando a busca de estratégias que
complementem a metodologia expositiva já amplamente utilizada.
Nessa perspectiva, algumas questões podem ser formuladas sobre o ensino
da disciplina estatística, entre elas o conteúdo a ser ensinado e a estratégia de
ensino a ser utilizada (SILVA et al, 2002). No entanto, muitas vezes a abordagem
inadequada deste conteúdo faz com que os alunos apresentem inúmeras dúvidas,
dificultando o processo ensino-aprendizagem, o que torna a matemática, em
especial a estatística, rodeada por mitos sobre sua complexidade. Assim, faz-se
necessária a utilização de recursos que possibilitem uma apresentação mais
dinâmica e atrativa para o aluno (FERNANDES, 2006).
Seguindo este direcionamento, concorda-se com Dall’asta (2004) quando
afirma que:
Na formação dos alunos, não se pode privar as escolas do acesso às novas
tecnologias da informação e da comunicação, que tanto podem promover a
construção de conhecimentos quanto levar a inovações, possibilitada pela
interação das várias mídias hoje disponíveis, além de favorecer uma
aproximação com a realidade do mercado de trabalho (DALL’ASTA, 2004,
P.13).

É nesse contexto que emergem as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), como ferramentas que vieram dinamizar as aulas e trazer novas
perspectivas para o processo de ensino-aprendizagem. Com a sua utilização, além
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da abordagem tradicional, é possível inserir na realidade da sala de aula outras
estratégias capazes de dinamizar e complementar a aula expositiva já desenvolvida,
passando a conceber a construção do conhecimento como uma combinação de
seres humanos e não-humanos, isto é, seres humanos e o recurso didático utilizado
(BORBA, 2004).
A discussão sobre como essas tecnologias interferem no processo de
produção do conhecimento, em particular do conhecimento matemático, não é
recente. Ainda assim, essa temática parece não se esgotar, pois pesquisas
continuam sendo desenvolvidas tratando de questões cada vez mais específicas,
entre elas, a aplicabilidade dessa ferramenta na Educação a Distância (EAD)
(JAVARONI, 2007; ARAÚJO, 2007; SOARES, 2009).
Conforme Moore e Kearsley (2007), o emprego das TIC na EAD surge em
uma proposta de aprendizagem planejada que normalmente é realizada em um local
diferente do tradicional e como resultado requer projeto de curso e técnicas
instrucionais especiais, métodos especiais de comunicação eletrônica e outra
tecnologia, bem como sistemas organizacionais e administrativos especiais.
Dessa forma, é possível afirmar que a matemática, enquanto ciência aplicada,
pode valer-se de todos os recursos disponíveis, decorrentes do avanço tecnológico,
para apresentar e trabalhar seus conteúdos junto a alunos de todas as faixas etárias
e nas mais diversas modalidades de ensino. Entre as disciplinas desta ciência,
passível de unir EAD (enquanto modalidade de ensino) e TIC (como ferramenta
tecnológica para ministrar conteúdos) encontra-se a estatística.
Como exemplo do emprego de TIC no ensino de matemática e estatística,
destacam-se o uso de determinados dispositivos e aplicativos, tais como
computadores de mesa e portáteis, alguns periféricos (câmeras, scanner e
pendrive), smartphone e seus programas (por exemplo, WhatsApp), livro eletrônico,
software genérico, quadro interativo, salas de chat, plataformas educativas (por
exemplo, Moodle), vídeo digital/documentos multimídia, ferramentas da web para
publicar e difundir conteúdos on-line (em blogs, páginas web e Google Drive) e email (RICOY; COUTO, 2014).
Consoante Mattar (2009), essas tecnologias têm sido cada vez mais
utilizadas, visto que alcançam múltiplos estilos de aprendizagem e de inteligências.
Pesquisadores apontam que muitos alunos aprendem melhor quando submetidos às
tecnologias de informação e comunicação, em comparação a uma educação
tradicional, baseada principalmente em textos impressos.
Reconhecendo-se a necessidade de compreender melhor o impacto da
utilização de tecnologias de informação e comunicação no ensino de estatística e
matemática, esta pesquisa justifica-se pela possibilidade de conhecer as
experiências até então desenvolvidas e suas repercussões no processo ensinoaprendizagem. A partir destas considerações, o presente artigo objetiva realizar uma
revisão integrativa da literatura sobre as vantagens e desvantagens pedagógicas da
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utilização de tecnologias de informação e comunicação no ensino e aprendizagem
de estatística e matemática no ensino presencial e a distância.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Na preparação dessa investigação, adotou-se a revisão integrativa da literatura, uma
vez que ela contribui no processo de sistematização e análise dos resultados
visando à compreensão de um determinado tema a partir de outros estudos
independentes (GALVÃO, 2002).
O levantamento bibliográfico foi realizado no mês de janeiro de 2016
mediante o acesso virtual às bases de dados da Scientific Electronic Library Online
(SciELO) e Google Scholar, por meio da utilização de descritores e palavras-chaves,
que foram estabelecidos através de leituras prévias sobre o tópico de interesse.
Para assegurar busca ampla, os descritores e palavras-chaves foram combinados
de diferentes formas. Os papers, em sua totalidade, foram acessados por meio do
portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), em área com Internet Protocol (IP) reconhecido. Foram
selecionados como descritores e palavras-chaves: Educação a Distância; Ensino de
Estatística; Tecnologia de Informação e Comunicação; Aplicativo Móvel; Matemática;
Android; Celular.
Como critérios utilizados para escolha dos artigos adotaram-se: estudos
primários que abordassem sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação
no ensino e/ou aprendizagem de estatística e matemática no ensino presencial e/ou
a distância; publicados em português, inglês ou espanhol; no período de janeiro de
2009 até dezembro de 2015.
Foram excluídos capítulos de livros, notícias, carta resposta, editoriais, teses
de doutorado, dissertações de mestrado, relatórios técnicos, estudos relativos à
outra disciplina que não a estatística e/ou matemática, estudos de revisão narrativa
de literatura/revisão tradicional, sistemática ou integrativa, e àqueles já selecionados
na busca na outra base de dados e estudos.
O processo de busca foi realizado por dois pesquisadores, independentes,
que padronizaram a sequência de utilização dos descritores e palavras-chaves e dos
cruzamentos na base de dados. Os resultados obtidos foram confrontados a fim de
averiguar a existência de diferença para diagnóstico e correção de algum possível
equívoco na etapa de busca dos estudos. Seguindo este direcionamento, foram
encontrados dois estudos na base dados SciELO e 137 na Google Scholar,
totalizando 139 publicações.
Selecionaram-se as pesquisas a partir das informações apresentadas nos
resumos. No entanto, alguns pesquisadores não especificaram a disciplina ou área
de estudo (matemática, estatística, física, química, entre outras) nessa parte, então
foi necessário identificá-la nos procedimentos metodológicos. Após esta análise, 129
estudos foram excluídos por não serem artigos de pesquisa original (estudo
primário) e/ou por não apresentarem uso de dispositivos móveis no ensino de
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Matemática e/ou Estatística, mas sim em outras disciplinas como Biologia, Química
e Letras, elegendo-se dez artigos.
Tabela1: Distribuição dos estudos: Título, Autores, Ano e Revista.

Titulo

Autor

As
tecnologias
da
informação
e Ricoy
comunicação como recursos no Ensino Couto
Secundário: um estudo de caso

Ano

Revista

e 2009

Rev. Lusófona
de Educação,
n. 14, Lisboa
2009.

Educação a Distância no Ensino de Mantovani,
2009
Estatística Aplicada à Administração: Uso Viana
e
da Ferramenta Fórum
Gouvêa

Análise, Porto
Alegre, v. 20,
n. 2, p. 4-19,
jul./dez. 2009.

A Utilização de Software Educacional em Barros, Jesus 2010
Sala de Aula e a Mudança nas Atitudes dos e Pequeno
Alunos em Relação à Matemática

Sinergia, São
Paulo, v. 11, n.
2, p. 168-175,
jul./dez. 2010.

O Uso de Simuladores e a Tecnologia no Souza
Ensino da Estocástica
Lopes

e 2011

Bolema,
Rio
Claro (SP), v.
24, n. 40, p.
659-677, dez.
2011.

O
Desenvolvimento
do
Letramento Coutinho,
2012
Estatístico a Partir do Uso do GeoGebra: Almouloud e
um Estudo Com Professores de Matemática Silva

Revemat:
R.
Eletr. de Edu.
Matem.
Florianópolis,
v. 07, n. 2, p.
246-265, 2012.

Utilização do Winplot Como Software Silva, Santos 2012
Educativo Para o Ensino de Matemática
e Soares

Revista
Diálogos n. 6,
Revista
de
Estudos
Culturais e da
Contemporanei
dade,
UPE/Faceteg,
Garanhuns/PE,
2012.
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Jogos Educativos em Dispositivos Móveis Barbosa Neto 2013
como Auxílio ao Ensino da Matemática
e Fonseca

CINTEDUFRGS,
Revista Renote
Novas
Tecnologias na
Educação v. 11
N. 1, julho,
2013.

Uso Educacional de Tablets: Estudo de Barcelos et al
Caso na Formação Inicial de Professores
de Matemática

2013

CINTED
UFRGS,
Revista Renote
Novas
Tecnologias na
Educação v. 11
N. 1, julho,
2013.

da Oliveira
2013
Júnior
e
Fernandes

EM TEIA –
Revista
de
Educação
Matemática e
Tecnológica
Iberoamerican
a, v. 04, n. 1,
2013.

A Investigação e a Tecnologia
Informação no Ensino de Estatística

A
Utilização
do
GeoGebra
na Amado,
Demonstração Matemática em Sala de Sanchez
Aula: o estudo da reta de Euler
Pinto

2015
e

Bolema, v. 29
n. 52 Rio Claro
Aug. 2015.

Fonte: Autor

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Verificou-se que os estudos incluídos na amostra da revisão foram publicados entre
os anos de 2009 a 2015 e realizados no Brasil (09) e em Portugal (01). Em relação
ao periódico, observou-se que os estudos foram publicados em dez periódicos
diferentes. Desses, sete estudos envolveram o ensino da matemática de forma geral
e apenas três pesquisas abordaram a estatística, especificamente.
Tentando corresponder aos desafios da escola do século XXI, o estudo
realizado por Ricoy e Couto (2009) pretendeu conhecer as condições de
acessibilidade dos alunos às TIC, o papel motivador destes e outros recursos, dando
especial atenção à disciplina de Matemática. O trabalho apresentado resultou de um
estudo de caso, desenvolvido através de um inquérito, distribuído a 97 alunos, de
quatro turmas, de uma Escola Secundária (no 10º e 11º ano) do norte de Portugal.
Como principais resultados e conclusões destacaram que o acesso aos
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computadores e à Internet está bastante generalizado, que os alunos atribuem
importância à Matemática na sua formação e consideram a utilização da Internet
elemento motivador no processo de ensino-aprendizagem. Apesar de referirem que
a utilização dos computadores não constitui condição para que se goste da disciplina
e nela haja sucesso, afirmaram que gostariam de poder estudar mais pela Internet
do que pelos livros e que se aplicariam mais aos estudos se os trabalhos fossem
elaborados com o computador.
Também relativos ao uso de computadores e Internet, especificamente no
que concerne ao ensino a distância, Mantovani, Viana e Gouvêa (2009) verificaram
a utilização da ferramenta fórum no ensino de Estatística Aplicada à Administração
na EAD. O estudo foi realizado em uma disciplina semipresencial de Estatística
Aplicada à Administração ministrada no primeiro semestre de 2007 na Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo – FEARP/USP. Esta disciplina foi oferecida nas turmas do período diurno e
noturno, totalizando 99 alunos. Como resultado a atividade alcançou seu objetivo à
medida que a maioria dos estudantes efetivamente participou da discussão e
contribuiu em grande parte com mensagens corretas e relevantes, que
caracterizavam debates (mensagens do tipo perguntas/respostas), conforme se
propôs como objetivo para o fórum. Como pontos negativos, observou-se grande
repetição de mensagens, participação predominante no último dia da discussão e
declínio dos acessos após o encerramento da discussão.
Os dois estudos acima apresentados revelam que o advento da internet e do
computador trouxe, de modo geral, contribuições para a ciência e educação. A
internet introduziu uma nova forma de aquisição de informações, pensamento, busca
por conhecimento, comunicação social e lazer. É considerada uma ferramenta de
estímulos cerebrais por meio de uma variada gama de opções, incluindo jogos
interativos, música, vídeo, bibliotecas, ensino a distância, comunidades virtuais,
entre outros (MIRANDA; FARIAS, 2009). Percebe-se que em virtude dessa
tecnologia, o cenário educacional atual vem sofrendo constantes e substanciais
alterações nas modalidades de entrega de cursos e metodologias de ensino
utilizadas, destacando-se as ações educacionais a distância mediadas pela internet
e pelas novas tecnologias da informação e comunicação (MARTINS; ZERBINI,
2014).
Também relacionado à utilização do computador e, de modo mais específico
ao uso do tablet, a pesquisa de Barcelos et al (2013) buscou analisar a visão de
professores de Matemática em formação sobre a elaboração de mapas mentais em
tablets, discutindo vantagens e desvantagens em relação à utilização do computador
para o mesmo fim. Os procedimentos metodológicos adotados foram relativos a
estudo de caso. A pesquisa foi desenvolvida na turma do quarto período do Curso
de Licenciatura em Matemática de uma instituição federal, na disciplina Geometria
IV. A turma em questão possuía 11 alunos, mas somente 10 participaram do estudo
de caso, estando presentes em todos os encontros, que ocorreram em horário
regular da disciplina. A pesquisa concluiu que os alunos considerados no estudo de
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caso não tinham muita intimidade com o uso de tablets. No entanto, isso não
ocasionou problemas. Os alunos participaram ativamente da elaboração dos mapas
nos tablets, sem demonstrar dificuldades que comprometessem o trabalho. Porém,
em geral, os professores em formação consideraram mais fácil a construção de
mapas no computador do que nos tablets.
Os benefícios acima apresentados apontam que, entre as inúmeras vias de
trabalho no campo da educação matemática, a informática educativa acena, ao
menos teoricamente, com possibilidades pedagógicas inovadoras que precisam ser
consideradas e com relação às quais grandes números de pesquisas têm se
posicionado favoravelmente. É importante evidenciar que, nos meios educacionais,
já é consenso que todo esforço e investimento em informática educativa para
fornecer os resultados almejados precisam estar devidamente enquadrados em uma
política educacional consistente. É, igualmente, crucial que, nestes tempos em que
se planeja distribuir tablets para cada aluno da educação básica, tente-se avançar
na concepção e na proposição de estratégias para que o computador seja cada vez
mais adequadamente utilizado no contexto da relação educativa, tendo em vista,
sobretudo, que a grande maioria das iniciativas nesse campo ocorre em meios
acadêmicos e não encontra ressonância na outra ponta do sistema, isto é, no
espaço escolar, na sala de aula, no cotidiano da escola. Com isso, a população
brasileira em geral, sobretudo a classe trabalhadora, permanece a quilômetros de
distância das possibilidades de trabalho envolvendo a informática educativa. Com
trinta milhões de alunos no Ensino Básico e taxa de analfabetismo só inferior, na
América Latina, à da Bolívia, o ensino público de nosso país procura acertar-se entre
o giz e a informática e precisa ser trabalhado em dois tempos: de um lado, na luta
por condições mínimas de funcionamento da escola e, de outro, na luta pela
recuperação do atraso tecnológico por meio de investimentos de porte em tecnologia
educativa de ponta (IUNES; SANTOS, 2013).
A utilização das TIC através do uso de softwares educativos enquanto
ferramentas que auxiliam o processo didático em matemática e estatística foi
apresentada em vários artigos. As pesquisas centraram-se, em especial, na
aplicabilidade desses programas educativos na aprendizagem de alunos do ensino
fundamental, médio e graduação, buscando investigar de que forma um software
específico poderia contribuir em uma disciplina ou projeto (BORBA et al, 2015). Os
principais softwares empregados foram Winplot, Fathom e GeoGebra.
Esse destaque é resultante do fato de que atualmente, tanto no Brasil quanto
em outras partes no mundo, ocorre uma grande expansão do uso de tecnologias de
software no ensino, incluindo o desenvolvimento de programas mais personalizados,
interativos e mais inteligentes. Como consequência, a demanda por pesquisas
nessa área têm aumentado consideravelmente. Através dos avanços dessas
tecnologias de suporte a educação (incluindo a educação a distância) tornou-se
possível difundir o conhecimento de forma mais personalizada, rápida e atendendo
às demandas de professores e alunos (ISOTANI; BRANDÃO, 2013).
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Inserido nessa conjuntura, o estudo de Barros, Jesus e Pequeno (2010)
objetivou observar as possíveis variações na escala de atitudes dos alunos em
relação à matemática, comparando resultados obtidos antes e depois da utilização
do software educacional Winplot em sala de aula. Além disso, procurou identificar o
interesse dos alunos pelas aulas que utilizavam softwares como ferramentas
facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem de matemática. Participaram 93
alunos com idades entre 14 e 17 anos da 1ª série do ensino médio de uma escola da
rede pública da cidade de São Vicente, SP. Os resultados obtidos verificaram que,
após uma intervenção com a utilização do software educacional Winplot, ocorreram
modificações nas atitudes dos alunos em relação à matemática, indicando que a
introdução de atividades envolvendo softwares educacionais durante as aulas de
Matemática pode melhorar a atitude dos alunos em relação a esta disciplina.
No trabalho de Silva, Santos e Soares (2012) o software educacional Winplot
também foi avaliado. Com a pesquisa, os autores objetivaram abordar o estudo de
temas matemáticos utilizando este software educativo como recurso auxiliar no
processo de ensino e aprendizagem da matemática. A pesquisa foi realizada em
dois momentos: um primeiro momento com alunos do ensino médio da rede
estadual, e um segundo momento, com alunos da Universidade de Pernambuco,
futuros professores. Foram propostas diversas atividades utilizando o software
Winplot. Os resultados comprovaram que houve um aumento no desempenho dos
alunos, demonstrando que o uso de novas tecnologias no ensino da matemática
proporciona melhor compreensão dos conceitos matemáticos.
O software Winplot, desenvolvido pelo professor Richard Parris da Phillips
Exeter academy, na sua versão em português feita pelo professor Adelmo Ribeiro de
Jesus, da Universidade Federal da Bahia, é um programa gráfico que permite o
traçado e a animação de gráficos em 2D e em 3D, através de diversos tipos de
equações apresentadas nas suas diferentes representações, sejam explícitas,
implícitas ou paramétricas. É um software de fácil instalação, freeware e pequeno,
que não exige grande infraestrutura tecnológica e que, por esse motivo, tem
apresentado uma significativa aceitação entre os usuários e estudantes das
disciplinas da matemática (BARROS; JESUS; PEQUENO, 2010).
Dentre os artigos sobre o ensino de estatística com uso de tecnologias para a
educação básica, Souza e Lopes (2011) objetivaram investigar as contribuições que
a inserção da tecnologia pode trazer à educação estocástica. O termo “estocástica”
tem sido utilizado para referir-se à inter-relação dos conceitos de combinatória,
probabilidade e estatística. A pesquisa realizada foi de natureza qualitativa, com
análise interpretativa a partir de categorias emergentes da parte empírica:
simulação, interação e resolução de problemas. Para tal foi proposto a quatro alunas
(12 e 13 anos) que desenvolvessem atividades sobre probabilidade utilizando o
software Fathom. Observou-se que o programa Fathom permitiu simulações de
várias amostras, economizando tempo de aula e ajudando as alunas a praticar na
máquina aquilo que seria impossível fazer na prática. Com isso concluiu-se que a
ferramenta computacional foi uma grande aliada na aquisição e na construção dos
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novos conhecimentos. Porém, é fundamental que o professor saiba propor situações
que levem os alunos a utilizar as ferramentas do software para a aprendizagem, pois
ele por si só não é autoinstrutivo.
Para Borba et al (2015) o software Fathom apresenta grande potencial para o
ensino de Estatística e Probabilidade. O uso desse tipo de ferramenta aumenta a
amplitude e a precisão dos conhecimentos construídos, mas, por outro lado, exige
que o professor tenha um domínio mais amplo do conteúdo que está ensinando.
Outro elemento, que também se destaca é a importância da simulação e do
processo de interação na educação estocástica.
No estudo realizado por Coutinho, Almouloud e Silva (2012), também sobre o
ensino da estatística, objetivou-se a construção de um tutorial para professores do
ensino fundamental e médio para construção de gráficos estatísticos com uso do
programa GeoGebra. Participaram da pesquisa cinco professores de Matemática,
interessados pelos problemas do ensino-aprendizagem da estatística e que
participavam do grupo de pesquisa como colaboradores. Destes, três haviam
concluído o mestrado no Programa de Estudos Pós-graduados em Educação
Matemática na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. A partir
dos resultados observados nesse projeto, no que tange à formação de professor,
pôde-se constatar que uma parte dos objetivos propostos no projeto foi alcançado,
particularmente no que se refere ao uso de ambiente computacional para
desenvolvimento do letramento estatístico.
Em sua pesquisa, Amado, Sanchez e Pinto (2015) adotaram uma perspectiva
de demonstração como forma particular de argumentação matemática, envolvendo
uma experiência de ensino no 9° ano, na qual foram tratadas propriedades do
triângulo e seus pontos notáveis. Com uma abordagem qualitativa, de carácter
interpretativo, esse estudo também envolveu o software GeoGebra em suas
análises. Os dados foram provenientes de observação participante, gravações de
áudio e vídeo das aulas, produções dos alunos com papel e lápis e no computador e
de entrevistas. A partir de figuras construídas no GeoGebra os alunos estruturaram
ideias matemáticas e raciocínios e construíram cadeias argumentativas. Os dados
analisados mostram que a maioria dos alunos formula e explora conjeturas,
procurando caminhos para a sua justificação. Além disso, reconhecem a importância
do GeoGebra na sua atividade como fator motivador e, acima de tudo, por permitir
experimentar e manipular figuras. Os resultados apontam a importância da atividade
com o GeoGebra na construção e manipulação como ponto de partida para a
demonstração.
O GeoGebra é um software gratuito, com uma interface amigável,
disponibilizando simultaneamente as representações algébrica e geométrica, além
de possuir recursos de dinamicidade e movimentação (GONÇALVES; REIS, 2013).
É um software de geometria dinâmica, desenvolvido por pesquisadores da
Universidade americana Florida Atlantic University, que vem sendo utilizado no
Ensino da Matemática nas instituições da educação básica e superior. Possui uma
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infinidade de ferramentas capazes de influenciar no referido ensino. Verifica-se que
a mediação de softwares educativos, como o GeoGebra, no processo ensinoaprendizagem de matemática, pode exercer um papel fundamental na relação dos
alunos com esta ciência (REIS JÚNIOR; HENRIQUES, 2014).
Barbosa Neto e Fonseca (2013) propuseram a utilização de jogos educativos
para dispositivos móveis como meio de estimular o aprendizado da Matemática.
Para tanto, foi criado um jogo baseado na obra literária de Malba Tahan: O homem
que calculava. Este jogo foi desenvolvido para dispositivos móveis com o sistema
operacional Android. A pesquisa foi realizada com 16 alunos oriundos de duas
escolas do Recife-PE, sendo quatro alunos de uma escola particular (cursando o 8º
ano do ensino fundamental) e 12 alunos de uma escola pública estadual (cursando o
1º ano do ensino médio). Os resultados apontaram que a maioria dos alunos
aprovou o apoio da mobilidade na utilização de jogos educativos digitais, por facilitar
a utilização, pois não necessitavam estar fixos a um lugar específico para poder
utilizar o jogo.
Embora apenas um artigo tenha dado ênfase ao uso de dispositivos móveis
para o ensino da matemática, reflete-se sobre a necessidade de ampliar as
pesquisas acerca dessa temática, pois é preciso considerar que, em um mundo com
mídias cada vez mais presentes e atraentes, as salas de aula com quadro negro e
giz estão se tornando lugares monótonos para os alunos acostumados ao
dinamismo das buscas feitas na internet, com a velocidade das mensagens
instantâneas e a versatilidade do telefone celular. Jogos educacionais bem
projetados podem ser criados e utilizados para unir práticas educativas com
recursos multimídia em ambientes lúdicos a fim de estimular e enriquecer as
atividades de ensino e aprendizagem. Os benefícios e potencialidades desse tipo de
mídia são variados e precisam ser estudados por educadores e pesquisadores.
Desafios de ordem técnica e, principalmente pedagógicos, ainda precisam ser
tratados para que os jogos educacionais possam ser adotados com maior facilidade
pelos professores como eficientes materiais didáticos (SAVI; ULBRICHT, 2008).
Ainda no que se refere ao ensino da estatística, a pesquisa de Oliveira Junior
e Fernandes (2013) teve como objetivo possibilitar aos alunos bolsistas e
professores supervisores do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência - PIBID/Matemática, a prática da estatística através de atividades de
ensino utilizando projetos (investigação) e a tecnologia da informação (planilha
eletrônica e software estatístico). Participaram da pesquisa 23 integrantes do
subprojeto PIBID/Matemática da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM.
A partir dos resultados observados nessa pesquisa pôde-se constatar que o trabalho
feito em grupo com o uso das tecnologias, aumentou o interesse pelo assunto
abordado e a experiência possibilitou agregar valores que modificaram atitudes
através da mobilização para que o conhecimento tivesse significado dentro de uma
situação vivenciada no dia a dia.
O conhecimento matemático pode ser entendido como uma forma do
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pensamento a ser desenvolvido nos indivíduos. Constitui–se em um sistema de
expressão através do qual podemos organizar, interpretar e dar significado a certos
aspectos da realidade em que o seres humanos encontram-se inseridos. Por isso a
Matemática, no mundo das calculadoras sofisticadas, da automação, da
informatização, passa a exercer funções mais importantes do que a simples técnica
de efetuar operações e medidas. É necessário organizar o pensamento, estruturar
dados e informações, fazer previsões para decidir, avaliar riscos quantitativamente,
relacionar os conhecimentos e aplicá–los em situações novas. Compreendendo-se
que a matemática, a estatística, as ciências e a tecnologia são ingredientes
fundamentais da cultura, que existem e se desenvolvem em um meio social
historicamente determinado, é essencial estabelecer que a escola e os professores
devem refletir sobre a necessidade de um planejamento curricular em matemática
que esteja em sintonia com o progresso científico e tecnológico da sociedade atual
(GROENWALD; NUNES, 2007).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apresentados nesta investigação, como já referido, constituem o
corpo de um estudo maior, ainda em curso, que trata do desenvolvimento, aplicação
e avaliação de um aplicativo móvel para o ensino de estatística. Para produzir essa
nova tecnologia de informação e comunicação, necessitou-se averiguar a produção
científica acerca desta temática, a fim de constituir uma proposta inovadora para o
ensino da estatística e matemática e, em especial, identificar lacunas do
conhecimento que pudessem ser exploradas em uma abordagem científica. No
entanto, verificou-se que a produção científica envolvendo a interlocução entre o uso
de TIC, a EAD como modalidade de ensino, e a ciência matemática, e de forma
particular a estatística, é ainda muito incipiente.
A maioria dos artigos destacou as vantagens pedagógicas do emprego das
TIC no ensino da matemática e, em menor número, da estatística. Demonstrou-se a
importância do surgimento dos computadores e internet como ferramentas capazes
de viabilizar a educação a distância e o emprego de softwares no ensinoaprendizagem em matemática, os quais possibilitam mudanças na percepção dos
alunos em relação à matemática, indicando que a introdução de atividades
envolvendo softwares educacionais durante as aulas de matemática pode melhorar
a atitude dos alunos em relação a esta disciplina.
Apesar do foco da investigação da dissertação de mestrado, acima referida,
ser sobre a produção de softwares para aplicativos móveis, apenas um estudo
apresentou experiência relativa a esta temática, demonstrando um campo de estudo
que ainda necessita ser explorado, em especial por reconhecer que os avanços
tecnológicos e, consequentemente, o emprego das tecnologias de informação e
comunicação no ensino da matemática e estatística estão inseridos de forma
irrevogável na sociedade atual. É importante que a escola considere estas
tecnologias como aliadas ao ensino tradicional e reflita sobre as vantagens e
desvantagens de seu desenvolvimento e aplicação.
___________________________________________________________________________
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Resumo – Através da revolução tecnológica, foi possível a viabilidade da
educação à distância, estabelecida através do diálogo e a interação entre pessoas.
Dessa forma, o material didático impresso utilizado no ensino à distância possui
um valor fundamental e, por essa razão, o presente artigo objetiva apresentar
teorias que comprovam que o material didático impresso é o norteador para o
aluno construir seu conhecimento, em especial na educação à distância e que a
sua elaboração requer envolvimento de uma Equipe multidisciplinar, destacandose o papel do designer gráfico na apresentação atrativa ao leitor.
Palavras-chave: Material Didático Impresso. Design Gráfico. Alfabetização Visual.
Educação à distância.
Abstract – Through technological revolution, it was possible the viability of distance
education, established through dialogue and interaction between people. Thus, the
printed educational materials used in distance education has a fundamental value
and, for this reason, this article presents theories that prove that the printed
teaching materials is the guiding for students to build their knowledge, especially in
distance education and that their development requires the involvement of a
multidisciplinary team, highlighting the graphic designer's role in the attractive
presentation to the reader.
Keywords: Printed Educational Materials. Grafic desing. Visual literacy. Diistance
education.

Introdução
Este trabalho se destina a discutir a relevância do design gráfico na elaboração do
material didático impresso. A escolha do tema ocorreu devido ao valor do material
didático impresso, como um dos principais e mais utilizados instrumentos de
transmissão de conhecimento no âmbito da educação à distância.
Além disso, ao se trabalhar com design gráfico, não se pode esquecer da
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alfabetização visual. Entende-se por alfabetização visual a capacidade de ver,
compreender, pensar, criar e comunicar graficamente. De um modo geral, o sujeito
visualmente alfabetizado observa para uma imagem com cuidado, de forma crítica, e
com um olho para as intenções do criador da imagem.
Conforme dados da Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED,
descritos no Relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2013, houve
um aumento no número de matrículas em torno de 32% neste ano, além do aumento
dos investimentos em EAD de 35%, em média. No que se refere ao uso dos
materiais didáticos impressos na EAD, estes representam a terceira tecnologia mais
utilizada nas instituições de ensino que utilizam esta modalidade de ensino (Censo
EAD.BR 2014).
Têm-se assim, que a expansão da EAD no Brasil e os estudos em torno do
material didático impresso, tendem a se desenvolver, no sentido de, enquanto
recurso didático utilizado na maioria das instituições que ofertam a EAD, possa
atingir a efetividade do ensino e aprendizagem.
Assim, um material didático impresso mal elaborado, pode comprometer o
processo de aprendizagem do educando, ou seja, a aprendizagem se deve, em
muito, à utilização de materiais construídos com uma linguagem clara, concisa e
atrativa, afastando-se o risco do estudante leitor não estabelecer uma boa relação
com o mesmo.
Neste sentido, de acordo com Lacerda (2009), a produção do material
didático para educação a distância é, normalmente, um processo complexo que
abrange diversos profissionais e uma série de etapas. Dentre eles, destacaremos o
designer gráfico, que se encarregará da criação da identidade visual deste material,
proporcionando-lhe uma apresentação atrativa ao estudante leitor.

Educação a distância
A educação a distância se apresentou como uma alternativa, para que o estado
brasileiro cumprisse com seu dever constitucional de garantir educação para todos,
comprometida, especialmente, pela extensão territorial do país e grande contingente
populacional, e promovesse o desenvolvimento cultural, social e econômico da
nação. Ofertar a educação, através da modalidade a distância, permite o alcance
desta aos cidadãos localizados, desde os centros urbanos e desenvolvidos, às
regiões mais interioranas e subdesenvolvidas, oportunizando-os a formação pessoal
e profissional.
Portanto, implementada a EAD, e após superar a fase inicial de preconceito,
vive-se atualmente uma fase de expansão, devido às exigências sociais e
pedagógicas, contando com o apoio do avanço das novas Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TIC).
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De acordo com o Ministério da Educação (MEC), através do Decreto n.º
5.622, de 19 de dezembro de 2005, a Educação a Distância (EAD) é definida como
uma:
(...) modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos
de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades
educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2009).

Moraes (2004) esclarece que a EAD consiste em um ensino com separação,
quase constante, entre professor e estudante no decorrer do processo de ensino
aprendizagem, intermediado por uma instituição educacional, que emprega meios
técnicos, para promover a comunicação em duas vias, mesmo com a distância física
dos sujeitos neste processo.
Dentre as teorias que fundamentam o ensino à distância, tais como: da
industrialização, da autonomia e independência intelectual, da distância transacional,
da comunicação dialógica, da presença transacional, interação e mediação, as duas
últimas propõem a interação como meio de aprendizagem.
Assim, o estudo torna-se autônomo e, por esta razão, o material didático deve
ser construído de tal forma que promova, ou ao menos permita, a interatividade
necessária ao processo de ensino-aprendizagem. Neste material, necessita-se
apresentar o conteúdo didático (conhecimento) numa linguagem dialógica
(interação) que estabeleça uma conversa com o professor, visto a distância física,
possibilitando assim uma leitura leve e motivadora ao estudante (mediação), mas,
também, atrativa (multimodal), que envolva o leitor numa aprendizagem significativa.

Material didático impresso para EAD
Na EAD, o material didático não é apenas um conjunto de informações, mas sim um
recurso que possibilita a construção do conhecimento. Logo, a produção do material
didático é, sem dúvida, de imensa importância.
Segundo Souza (2007, p.110) “recurso didático é todo material utilizado como
auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo, proposto para ser aplicado pelo
professor a seus alunos”.
Assim, o material didático impresso, como tipo de material didático, deve
objetivar minimizar as dificuldades que os estudantes possam enfrentar, na
compreensão dos conteúdos no ensino a distância, sendo necessário que seja
atrativo, e que estabeleça um diálogo entre as partes, professor autor e educando
leitor.
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O diálogo consiste no entrecruzamento de vozes, que se encontram nos
enunciados, nos gêneros, nos discursos, nos estilos, e nas línguas e linguagens
sociais, segundo a teoria bakhtiniana, quando afirma que o dialogismo é “um
permanente diálogo, nem sempre simétrico e harmonioso, existente entre os
diferentes discursos que configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade”
(BAKHTIN, 1979, p. 353).
Dessa forma, os textos produzidos para EAD, devem priorizar uma linguagem
“próxima e dialógica com o aluno” (FRANCO, 2007, p. 25). Além disso, o material
didático impresso, deve proporcionar a transposição didática, visto que toda escrita
do conteúdo está sempre norteada para um outro ser social, para uma resposta,
uma compreensão e uma variedade de vozes, pois o discurso é sempre um diálogo
vivo.
No ensino a distância, a transposição didática ocorre pela elaboração, pelo
emprego de materiais e pela utilização de técnicas (textos, estudos dirigidos, vídeos,
roteiros de ensino, proposição de dinâmicas etc.) que amparam o trabalho do
professor em situações de interação presencial, e quase sempre de forma síncrona.
Desta forma, o material didático impresso é um dos aportes para que a
transposição didática ocorra com efetividade na EAD. De acordo com Mello (2009, p.
18), a transposição didática dos conhecimentos envolve algumas etapas, tais como:

a) a seleção ou recorte dos conteúdos que o professor considera significativo para
que atinja os o objetivos traçados;
b) a ênfase em alguns aspectos que se considera mais relevantes em determinados
conteúdos e que facilitam o entendimento de alguns conceitos e categorias
importantes;
c) a divisão didática do conhecimento, visando a facilitar sua compreensão por
etapas e sua retomada restabelecendo as relações entre as partes;
d) o ordenamento do conhecimento, que pode ser linear ou não linear e;
e) a definição da forma de organizar e apresentar o conhecimento.

Assim, durante o processo de produção desses materiais, deve ser observada
a adoção de uma abordagem pedagógica, que privilegie a capacidade de reflexão
do aluno, associando teoria e prática referentes ao seu contexto imediato, de forma
que promova uma mediação pedagógica, direcionada para a produção do
conhecimento pelo estudante.
Gutierrez e Prieto (1994) esclarecem que o material didático em EAD, deve
passar por três tipos de tratamento: inicialmente, considerar a necessidade que o
estudante tem de ter uma visão global do conteúdo a ser trabalhado; segundo, a
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respeito do tipo específico de aprendizagem que cada curso sugere, de maneira a
trabalhar o material voltado para o objetivo específico de cada conteúdo e, por fim, o
layout do material, que deve ser voltado para o estímulo à aprendizagem.
Neste sentido, é necessário que o material didático esteja de acordo com o
projeto pedagógico do curso, e com a proposta curricular da disciplina (OLIVEIRA et
al. 2004), mas também coerente na sua apresentação, atraindo a atenção do leitor.

Alfabetização Visual e a Gestalt
Estamos cercados de tecnologia que, por sua vez, utilizam imagens para facilitar e
ter uma melhor comunicação entre os usuários, sejam redes sociais ou aplicativos
interativos em dispositivos móveis. Além disso, vivemos em um mundo de imagens,
e as mesmas existem na vida dos seres humanos desde a pré-história. Quaisquer
produções que seguem um atrativo estético, são mais atrativas para o público.
Assim, por ser de fácil assimilação, onde pode-se levar a “imagem para casa”,
adota-se o Alfabetismo Visual que, de acordo com DONDIS (1991), tenta
desenvolver as capacidades perceptiva-visuais mediante atividades, como leitura
analítica de imagens.
Para DONDIS (2007), a experiência visual humana é de extrema importância
no processo de aprendizagem, para que todos possam compreender o meio
ambiente e reagir a ele. “A informação visual é o mais antigo registro da história
humana. [...]”. (DONDIS, 2007, p. 7).
[...] Além de oferecer um corpo de informações e experiências compartilhadas, o
alfabetismo visual traz em si a promessa de uma compreensão culta dessas
informações e experiências. Quando nos damos conta dos inúmeros conceitos
necessários para a conquista do alfabetismo visual, a complexidade da tarefa se
torna muito evidente [...]. (DONDIS, 1997, p.227).

Note-se, portanto, que a linguagem de imagens não é uma tarefa tão simples,
necessitando uma atenção especial ao utilizá-las, para que o leitor tenha condições
de fato, lê-las e compreendê-las. Essas habilidades podem ser diligentes,
igualmente, a qualquer tipo de imagem: fotografias, pinturas e desenhos, arte
gráfica, filmes, mapas, e vários tipos de tabelas e gráficos. E a alfabetização visual,
permite que o telespectador reúna as informações e ideias contidas em uma
imagem, e a coloque-as em um contexto, determinando se elas são válidas.
Neste sentido, essa mensagem é transmitida por meio de elementos (signos),
que representam conceitos, ideias e valores, estabelecidos e interpretados
socialmente, ou seja, usando uma determinada linguagem (SANTAELLA, 1999).
Alfabetização visual é o processo pelo qual aprendemos a ler as imagens,
criticando-as, e a produzi-las como forma de expressão. As imagens não são
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naturais, mas um discurso construído.
A partir da inclusão do sujeito, num determinado contexto cultural estruturado
por linguagens, pode-se pensar numa abordagem referente à produção do sentido
neste contexto, em que tipos de cultura funcionam culturalmente, por consequência
da comunicação, pois esses tipos de cultura se comunicam pela produção de
linguagem e sentido (SANTAELLA, 1999).
Portanto, para decifrar uma imagem, o observador terá de ser capaz de
conhecer todos os elementos nela contida, e seus conhecimentos desses
elementos. Com isso, ele será capaz de desempenhar a capacidade de atribuir
significados às imagens que observar. Nesse sentido, como explica SARDELICH
(2006), têm-se “o crescente interesse pelo visual tem levado historiadores,
antropólogos, sociólogos e educadores a discutirem sobre as imagens e a
necessidade de uma alfabetização visual”.
Pelo exposto, a produção gráfica, seja ela de livros, vídeos, sites ou apostilas,
precisa unir coerência com o conteúdo e funcionalidade estética. Para se construir
um curso a distância com um bom projeto gráfico, deve-se conhecer algumas regras
básicas do design gráfico. Para isso, o programador visual tem que passar uma
informação. Ao identificar uma identidade visual, torna as peças atrativas
esteticamente, coerente com a mensagem que é transmitida, confortáveis
visualmente, tendo como base o público-alvo, o conteúdo do curso, duração, mídias
usadas.
Todo projeto gráfico segue um passo-a-passo de como será o produto final.
Alguns trabalham começando pela marca. A marca nada mais é do que a Identidade
Visual que é composta por símbolos, logotipos, e quando necessário, uma
assinatura. A identidade visual nada mais é que a identidade do projeto, o “rosto”
que deverá ser identificado rapidamente por todos.
A diagramação é a organização da informação visual e textual no espaço. O
termo é usado para impressos, como jornais e livros, em que o volume de texto é
muito grande; no entanto, qualquer produto de design necessita de uma organização
da informação, e os princípios básicos da Gestalt são: unidade, unificação,
segregação, fechamento, proximidade, continuidade, semelhança e pregnância da
forma.
Segundo GOMES FILHO (2000), a arte, seja ela qual for, fundamenta-se na
lei básica da pregnância da forma. Construindo imagens, os elementos harmonia
visual, equilíbrio e clareza, determinam uma necessidade para o ser humano e, por
isso, são consideráveis imprescindíveis em qualquer tipo material que contenha
elementos visuais.
(...) existe uma correspondência entre a ordem que o projetista escolhe para
distribuir os elementos de sua “composição” e os padrões de organização,
desenvolvidos pelo sistema nervoso. Estas organizações, originárias da estrutura
cerebral, são, pois, espontâneas, não arbitrárias, independentemente, de nossa
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vontade e de qualquer aprendizado. (GOMES FILHO, 2000)

Portanto, ao se deparar com a página, o leitor deve ser capaz de,
rapidamente, identificar quais são os títulos, quais os blocos de textos se relacionam
entre si, e quais não têm relação. É preciso criar designs inovadores, não tendo
medo dos espaços em branco (são os descansos dos olhos) e de lembrar-se dos
contrastes, onde textos muitos pequenos, não necessariamente implicam que não
chamarão atenção, podendo ser exatamente o contrário ou, pelo menos, não
cansarem o leitor.
Projeto gráfico

Nossa sociedade apresenta-se como imagética, ou seja, somos atraídos pelo
esteticamente belo, o que, por outro lado, não garante a efetividade, por exemplo, de
um material didático só por sua bela apresentação gráfica, mas esta, certamente, irá
atrair a atenção do leitor e instigará a sua curiosidade.
Neste sentido, Reggiani (2007) salienta que, para desenvolver um projeto
gráfico, se deve conhecer algumas regras básicas do design gráfico, observando as
finalidades da programação visual, quais sejam: passar informação, garantir uma
identidade visual para que o público sempre identifique determinadas peças como
pertencentes a um mesmo grupo, tornar a peça atrativa e esteticamente coerente
com a mensagem transmitida e, no caso de um curso, tornar as peças confortáveis
visualmente, explicativas e acessíveis a todos que terão contato com elas. Logo, o
projeto gráfico do material didático impresso para a EAD, deve alinhar
funcionalidade e estética, ou seja, precisa passar informação de modo confortável e
compreensível para o público. Para tanto, fundamental o papel designer gráfico.
Preti (2010, p 24), afirma que:

“Na composição do MDI, respeitam-se questões ergonômicas e organizam-se os
elementos textuais e os imagéticos para dar beleza e leveza ao texto, além de dar
‘identidade’ ao material do mesmo curso e/ou programa.”

Neste sentido, o conteúdo (texto) e demais recursos didáticos, que podem ser
utilizados para melhor explicar o conteúdo como imagens, fotos, diagramas, tabelas
etc, devem ser cuidadosamente articulados por uma equipe multidisciplinar,
composta pelo autor do texto, designer Instrucional, designer gráfico, para que
sejam apresentados de forma que ajude positivamente o leitor em sua leitura.
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Ao iniciar o desenvolvimento de um projeto gráfico, é preciso conhecer vários
aspectos como: o curso a que ele se aplicará, público alvo, tempo de duração do
curso, qual a relação do aluno como material (apenas receberá a informação,
produzirá algum material, coletará fascículos mensais, poderá optar pelo material
que desejar), etc.
Essas informações ajudarão a redigir um documento, o briefing, que é um
texto que contém o objetivo do projeto, sua finalidade, suas necessidades, os
aspectos que não podem conter no projeto, qual a identidade que os autores querem
para o seu projeto, constituindo-se como um detalhamento de todas as peças que
este projeto gráfico irá englobar, e qualquer outra informação que se julgue
importante. É preciso, então, traçar um conceito para o projeto, definido em três a
cinco palavras ou frases curtas que definam o curso. O conceito é a característica
que todas as peças de um projeto devem carregar em comum e, sendo seguido ao
longo do desenvolvimento de todo o material, garantirá que a identidade será
mantida, e a intenção determinada no briefing será alcançada.
Instituições que desenvolvem materiais didáticos impressos, geralmente,
proporcionam aos professores autores um Template do projeto gráfico que, segundo
Preti (2010, p. 112), “é um documento sem conteúdo, com apenas apresentação
visual, e instruções sobre onde entrar em cada parte da apresentação”. É o design
predefinido da apresentação do conteúdo no material didático impresso.
De acordo com Rahde (1999, p. 79) “a imagem pode transmitir um semnúmero de reflexos, de significações diferenciadas, dependendo do ângulo
prismático pelo qual a visão humana dirige a sua atenção”. Assim, a imagem precisa
estar adequada ao projeto, para não correr o risco de estar desconectada à proposta
do curso.
Os aspectos tipográficos precisam de atenção especial, pois não se transmite
informação apenas por seu conteúdo. Este terá seu significado determinado também
pelo tipo de letra. Apesar da existência de inúmeras fontes disponíveis, Reggiani
(2007), cita os grupos de fontes Romanas e Lineares como as mais indicadas para
textos longos impressos ou disponibilizados na Internet, respectivamente por
auxiliarem a leitura. O grupo de fontes Romanas, possuem serifas, que são as
pequenas expansões nas extremidades das letras que parecem formar uma linha
guia na base da palavra. Estas linhas auxiliam na leitura, exemplo Times New
Roman, Baskerville, Courier, Garamound, Sylfaen. Já as Lineares são grupos de
fontes que terminam retas, sem serifa. Exemplo Arial, Futura, Gill Sans, Verdana,
Thaoma.
A diagramação trata de organizar a informação visual e textual no espaço
que, de acordo com Williams (1995), devem seguir quatro princípios básicos:
proximidade, onde Itens parecidos, ou seja, aqueles que possuem relação, estejam
agrupados; alinhamento, ou seja, nada deve ser colocado arbitrariamente em uma
página (cada item deve ser colocado ordenadamente em uma página. É através do
alinhamento que é possível traçar linhas imaginárias que irão unir as páginas);
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repetição para gerar unidade em material gráfico é necessário que não se repita
alguns elementos, e; contraste, que é a melhor forma de atrair a atenção para a
página (o contraste é muito importante para organizar as informações).
Os ícones são fundamentais para facilitar a compreensão dos alunos/leitores
no ato dinâmico da leitura, considerando-se o poder expressivo de linguagens nãoverbais, como: desenhos, charges, cartuns, tirinhas, gráficos, tabelas, fotografias,
pinturas, placas.
Porém, é preciso que exista uma integração entre os textos escritos e as
imagens, que são inseridos nos materiais didáticos. Como explica Silva (2010), não
adianta apenas inserir um monte de imagens, sem conexões com os conteúdos
propostos nos textos escritos. A adequação entre o verbal e o não-verbal deve ser
considerada, para facilitar a compreensão dos alunos.
Segundo Fernandez (2010, p.400): o principal papel
materiais impressos para EAD é o de esclarecer e explicar
fornecer uma necessária contextualização. Para tanto, elas
estreita unidade com o texto que complementam, sob pena de
distratores em relação ao conteúdo que está sendo tratado.

das ilustrações em
um conceito ou de
precisam estar em
introduzir elementos

Considerações finais
Devido à multiplicidade de conexões dialógicas, proporcionada pela revolução
tecnológica, é possível analisar a interatividade de um material didático, para
situações efetivas de ensino e de aprendizagem.
Assim, a era da educação a distância se consolidou, sendo considerada como
um novo campo a ser explorados pelas Instituições de ensino. Entretanto, o ensino à
distância ocorre através do sucesso do diálogo estabelecido entre alunos e
professores, em especial, e da comunicação estabelecida através do material
didático.
O material didático, por sua vez, deve possibilitar o desenvolvimento da
proposta de ensino-aprendizagem, que é construída pela interação social, e não
como um produto de treinamento exaustivo de conteúdo.
Ademais, saber ler as informações visuais, presentes em qualquer material
gráfico, é de extrema importância para a compreensão das mensagens gráficas
presentes em nosso dia-a-dia. A partir disso, entendemos que a alfabetização visual
do indivíduo é necessária.
Neste sentido, é importante salientar a função didática das imagens nos
materiais impressos, compreendendo-se a variedade de linguagens e gêneros
textuais, na construção da dimensão icônico/visual dos conteúdos pedagógicos.
Assim, o professor/designer pedagógico é responsável pela elaboração do material
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didático, sendo o agente essencial na orientação e organização desse recurso,
porém, cabe ao designer gráfico a apresentação que garanta o repasse leve e claro
da informação, e a sua efetividade na aprendizagem.
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Resumo – O artigo discute o uso das tecnologias digitais na formação docente na
Educação a Distância a partir do conceito de experiência formadora. Experiência
formadora é a articulação entre o saber-fazer e os conhecimentos, numa prática que
integra-os ao longo da trajetória formativa dos sujeitos. Cibersocialidade, conceito
que demarca as relações sociais no ciberespaço, foi um conceito fundamental para
analisar as experiências. A pesquisa foi desenvolvida no curso de Pedagogia EAD,
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através dos registros realizados nos
“Portfólios de Aprendizagem” (PA) das professoras-cursistas. A análise depreendeu
as experiências formadoras da docência a partir do processo reflexivo acerca das
proposições do curso e da relação com a atuação docente, destacando os itinerários
de experiências individuais de cada professora-cursista, suas recordaçõesreferência e discutindo os contextos de interações e transações de produção das
experiências. Os elementos destacados no processo de formação ligados à relação
com a incorporação das tecnologias digitais ao cotidiano e à atuação docente foram
as marcas mais significativas nas trajetórias. Salientamos a importância de delinear
a pesquisa-formação como formação docente que articula o saber e o saber-fazer.
Palavras-chave: Tecnologias digitais; Experiência formadora; Educação a distância;
formação docente.
Abstract – The article discusses the use of digital technologies in teacher training in
Distance Learning based on the concept of formative experience. Formative
experience is the articulation between the know-how and the knowledge, in a practice
which integrates them along the formative history of the subjects. Cybersociality, a
concept which delineates the social relationships in cyberspace, was a fundamental
concept to analyze the experiences. The research was carried out in the course of
Distance Learning Pedagogy, from the Federal University of Rio Grande do Sul,
through registrations made in the Learning Portfolios of the teachers taking the
course. The analysis surmised the formative experiences of teaching based on the
reflexive process concerning the course propositions and its relationship with the
teaching work, highlighting the individual experiences of each teacher who was taking
the course, their memories and references and discussing the contexts of interactions
and transactions of production of the experiences. The elements highlighted in the
teacher training connected to the incorporation of digital technologies to the daily life
and the teaching work were the most significant highlights in their experiences. We
highlight the importance of outlining the research-training as teacher training which
articulates knowledge and know-how.
Key-words: Digital Technologies; Formative Experience; Distance Learning; Teacher
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Training.

Introdução
A formação docente tem sido discutida com base em diferentes perspectivas teóricas
que buscam conferir ao processo legitimidade e preocupação em situar as
possibilidades de construção de referenciais para análise dos contextos de formação.
Ao tratar da temática da formação docente na perspectiva da Educação a Distância
(EAD), apresentamos uma discussão que objetiva situar o conceito de experiência
formadora como foco para análise de um processo de formação em serviço. A partir
desse conceito, pretende-se abordar a ressignificação dos saberes docentes com o
processo reflexivo sobre a sua experiência profissional e de formação, no marco da
imersão tecnológica, criando o contexto da cibersocialidade. Ao mesmo tempo,
explora um método de investigação constituído com foco conceitual e apresenta
dados que discutem o uso das tecnologias digitais no processo de formação docente,
em que aspectos da cibersocialidade, manifestos no uso das tecnologias digitais ao
longo do processo de formação, serão destacados.
Apresentamos uma pesquisa desenvolvida no curso de Pedagogia na
modalidade a distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(PEAD/UFRGS) a partir dos registros realizados nos “Portfólios de Aprendizagem”
(PA) das professoras-cursistas1. O PA foi um blog que cada professora-cursista
construiu com postagens semanais que objetivaram registrar seu processo de reflexão
acerca das proposições do curso e sua relação com a atuação docente. Nessa
perspectiva discutiremos a constituição deste processo considerando que a
experiência formadora é o conceito central de análise, buscando as experiências
formadoras relacionadas ao uso das tecnologias digitais no processo de formação.
Apresentaremos, a seguir, uma breve construção do quadro teórico de análise.
Adiante discutiremos o método de investigação e apresentaremos os principais dados
coletados. Ao final, realizaremos uma discussão dos dados em relação às
considerações teóricas defendidas.

Experiência formadora e cibersocialidade: o quadro teórico
O conceito de experiência formadora foi desenvolvido por Marie-Christine Josso
(2004). A autora desenvolve um método de pesquisa particular para conceituar a
formação através da experiência. A abordagem biográfica da formação do sujeito
consiste em enfatizar o processo de formação do ponto de vista daquele que aprende
e seu processo de aprendizagem (JOSSO, 2004).
A ênfase da autora na ideia da experiência como formadora está embasada na
perspectiva de compreensão de que os processos de formação do sujeito estão em
consolidação ao longo de sua trajetória de vida. Nesse sentido, a perspectiva
1

“Professor-cursista” é o termo adotado nos documentos oficiais do curso PEAD/UFRGS e será a denominação adotada
também nessa pesquisa para referir aos sujeitos. É tomado, aqui, no feminino, para demarcar a quase totalidade de mulheres
que fazem parte do curso (cerca de 98%).
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biográfica consolida a análise das experiências de formação. Do ponto de vista do
pesquisador,
A problemática da experiência conduz a uma reflexão sobre as modalidades de
elaboração dos saberes, de compreensão e de explicação dos fenômenos que o
pesquisador adotou como objeto de pesquisa. Este tema, como o da intersubjetividade,
permite interrogar-se a respeito das condições de possibilidades do processo de
conhecimento[...]. (JOSSO, 2010, p.111)

Para Josso (2004) as histórias de vida devem ser abordadas como um projeto
de conhecimento e de formação, salientando as relações do sujeito aprendente com
o saber. Por isso, ao denominar o sujeito em formação, a autora utiliza o termo
aprendente, para denotar o ponto de vista do sujeito que está aprendendo e atribuir
um caráter dinâmico (em processo) a esse movimento.
Ao conceituar experiência, a autora destaca:
a experiência pode tornar-se em tal a posteriori de um acontecimento, de uma situação,
de uma interação; é o trabalho de reflexão sobre o que se passou; mas uma atividade
qualquer é também experiência desde que o sujeito se conceda os meios de observar,
no decorrer da atividade, o que se passa e reflita sobre o que esta observação lhe traz
como informação sobre a atividade empreendida. Em outras palavras, uma
experiência é uma ação refletida a priori ou a posteriori. (JOSSO, 2004, p.143)

Assim, a experiência inclui a reflexão, ou seja, o processo da consciência pelo
qual o sujeito passa para transformar o vivido em experiência é tomado pelos
mecanismos que os colocam a pensar a respeito do que foi vivenciado. O que torna
uma experiência formadora, nas palavras da autora:
[...]é uma aprendizagem que articula, hierarquicamente: saber-fazer e conhecimentos,
funcionalidade e significação, técnicas e valores num espaço-tempo que oferece a
cada um a oportunidade de uma presença para si e para a situação, por meio da
mobilização de uma pluralidade de registros. (JOSSO, 2004, p.39)

Formar, na perspectiva de Josso, é “integrar-se numa prática o saber-fazer e
os conhecimentos” (2004, p.39). Nesse sentido, a formação é constituidora da interrelação entre processo de ação e significação, estabelecendo a partir do vivido e
pensado a atribuição de formadora em sua caracterização. Aprender pela experiência
está relacionado ao movimento de resolução de problemas. Essas ideias entram
diretamente em relação com a abordagem do curso PEAD/UFRGS. Ao tratarmos do
contexto de professoras que atuavam profissionalmente, sem uma formação em nível
superior, temos que a experiência de trabalho se consolida na resolução de problemas
concretos na sua atividade docente. E, num primeiro momento, aprender a usar os
recursos tecnológicos digitais tornou-se o maior desafio nas trajetórias formativas.
Nesse sentido, o conceito de experiência formadora pode contribuir para o processo
de compreensão de como a docência é constituída na vida dessas professorascursistas. Assim, a definição de Josso a respeito das experiências formadoras é
pontual e emblemática:
A experiência, as experiências de vida de um indivíduo são formadoras na medida em
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que, a priori ou a posteriori, é possível explicitar o que foi aprendido (iniciar, integrar,
subordinar), em termos de capacidade, de saber-fazer, de saber pensar e de saber
situar-se. O ponto de referência das aquisições experienciais redimensionam o lugar
e a importância dos percursos educativos certificados na formação do aprendente, ao
valorizarem um conjunto de atividades, de situações, de relações, de acontecimentos
como contextos formadores. (JOSSO, 2004, p.235)

Ao abordar a questão dos saberes docentes, Charlot (2008) indica que as
relações com o saber são, sobretudo, relações sociais. O saber implica uma relação
de identidade, uma vez que “aprender faz sentido por referência à história do sujeito,
às suas expectativas, às suas referências, à sua concepção da vida, às suas relações
com os outros, à imagem que tem de si e à que quer dar de si aos outros” (CHARLOT,
2008, p.72). Nesse movimento dinâmico da aprendizagem, os saberes constituem o
próprio sujeito, e esse processo de co-construção dimensiona uma relação para além
da vida profissional. A aquisição de saberes constitui-se ao longo da trajetória de
formação permanente do profissional. Especificamente no caso da docência, esse é
um processo demarcado pelo tempo, e apresenta uma série de peculiaridades:
Os saberes profissionais também são temporais, no sentindo de que os primeiros anos
de prática profissional são decisivos na aquisição de sentimento de competência e no
estabelecimento das rotinas de trabalho, ou seja, na estruturação da prática
profissional. Ainda hoje, a maioria dos professores aprende a trabalhar na prática, às
apalpadelas, por tentativa e erro. (TARDIF, 2007, p.261)

Ao falarmos de um professor que atua no magistério há 5, 10, 15 e até mesmo
40 anos, estamos destacando um profissional que construiu saberes a respeito da
docência ao longo de sua atuação. Nesse sentido, o desafio de um curso de formação
de professores é ainda maior, pois não pode prescindir do reconhecimento dos
saberes envolvidos na atuação profissional. A experiência, de acordo com Tardif e
Lessard, é um dos componentes do trabalho docente muito significativo, de
fundamental relevância para o seu desenvolvimento. Como abordam os autores:
a experiência do trabalho docente é multidimensional e cobre diversos aspectos
(domínio, identidade, personalidade, conhecimento, crítica, etc.); ela não se reduz,
portanto, a uma simples sobreposição linear de receitas e conhecimentos práticos
adquiridos com o tempo. (TARDIF; LESSARD, 2008, p.287)

No curso PEAD/UFRGS, ao qual acompanhamos desde o seu início até sua
conclusão, esse desafio foi levado em consideração ao longo das propostas
curriculares. Trata-se de observar, cotidianamente, que os sujeitos envolvidos nessa
formação (mesmo que inicial) são profissionais experientes, que trazem seus saberes
e suas “verdades” a respeito da profissão, dos alunos e de como estes aprendem.
O desafio parece ainda maior, pois além de ocorrer na modalidade a distância,
a proposta curricular volta-se para o interior da escola, para as suas práticas
cotidianas e propõe o exercício da reflexão acerca da própria prática dos professores.
E, no cotidiano da escola, muitas vezes esses docentes não encontram oportunidade
para (re)pensar sua prática docente enquanto atuam.
Ter consciência da docência como uma profissão interativa, como ressaltam
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Tardif e Lessard (2008), que lida, ao mesmo tempo “com” e “sobre” outros seres
humanos e todas as implicações decorrentes dessa característica do trabalho
docente, também deve ser foco na formação de professores em exercício. A ideia de
que o professor é um “leitor de situações” (TARDIF; LESSARD, 2008, p. 250)
demanda a necessidade de construção de diversos sentidos sobre sua prática e sobre
as distintas tramas que surgem na sala de aula.
Uma formação consistente, reflexiva, que aprofunde as “tramas interacionais
da sala de aula”, como denominam Tardif e Lessard (2008), pode ser considerada
uma alternativa para a formação de professores em serviço. Assim, observamos que
esse desafio, não somente na formação na modalidade a distância, mas no cotidiano
da escola em geral, deve ser objeto constante de problematização.
O contexto de inserção tecnológica das professoras-cursistas requer
problematizar os movimentos desenvolvidos no ciberespaço. Para tanto, o conceito
de cibercultura torna-se um referencial: a nova forma de cultura, produzida no
ciberespaço, na emergência da sociedade em rede (LÉVY, 2007; CASTELLS, 2007).
Na esteira do desenvolvimento do ciberespaço, uma nova forma de relação entre as
pessoas se desenvolve. É o que Lemos chama de cibersocialidade, que incorpora a
socialidade contemporânea e a relação com o fenômeno tecnológico: “[...] a
cibersocialidade é a sinergia entre a socialidade contemporânea e as novas
tecnologias do ciberespaço” (LEMOS, 2008, p.81).
A ideia de socialidade, defendida por Lemos (e ancorada em Maffesolli), se
opõe ao conceito de sociabilidade, remetendo-se à emergência das relações sociais
vividas num cotidiano do presente:
A socialidade marcaria os agrupamentos urbanos contemporâneos, diferenciando-se
da sociabilidade ao colocar ênfase na tragédia do presente, no instante vivido além de
projeções futuristas ou morais, nas relações banais do quotidiano, nos momentos não
institucionais, racionais ou finalistas de toda a vida. (LEMOS, 2008, p.82)

Dessa forma, a ideia de socialidade, e a cibersocialidade, estão relacionadas à
vivência de um cotidiano presentificado, àquilo que é vivido no aqui e agora das
relações. Esse é o ponto em que observamos a relação entre a cibercultura (e os
conceitos que se desdobram a partir deste) com a ideia de mundo da vida cotidiana.
Ao analisar as experiências formadoras da docência das professoras-cursistas do
curso PEAD/UFRGS, tem-se como pano de fundo a ideia de que é no mundo da vida
cotidiana que se estruturam essas experiências e que, esse mundo da vida é
constituído – dada a proximidade destas mulheres com o ciberespaço – por uma
cibersocialidade, que instaura e presentifica as relações sociais mediadas pelas
tecnologias digitais e desdobram uma nova forma de cultura e convivência em seu
cotidiano.

Desdobramentos metodológicos
A análise das experiências formadoras consistiu numa forte imersão nos Portfólios de
Aprendizagens (PA) das professoras-cursistas ao longo de sua formação no curso
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PEAD/UFRGS. O PA foi uma proposta desenvolvida pelo Seminário Integrador, a
partir do Eixo 3, com o intuito de registrar as reflexões individuais de cada cursista ao
longo de sua formação. Cada professora-cursista criou um blog, onde semanalmente
realizava uma postagem de alguma ideia, prática, reflexão, suscitada pelas
experiências vividas. A proposta do PA acompanhou o curso até o final e, por isso,
esse instrumento foi escolhido para contemplar a trajetória de formação das
professoras-cursistas. Além disso, o PA teve, ao longo do curso, um aspecto menos
formal diante das propostas: cada um pode escolher a sua apresentação, desde o
layout do blog até o conteúdo da maioria das postagens.
De acordo com o pressuposto de Josso (2004), de que as experiências
formadoras se vinculam às recordações-referências dessas experiências, realizou-se
uma análise minuciosa dos registros reflexivos das professoras-cursistas
selecionadas para participar do estudo. A descrição das experiências vivenciadas
individualmente pelo sujeito contempla o cenário da constituição das experiências
formadoras. Ao mesmo tempo, o contexto social de construção dessa experiência,
bem como a vivência intersubjetiva dos sujeitos dará condições ao seu
desenvolvimento.
Para sistematizar a investigação, partimos do conceito de experiências
formadoras definido por Josso (2004) e estabelecemos alguns percursos de análise.
Nas palavras da autora, “o processo de formação acentua o inventário dos recursos
experienciais acumulados e das transformações identitárias” (2004, p.43). Com isso,
a investigação foi pautada pela busca destas experiências inventariadas pelos
sujeitos, analisando, inclusive, o caráter de transformação da identidade de cada
docente em questão.
A análise do conceito de experiências formadoras levou ao desenvolvimento
de três procedimentos de pesquisa:
1. Apresentar os itinerários de experiências individuais de cada professoracursista que encerra uma “síntese de reconhecimento” de uma rotina típica ou atípica
do mundo da vida deste grupo. Os itinerários de experiências individuais foram
“desenhados” através da seleção das experiências que, ao longo da formação no
curso PEAD/UFRGS, cada professora-cursista considerou significativa para o registro
em seu Portfólio de Aprendizagens.
2. Destacar as recordações-referências que foram, ao longo do curso,
enfatizadas nos registros de reflexão das professoras-cursistas. O que foi reconhecido
como significativo pelas professoras-cursistas em seus registros?
3. Discutir os contextos de interações e de transações, que podem ser
compreendidos como os aspectos que englobam o contexto de produção das
experiências formadoras, e não se vinculam estritamente à formação acadêmica.
Nesse momento, recupera-se a ideia de cibersocialidade, retomando o enfoque de
que as experiências e vivências dos sujeitos emergem num contexto de cibercultura,
e que se constitui como o conceito articulador às experiências formadoras.
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O movimento seguinte foi de analisar, para cada sujeito, as postagens
destacadas. Para o fim exclusivo desse artigo, selecionamos o agrupamento reflexivo
mais recorrente e destacado nas trajetórias formativas: a relação com a imersão
tecnológica, especificamente o uso das tecnologias digitais no processo de formação.

Análise dos dados: o uso das tecnologias digitais como experiência
formadora da docência
Apresentaremos a seguir algumas discussões que focalizam o processo de formação
docente a partir da ideia constituidora de experiências formadoras no contexto já
explicitado. Para sistematização dos dados que se pretende discutir, optou-se por
destacar no corpo do texto os trechos das postagens mais significativos que compõem
análise pois, devido à limitação espacial do texto, os recortes de imagens dos referidos
blog ocupariam demasiado espaço no corpo do artigo. No entanto, destacamos que
cada trecho citado faz parte de uma postagem destacada no PA de determinada
professora-cursista.
O primeiro destaque feito foi à fala da professora RC2, que diz:
No processo de incorporação das tecnologias em minhas experiências,
aprendi a lidar com a diversidade, a abrangência e a rapidez de acesso às
informações, bem como as novas possibilidades de comunicação e
interação, o que propiciou-me novas formas de aprender, ensinar e produzir
conhecimento.

Essa questão vem totalmente ao encontro das colocações de Toro (1997),
quando reflete sobre as capacidades e competências necessárias no século XXI. De
acordo com o autor, é preciso ter competência para localizar, acessar e usar melhor
a informação acumulada. Em um futuro próximo será essencial localizar dados,
pessoas, experiências e, principalmente, saber combinar essas informações.
Ainda, no destaque dado à postagem da professora-cursista, percebemos a
ênfase dada à incorporação das tecnologias no trabalho pedagógico. A professoracursista afirma e reitera a importância do uso de ferramentas da informática nas
propostas em sala de aula, estabelecendo relação com as propostas pedagógicas
definidas a fim de suscitar aprendizagens. Sua reflexão, nesse aspecto, contempla
uma defesa da necessidade de os professores se apropriarem dos conhecimentos
ligados à informática e incorporarem estes em seu fazer pedagógico: Se nós,
professores, não incluirmos a tecnologia na educação das novas gerações, estaremos
indo na contramão da história, alheios ao espírito do tempo3. Assim, diante de um
contexto de experiência de formação em EAD, a professora-cursista defende o uso

2
3

Portfólio de Aprendizagens da professora-cursista RC, postagem de 18/12/2007.
Idem à referência anterior.
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das tecnologias do ponto de vista educacional.
Outro destaque em relação ao aspecto tecnológico foi atribuído pela
professora-cursista MB, que aponta que as aprendizagens foram diversificadas em
seu processo de formação nos três primeiros semestres de curso:
[...] Nestes três semestres que já cursamos, a aprendizagem foi tão
importante e diversificada. Agradeço sempre por essa oportunidade, pois a
minha maior conquista foi a de dominar a tecnologia. Além disso, há certa
autonomia por parte do aluno, que pode escolher o horário que melhor lhe
convém, adaptando assim sua vida diária ao estudo. Minha vida mudou
bastante, mas para melhor, estou conseguindo conciliar e ainda adquirindo
novos conhecimentos4.

Destaca a aprendizagem ligada às tecnologias digitais como forma de reforçar
esse envolvimento e de salientar esse processo. Outro ponto de destaque no registro
da professora-cursista é o do reconhecimento da autonomia em relação processo de
formação na EAD, e a possibilidade de adaptar seu cotidiano ao estudo. De acordo
com Bruno, “os cursos que se utilizam da Educação online precisam buscar caminhos
de conexão crítica com o mundo, criando também circunstâncias de exploração em
espaços de interação para além de si mesmos, em busca da autonomia [...]” (2010, p.
208). Esta possibilidade de escolha do momento de estudo, característica da
formação a distância (embora ao longo da formação existam momentos síncronos,
virtuais ou presenciais, mas em menor escala do que os momentos assíncronos)
destaca-se como fundamental na rotina das professoras que estamos analisando. Isso
porque amplia as possibilidades de organização individual dos tempos a serem
privilegiados com a formação. O último destaque da postagem de MB é a frase que
se tornou emblemática em seu percurso formativo: minha vida mudou, mas para
melhor. O reconhecimento da mudança em sua rotina, da possibilidade de incluir
novas aprendizagens em seu cotidiano e agregar conhecimentos é o ponto
fundamental das reflexões do Portfólio de Aprendizagens de MB.
Dando sequência ao processo de reflexão acerca da sua inserção no mundo
virtual, a professora-cursista SB aponta:
Quando consegui fazer o meu email e msn, foi muito gratificante e
importante para mim, pois a partir deste momento comecei ter contato
virtual com professores, tutores, amigos e familiares, derrubando,
finalmente, as barreiras da distância entre as pessoas5.

A importância do domínio tecnológico tanto em seu processo de formação
quanto na sua vida fora da universidade é um ponto de destaque, pois pode derrubar
“finalmente, as barreiras das distâncias entre as pessoas”. Essa questão vem ao
encontro do que diz Serpa (2004), ao apontar que através das tecnologias é possível
superar os limites e constrangimentos impostos pelo tempo e espaço. As

4

5

Portfólio de Aprendizagens da professora-cursista MB, postagem de 19/11/2007.
Portfólio de Aprendizagens da professora-cursista SB, postagem de 25/04/2009.
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possibilidades de comunicação e interação através das ferramentas a distância são
vivências não somente no âmbito do curso, mas para além deste, como destaca a
professora-cursista. Aqui destacamos a questão da cibersocialidade emergindo no
contexto de interações dos professores-cursistas.
As experiências formadoras relacionadas ao domínio tecnológico, ou a relação
com as tecnologias digitais foram uma marca significativa no processo de formação
docente no âmbito da EAD. O início do curso PEAD/UFRGS foi um marco de inclusão
digital para muitas professoras-cursistas. Nos relatos dos PA temos a retomada do
processo inicial, remetendo aos Eixos 1 e 2, onde a primeira aprendizagem destacada
era dominar o computador, criar email, aprender a se comunicar online. Aqui, tratouse de uma necessidade real: para cursar Pedagogia a distância fez-se necessário
aprender a “usar a máquina” e colocar-se em comunicação.

Considerações finais
Analisamos o uso das tecnologias digitais como uma experiência formadora da
docência a partir das trajetórias formativas de professores em um curso a distância.
Nesse sentido, destacamos as possibilidades de aprendizagem demarcadas pelas
professoras-cursistas.
Diversas
recordações-referência
apontaram
essa
aprendizagem. Aprendizagem que tem diferentes aspectos: utilização na formação,
aplicação na prática pedagógica e comunicação na vida pessoal.
O primeiro ponto, o de utilização na formação, é o mais evidente: aqui é
acionado um saber-fazer imprescindível ao curso a distância. Embora não tenha sido
exigido no momento do ingresso no curso nenhum conhecimento prévio em relação à
informática, as professoras-cursistas precisaram agilizar essa aprendizagem
necessariamente na primeira etapa da formação. Outro aspecto marcante foi o início
dos registros no Portfólio de Aprendizagens. A partir do Eixo 3 do curso, as reflexões
de cada professora-cursista foram realizadas no PA, que consistia num blog pessoal.
Novamente as aprendizagens técnicas foram requeridas. SB é uma das professorascursistas que demarca, no início de seu itinerário individual, essa aprendizagem.
A tecnologia também expande os limites da formação e intervém diretamente
na prática pedagógica. O relato de SB, em sua prática de estágio curricular, utilizando
a informática com seus alunos; o domínio expressivo de MB, que vai da etapa de criar
slides sozinha, no Eixo 3 até a “ousadia” de inaugurar a sala de informática de sua
escola, no estágio curricular (Eixo 8); o reconhecimento de RC de que a tecnologia é
possibilidade de modificar a prática pedagógica; o reconhecimento da tecnologia
como facilitadora da aprendizagem; as reflexões sobre o trabalho na sala de
informática; são experiências formadoras da docência demarcadas por um saberfazer presente na formação pedagógica dos professores-cursistas, como uma
incorporação das suas experiências ao seu cotidiano profissional. Aqui se situa a ideia
de Josso (2004, 2010) de que a experiência formadora constitui um círculo retroativo
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entre formação e conhecimento. Ou seja, a experiência consolidada como “aprendiz”
constitui-se num estoque de experiência à mão, na acepção de Schütz (SCHÜTZ,
LUCKMANN, 2001), podendo ser ativada em outras situações e contextos.
O terceiro aspecto relacionado ao domínio tecnológico diz respeito ao uso da
tecnologia na vida pessoal. Para além do uso na formação e na prática pedagógica,
os relatos das professoras-cursistas indicam a incorporação do email, msn, redes
sociais, pesquisa na internet, na sua vida pessoal. Aqui, o princípio da cibersocialidade
é demarcado, como articulador das experiências formadoras. Reiteramos aqui o
cotidiano presentificado das relações que superam as distâncias físicas e são
estabelecidas, tanto na perspectiva da formação quanto das relações sociais. As
relações do Nós, na concepção de Schütz, são instauradas do ponto de vista da
cibersocialidade. Definem, assim, as experiências formadoras da docência ligadas ao
uso das tecnologias digitais.
Ao final, defendamos a importância de assumirmos a experiência formadora
como possibilidade de qualificar a discussão sobre a formação docente. Oportunizar
reflexões que estabeleçam relações com fatos e vivências do cotidiano que
extrapolem a formação acadêmica. O processo de pensar a respeito de sua trajetória,
refletindo sobre o seu processo deve ser estabelecido como meta para que a formação
docente tenha sentido em relação à realidade educacional e ao cotidiano dos
professores. Nesse sentido, reiteramos a ideia de Josso (2004, p.144), de que é
possível articular pesquisa e formação como uma das formas possíveis de inovação
pedagógica. O desafio, a partir de agora, é pensar possibilidades de articular a
pesquisa-formação como proposta de formação docente, a partir dessa experiência
analisada.
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Resumo – A Educação a Distância tem ganhado a cada dia mais espaço no
cotidiano educacional do brasileiro, e através da facilidade de acesso às novas
Tecnologias de Informação e Comunicação, tem expandido em alcance geográfico
e numérico, democratizando o ensino e o conhecimento levando-os para áreas
remotas, onde o ensino presencial encontra inúmeras dificuldades para atender os
cidadãos que ali residem. Através dessa ampliação do raio de ação da Educação a
Distância, é preciso ampliar cada dia mais a confiabilidade nessa modalidade de
ensino, para superar de uma vez por todas, os rótulos dados aos alunos
provenientes da Educação a Distância. Pensando nisso, o desenvolvimento de
ferramentas que auxiliem no quesito qualitativo tanto dos Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, quanto no qualitativo dos discentes, tem se tornado uma
necessidade corriqueira. Acompanhando o quesito inovador no desenvolvimento, a
proposta de um mecanismo de software que proporcione uma nova forma de
registrar a presença dos alunos nas plataformas de aprendizagem virtuais foi
confeccionada de forma a reconhecer o aluno através de padrões faciais, registrando
a presença pela captura de imagens, e armazenamento das variáveis
disponibilizadas pelo reconhecimento da biometria facial. Levando em consideração
as diversas formas criativas que os alunos encontram para burlar qualquer sistema
educacional, prejudicando o seu aprendizado, e a qualidade do curso ao qual está
matriculado, é necessário alavancar os mecanismos da Educação a Distância para
um patamar igualitário ao Ensino Presencial no que diz respeito ao prestígio e
confiabilidade dado pela sociedade em geral. Um software que possibilita ao
coordenador do curso, um acompanhamento desses discentes nos momentos
assíncronos de estudo, validando e autenticando a presença desses alunos durante
os estudos e fóruns, é fundamental para o Ensino a Distância galgar uma posição
mais elevada no patamar educacional no Brasil atual.
Palavras-chave: Educação a Distância; Ambiente Virtual de Aprendizagem;
Reconhecimento Facial; Biometria Facial; Tecnologias de Informação e
Comunicação.
Abstract – Distance education has gained every day more space in the education of
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Distance education has gained every day more space in the education of Brazilian
daily life, and through the ease of access to new information and communication
technologies, has expanded in geographical and numerical range, democratizing
education and knowledge taking them to areas remote where classroom learning is
many difficulties to meet the citizens living there. Through this expansion of the
Distance Education's action radius, it is necessary to expand every day more
reliability in this type of education, to overcome once and for all, the labels given to
students from the Distance Education. With this in mind, the development of tools
that assist in qualitative question in Virtual Learning Environments, and the quality of
the students, has become a commonplace necessity. For following the innovation in
this work, the proposal of a software engine that provides a new way to record the
presence of students in virtual learning platforms was made in order to recognize the
student through facial patterns, recording the presence by capturing images and
storage of variables provided by the recognition of facial biometrics. Taking into
account the creative ways that students are to circumvent any educational system,
hampering their learning, and the quality of the course to which it is registered, it is
necessary leverage Education mechanisms Distance to an equal level to Face
Teaching. This work it concerns the prestige and reliability given by society at large,
for the Distance Education. Software that enables the coordinator of the course, a
follow these students in asynchronous moments of study, validating and
authenticating the presence of these students during the studies and forums, it is
critical to the Distance Learning climb a higher position in the educational level in
Brazil today.
Keywords: Distance education; Virtual Learning Environment; Face recognition;
Facial biometrics; Information and Communication Technologies.

1 Introdução
Com o crescimento da Educação a Distância (EAD) no Brasil e a expansão do número
de polos por todo o território nacional, surge a necessidade da Educação a Distância
disponibilizar um ensino confiável e verificável, adquirindo maior aceitação social no
nosso país e no mundo globalizado.
A educação tem sido uma realidade na vida de muitas pessoas através da oferta de
diversos cursos por todo o Brasil, possibilitando o crescimento do ensino superior nos
locais mais inacessíveis do país. Com uma demanda de alunos interessados em uma
nova forma de aprender, contando com recursos tecnológicos e rapidez na
comunicação tornou se favorável a implantação da educação a distância (OLIVEIRA,
2016, p. 11,12).

Segundo o Censo da Educação Superior (2013), os dados mostram que no ano
de 2012, 7.037.688 de estudantes matricularam-se na Educação Superior. Sendo que
destes alunos, 5.923.838 fizeram matrícula na Educação presencial e 1.113.850
fizeram a matrícula em cursos a distância. Os dados mostraram ainda que dos
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1.113.850 matriculados na EAD apenas 181.624 matricularam-se em instituições
públicas.
Mello, C, Bergamo e Mello, R (2009, p. 135), concordam que “A Demanda pela
Educação a Distância cresce a cada dia para atender às exigências do mundo
globalizado em mudanças aceleradas e com menor disponibilidade de tempo e
espaços formais para educação.”
Segundo Abbad (2016), a EAD no Brasil é adotada em programas de
qualificação e formação profissional, como também na educação corporativa, e estão
sendo adotadas na oferta de cursos para servidores públicos.
A EAD tem se tornado mais do que uma opção de ensino, mas sim, uma
alternativa viável em termos econômicos, estruturais e de recursos humanos para os
investimentos públicos e privados feitos na educação do nosso país. Segundo dados
do Censo EAD 2012 (divulgado em 2013), o número de cursos na modalidade de
educação a distância vem crescendo em larga escala, e que a maioria das instituições
são privadas.
No intuito de colaborar com melhorias tecnológicas e com reflexões acerca da
temática acima abordada, expomos este trabalho como forma de inovar a maneira de
acesso aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs). Não somente como uma
forma alternativa a ser trabalhada no login do aluno na plataforma, mas como uma
ferramenta de acompanhamento ao aluno no decorrer do curso.
Como objeto do trabalho, apresentamos uma proposta inovadora de acesso
aos mecanismos de aprendizagem virtuais, que objetiva redesenhar a forma da
segurança da informação que trafega todos os dias nos Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVAs), buscando melhorias na Segurança da Informação através da
autenticação dos alunos utilizando mecanismos de biometria facial.
A pesquisa fundamenta-se na importância de se construir mecanismos
tecnológicos para melhorar os processos da EAD, questionando sobre a possibilidade
de fraudes e sobre os métodos de ingresso comuns disponibilizados nos AVAs.
A biometria facial é o foco do nosso estudo, pois o uso de métodos biométricos
na autenticação dos alunos proporciona uma melhoria na Segurança da Informação e
no acompanhamento discente. Para Pinheiro (2007), o uso da biometria como forma
de autenticar é uma tendência por busca de autenticações mais seguras, isso se deve
ao fato dos meios biométricos não poderem ser perdidos ou esquecidos, e são
consideravelmente mais seguros e difíceis de serem copiados.

2 Metodologia
A metodologia é um caminho a ser percorrido de forma lógica e pensamento
ordenado. (VERGARA, 2009). Com a metodologia definida, tem-se os instrumentos
necessários para se fazer ciência e realizar a árdua tarefa de pesquisar, e sendo a
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metodologia o alicerce das pesquisas que se relacionam com o desenvolvimento e o
uso de softwares, fortalecendo a preocupação com a metodologia empregada em
todas as etapas do projeto, sabendo adequá-la e mudá-la se necessário.
Em sua primeira etapa, a classificação do presente estudo possui a tipologia
de pesquisa bibliográfica exploratória com abordagem qualitativa, sendo objetivada
para atender aos primeiros objetivos específicos, buscando averiguar a problemática
que levou a esta pesquisa, de forma a caracterizar as maneiras de ingresso (login) e
como é tratada a segurança da informação, dentro das atuais ferramentas,
observando o que elas dispõem e se preocupam.
Com o auxílio de depósitos de trabalhos científicos, e através do motor de
busca Google Acadêmico e sites como o Scielo, podemos obter dados relevantes para
a pesquisa diante da variedade de termos pesquisados. Outra estratégia utilizada para
identificar estudos foi estender a busca às referências bibliográficas dos artigos e
trabalhos selecionados.
Através dos argumentos expostos sobre a Segurança da Informação e como
ela é feita nos ambientes e-learning, podemos trazer um protótipo de software
desenvolvido como solução para os problemas investigados, e com isso propor uma
metodologia inovadora que se baseia na proposição de um processo pedagógico em
ambientes virtuais de aprendizagem, afim de promover uma mudança de
comportamento nos alunos e agregar valores à Educação a Distância.
A área de concentração do estudo é focada no desenvolvimento de ferramentas
tecnológicas, com forte cunho pedagógico. Além da preocupação com a
implementação de tecnologias, o trabalho se preocupa com a divulgação de novos
conceitos do campo pedagógico, para que a ferramenta possua um valor intelectual e
teórico agregado.
Com o desenvolvimento de um artefato de software, o processo metodológico
da pesquisa obedecerá uma abordagem tecnicista e bastante utilizada na ciência da
computação de forma geral, explorando a criação de protótipos que por ventura
servem como um molde inicial e esboço para futuras criações e implementações que
podem surgir.
O desenvolvimento de software possui peculiaridades, onde é preciso entender
sobre aquilo que se deseja desenvolver e não somente saber programar. É preciso
dominar os dispositivos e técnicas de programação. Além de um estudo da melhor
abordagem lógica e escolha das técnicas a serem implementadas, é preciso
anteriormente, realizar um estudo para levantar a problemática que se deseja sanar,
refletindo sobre a psicologia dos alunos da EAD, os fatores sociais e econômicos em
que estão inseridos em sua maioria, e percorrer o caminho de análise do
funcionamento dos AVAs mais populares que estão disponíveis e que são mais
utilizados.
No processo de desenvolvimento de software é preciso ter cuidado na escolha
das ferramentas para a criação do protótipo, havendo uma necessidade de
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apropriação e entendimento do cenário em que se está trabalhando e o fluxo de
informação dos Sistemas de Informação (SI) que compões a EAD, avaliando os
quesitos de Segurança da Informação, relacionando tudo isso com o trabalho e as
tecnologias empregadas no desenvolvimento dos AVAs.
Depois dessa integração realística do projeto, a aplicação de técnicas de
Engenharia de Software na construção se torna imprescindível para organizar as
ideias, as etapas, e os processos, realizando um apanhado diagnóstico do cenário
global, para que se possa chegar ao resultado final e consequentemente ao produto
final.
A pesquisa tem a missão de codificar um protótipo e projetá-lo, que seja escrito
na linguagem de codificação php, que possibilite a integração desse código ao
ambiente MOODLE, desenvolvendo uma ferramenta que manipule variáveis e possa
armazená-las em um Banco de Dados para posteriormente comparar esses valores.
Essas variáveis são gravações da biometria facial dos usuários do sistema, e
serão usadas para proporcionar um algoritmo que compare essas variáveis e possa
identificar a biometria facial de usuários cadastrados no Banco de Dados, que
propositalmente guarda esses valores. Portanto a pesquisa terá um caráter
experimental no desenvolvimento desse software, sendo necessário constantemente
testar e recodificar a ferramenta afim de conseguir um algoritmo que promova os
resultados esperados.
Abaixo estão destacados os procedimentos metodológicos que serviram para
nortear o trabalho:
1. Concepção, Levantamento e Análise de Requisitos do Projeto de Software.
2. Criação de mapas conceituais e documentação do desenvolvimento do software,
seguindo as diretrizes da UML (Unified Modeling Language).
3. Criação do protótipo de Software de reconhecimento facial.
5. Construção de uma base de dados local (caso seja necessário).
6. Testes do protótipo e reflexão dos impedimentos encontrados.
7. Testes de Software para verificar se o protótipo atende aos requisitos propostos
inicialmente.
É padrão realizar uma pesquisa para levantar os requisitos do software, sendo
necessário equilibrar as escolhas para padronizar a ferramenta de forma que ela
possa servir nas diferentes plataformas existentes. A engenharia de software é usada
de forma que agilize o processo de desenvolvimento das ferramentas de software.

3 Referencial teórico
O desenvolvimento de softwares destinado à Educação a Distância, é uma
constante observada e que tem contribuído para o avanço desse tipo de ensino. Não
é de hoje que a tecnologia influencia nos mecanismos da Educação, onde possibilitou
uma diversidade de possibilidades de exploração especificamente da Educação a
Distância e do seu alcance.
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E atualmente o Censo EaD do ano de 2012, mostrou que houve um grande
avanço tanto no número de cursos ofertados quanto no de matrículas. Sendo que 75%
das instituições ofertantes é de natureza jurídica privada. Isso se deve ao grande
aumento da procura pela modalidade, e se deve ao fato de que o acesso às
tecnologias e a comunicação por meio da internet foram facilitadas.
Com essa expansão, existe uma preocupação com o qualitativo desses alunos
e com o qualitativo do trabalho daqueles que estão envolvidos na Educação a
Distância, para isso, a EAD requer ferramentas que forneçam melhorias na qualidade.
Segundo Morosini (2005), as mudanças feitas pelas organizações exigem a
formação de profissionais com capacidade de melhorar o conhecimento das pessoas,
e tornar dinâmica a aprendizagem, tornando-os seres pensantes, críticos e
autônomos.
Passando pelas grandes mentes da educação, podemos observar que a
qualidade da educação, está relacionada com a forma que as informações são
transmitidas e fomentadas pelos educadores. “Aproveitar o potencial que o indivíduo
traz e valorizar a curiosidade natural da criança são princípios que devem ser
observados pelo educador” (BRUNER, 1991, p. 122).
Diante da facilidade gerada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação
no cotidiano dos usuários, sejam essas facilidades ligadas a vida profissional,
educacional ou social, e com a necessidade da educação sempre agregar valor aos
seus métodos com a utilização das ferramentas contemporâneas, surgiu a integração
entre a EaD e as TICs.
O uso das novas ferramentas tecnológicas possibilitou a massificação da
Educação a Distância, potencializando o número de beneficiários dessa modalidade.
Como cita Litto (2010, p.32):
Outra grande vantagem da educação à distância sobre a presencial é que um curso
feito pela rede de computadores está estruturado com muita interação e interatividade.
Além disso, muita colaboração entre os alunos e estratégias que farão parte importante
do dia a dia de todos os profissionais no futuro e cujo uso com habilidades será a
chave para seu sucesso profissional.

Com o advento dos ciberespaços disponibilizados pelas TICs, a EaD tornou-se
um espaço não só de estudos, mas também de interação social, promovendo através
das ferramentas inventadas para a EaD, troca de ideias e de conceitos, corroborando
com as teorias de aprendizagem da pedagogia atual.
Para Nakamura e Geus (2010) a segurança da informação não é apenas a
proteção contra hackers, vírus, pessoas com intenções de prejudicar o sistema, a
segurança significa um bônus para as organizações resultando da flexibilidade,
facilidade e disponibilidade dos recursos de informática, que facilitam todo o contexto
das organizações que utilizam as TICs.
Segundo Moraes et al (2006), devemos observar que de forma principal a
educação se baseia no processo comunicativo. Dentro dessa abordagem,
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compreende-se que o social é melhorado no processo comunicativo, que gera a
modificação da forma como o homem vê e interage com o mundo que conhece.
A educação aberta e a distância aparece cada vez mais, no contexto das sociedades
contemporâneas, como uma modalidade de educação extremamente adequada e
desejável para atender às novas educacionais decorrentes das mudanças na nova
ordem econômica mundial. (BELLONI, 2008, p.3).

Compreende-se que a instituição também é beneficiada com esses
mecanismos, já que o mercado vai pôr em prova os profissionais oriundos dessas.
3.1 Autenticação de alunos nas plataformas E-learning
A autenticação é o processo pelo qual o sistema verifica se o requisitante
remoto é realmente quem ele diz ser. É essencial para controlar o acesso aos diversos
tipos de Sistemas de Informação presentes no cotidiano da civilização atual. O
processo de autenticação pode permitir a realização de auditorias no sistema, para
que se possa verificar uma determinada fraude.
Os sistemas atuais que são disponibilizados para a EaD, não disponibilizam
uma segurança adequada que seja voltada a confirmação do aprendizado e
participação dos usuários das plataformas de ensino. Qualquer um dos usuários pode
fornecer suas credenciais de acesso para um terceiro, e assim poderem se passar por
esses estudantes. Para compreender bem, precisamos entender como pode ocorrer
o processo de autenticação nos Sistemas de Informações atuais.
Basicamente são realizados por três métodos distintos:


Identificação Positiva ou aquilo que o usuário sabe: é a autenticação na qual o
usuário demonstra conhecimento de alguma informação que gere a autenticação.
Ex: E-mail e Senha.



Identificação Proprietária ou aquilo que o usuário tenha: é a autenticação feita
através de algo que o usuário tenha especificamente para o processo de ingresso.
Ex: Cartão Magnético.



Identificação Biométrica ou aquilo que o usuário é: é a autenticação que utiliza uma
característica biológica individual e específica do usuário. Ex: A impressão digital.

De toda forma, é preciso ter a consciência de que podem ocorrer fraudes na
Educação a Distância, e que existem diversos fatores adversos no cotidiano dessa
modalidade de educação, e que corriqueiramente é preciso uma forma auxiliar de
autenticar esses estudantes.
Além disso, a Segurança da Informação deve ser respeitada e melhorada, visto
que a cada dia os ataques são sofisticados e podem ocorrer de qualquer lugar ou de
qualquer pessoa.
Segundo Furlano Neto e Bellinetti (2005), ocorreu um aumento de 34% na
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
quantidade de ataques a computadores de empresas, que representa em torno de
400 milhões de reais em 2004. É claro que a informação é um recurso de essencial
importância para a vida das organizações e por isto, é necessário tê-la sob controle e
segurança, onde é necessário investir em novas formas e tecnologias para se obter
esse controle.
Uma desvantagem é que estes tipos de autenticação podem ser copiados,
esquecidos, armazenados de forma insegura, roubados, furtados ou usados por
pessoas não autorizadas. Devido a isto, os novos sistemas utilizam recursos
biométricos, para quantificar estatisticamente os fatores biológicos. Os sistemas
biométricos são uma das formas de controlar a segurança da informação, e que de
proporcionam uma maior fidelidade na autenticação.
3.2 Vulnerabilidades e melhorias na segurança da informação
Sabemos que na Educação a Distância os atores componentes que possuem
seus papéis distintos na EaD, recebem também papéis distintos dentro das
plataformas. Dentro das ferramentas E- Learning, os Tutores possuem uma forma de
acesso e uma forma específica de permissão, assim como os Coordenadores e
Alunos possuem os seus níveis de permissão e acesso.
Para que se possa melhorar a segurança de uma plataforma, é necessário
estabelecer normas de segurança e melhorias quando for possível. Para que um
ataque seja bem sucedido, muitas coisas são levadas em consideração, como a
obtenção de dados sobre o alvo e suas vulnerabilidades, saber explorar essas
vulnerabilidades e saber como apagar os seus rastros após o ataque, ou fraude.
Segundo Giavaroto e Santos (2013, p.36):
Não existe correção para vulnerabilidades envolvendo o fator humano, porém, é
possível diminuir a ação de engenheiros sociais através de treinamentos constantes de
conscientização de todo o pessoal envolvido nos processos.

Sendo assim, o fator especificamente humano é crucial para as
vulnerabilidades dos Sistemas de Informação, e depende muito da conscientização
por parte dos componentes que possuem acesso ao sistema, ou que são beneficiados
por ele.
Portanto é imprescindível o investimento em novas ferramentas tecnológicas
que coíbam os atos que burlam as regras presentes nos sistemas atuais, sejam atos
realizados pela Engenharia Social ou qualquer outro tipo que desmereça a Educação
a Distância.
3.3 Redes neurais na biometria facial
No dia a dia é bastante comum reconhecermos pessoas que tivemos contato
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durante a vida. Através do nosso aprendizado podemos distinguir se reconhecemos
ou não as pessoas no cotidiano e dar um significado a esse reconhecimento. Redes
Neurais em computação, é a forma de proporcionar o aprendizado de máquina
simulando o próprio aprendizado humano de forma artificial.
Esse aprendizado requer tempo, armazenamento de dados e algoritmos
capazes de treinar a máquina para “aprender”. A área de Aprendizado de Máquina é
considerada parte integrante da inteligência artificial, especializada no estudo e
construção de sistemas que sejam capazes de aprender deforma automatizada a
partir de dados (BRINK; RICHARDS, 2014).
Os algoritmos de Redes Neurais Artificiais muitas vezes possuem como objetivo
tentar simular as capacidades de processamento de um cérebro humano, por meio de
unidades (ou nós) de processamento simples que modelam um neurônio biológico.
(CARVALHO, 2015, p.40).

Portanto, esses algoritmos podem trabalhar com dados de imagens e trabalhar
com o reconhecimento facial.
3.4 Questões éticas da biometria
O tema central a ser explorado nessa parte do trabalho é levar
questionamentos acerca da ética quando se tem acesso a informações relevantes de
um usuário e questões éticas sobre o uso das tecnologias de reconhecimento de
padrão no âmbito educacional.
É importante buscar orientações, sobre como acontece o armazenamento e
sobre como serão usadas as informações biométricas dos estudantes, e até onde ir
com essa fiscalização.
As aplicações biométricas têm o potencial de reduzir ainda mais o anonimato. Além
disso, como acontece com qualquer inovação tecnológica, algumas pessoas podem
achar certos aspectos da biometria desconfortáveis, ou até mesmo, inaceitáveis devido
a uma variedade de razões socioculturais. (TAILER, 2013, p. 133).

A autenticação biométrica está permeada de assuntos poucos discutidos,
porém é necessário refletir sobre os limites e as implicações desse tipo de recurso,
para se ter certeza se os resultados serão benéficos para a Educação a Distância. A
grande preocupação de origem ética é a relação do desenvolvimento e
implementação de tecnologias biométricas e a privacidade. É preciso manter a
privacidade individual durante a utilização da biometria, considerada muitas vezes,
como uma das principais barreiras à maior aceitação destas tecnologias (IRISH,
2009).
Diante desse quadro reflexivo, devemos fazer certos questionamentos
pertinentes na implementação desse tipo de recurso. Respeitando a ética, quais os
limites do monitoramento dos estudantes? Assim, devemos verificar se a ferramenta
está monitorando de maneira benéfica os alunos, ou se estamos implementando um
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sistema de hipervigilância na Educação a Distância.
Continuando nos questionamentos, devemos respeitar os direitos de liberdade
de qualquer ser humano, levando a reflexão: quais os pontos negativos e os pontos
positivos do uso da biometria na Educação a Distância? E quais os critérios para
determinar o que é primordial ou não nesse sistema? Como se fará esse
monitoramento e quem será responsável por essas informações? Este recurso é para
colaborar com o desenvolvimento educacional?
Deve ser implementado um mecanismo de proteção e sigilo para essas
informações, e deve ser normatizado políticas de segurança da informação. A medida
que esses questionamentos forem dissolvidos, o sistema terá atingido maturidade
para ser instalado em cursos da Educação a Distância.

4 Resultado e Discursão
O diferencial dessa ferramenta das demais formas de acesso biométrico, é a facilidade
de encontrar os recursos de hardwares para que funcione. Podendo ter acesso
através do próprio Sistema Operacional, aos dispositivos de captura de imagens do
dispositivo. Certamente, os dispositivos de captura de imagens (câmeras digitais), são
encontrados na grande maioria dos dispositivos modernos que são comercializados
na atualidade.
Para investigar a viabilidade de um sistema de controle baseado unicamente
na biometria da face, desenvolvemos um protótipo de tal sistema que atua de forma
completamente automática, sendo capaz de detectar uma face em uma imagem
estática ou em vídeo e de efetuar o reconhecimento da face sem nenhum tipo de
intervenção humana. Para detectar a face utilizamos uma abordagem já referência na
literatura (Viola Jones).
O Software trabalha usando a imagem capturada da face do indivíduo, e com
ela realiza uma varredura nos padrões faciais através dos algoritmos da biblioteca
OPENCV, e dos métodos Haarcascade. Esses algoritmos, reconhecem padrões da
face, boca, olhos e nariz, fornecendo parâmetros vetoriais de posicionamento dos
órgãos presentes na face do indivíduo em questão. Esses parâmetros são fornecidos
e podem ser trabalhados com outros métodos disponíveis nas diversas linguagens de
programação compatíveis com a OPENCV.
O software foi elaborado para funcionar na linguagem de programação PHP,
visto que a plataforma virtual de ensino MOODLE, é escrito e mantido com essa
linguagem. E além disso, o MOODLE é uma das plataformas mais utilizadas pelas
instituições públicas de ensino que aplicam a modalidade a distância. No entanto, o
OPENCV possui poucos módulos voltados para o PHP, além de pouco estudo e baixa
disponibilização de material para pesquisa. Essa dificuldade aumentou mais ainda a
vontade de realizar estudo nesse campo pouco explorado, procurando obter soluções
viáveis para prototipar uma ferramenta que seja pioneira na EAD.
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Com o uso da linguagem de marcação XML, e através da função
FACEDETECT desenvolvidas em para o PHP explorar uma pequena parte da
biblioteca haarcascade da OPENCV, foi possível obter algum resultado preliminar
como mostra a figura 1.
O código realizado em PHP utilizando a função FACEDETECT, explorou a
biblioteca haarcascade de forma satisfatória, porém como a imagem não passou por
nenhum tratamento e o código ainda ser primitivo, foi revelado falsos-positivos de
detecção de padrões na imagem. O algoritmo foi elaborado para a realização de testes
da eficácia do código.
O algoritmo de testes realiza uma pintura retangular sobre os padrões de olhos,
nariz, boca e face encontrados. Houve uma distinção da cor do retângulo responsável
por identificar os padrões bucais, pois são padrões mais fáceis de serem encontrados
em um rosto, gerando uma gama de falsos-positivos.
Figura 1: Resultado após a execução do classificador em código PHP para detecção
dos componentes da face. Fonte: Própria autoria

Podemos observar que o resultado obtido na figura 1 não foi satisfatório, pois
registrou diversos padrões erroneamente.
Após os resultados obtidos, foi necessário um trabalho sobre a imagem para
verificar se haveria alguma modificação caso alterasse a imagem. Como foi dito
anteriormente, a imagem não passou por nenhuma edição sequer, e somente com a
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redução do seu tamanho através de corte simples e da redução da resolução da
imagem, foi possível conseguir reduzir a quantidade de falsos-positivos encontrados
na figura 1.
Figura 2: Resultado após edição simples. Fonte: Própria autoria

A figura 2, mostra os resultados obtidos após a edição simples da imagem
referenciada na figura 1. Onde foi evidenciado que o recolhimento de parâmetros
necessita de um trabalho de processamento da imagem para que se torne mais
eficiente e utilizável.
Podemos observar na figura 2, que os falsos-positivos foram reduzidos
consideravelmente, e que com a baixa da resolução da imagem, o algoritmo
conseguiu identificar melhor os órgãos e a face a que ele foi destinado a evidenciar.
Apesar do pouco trabalho em cima da imagem referenciada na figura 2, notou-se que
os resultados obtidos nos parâmetros foram reduzidos e mais confiáveis, porém a
identificação dos padrões referente a boca, ainda continuam a dar resultados
inverídicos. Obviamente foi evidenciado o próximo passo a se seguir no estudo, que
é a retida dos falsos-positivos para boca, ou uma solução viável para que o problema
seja resolvido.
Na continuidade da construção da ferramenta, houve a implementação de
scripts escritos na linguagem de programação Python. Esse script trabalha juntamente
com um banco de imagens (Yale Face Database) para realizar o treinamento dos
classificadores, recolhendo a parte frontal da face para melhorar o trabalho executado
pelos algoritmos de reconhecimento facial. A função da biblioteca OPENCV executada
no código Python para treinar o classificador é a createLBPHFaceRecognizer. Nos
testes realizados com o banco de imagens, o protótipo conseguiu reconhecer as faces
através do uso da biblioteca OPENCV.
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5 Considerações finais
A pesquisa mostrou a necessidade de implementar inovações tecnológicas na
Educação a Distância. O trabalho indicou que a Segurança da Informação deve ser
aprimorada nas plataformas, para que a confiança na EAD seja amplificada.
Concluiu-se que as plataformas atuais são vulneráveis a fraudes pelos
estudantes, tanto nas atividades assíncronas, como em avaliações presenciais
eventuais que podem ocorrer na Educação a Distância. Essas ferramentas são úteis
quando se precisa confirmar a presença de um aluno com algo mais forte do que uma
senha. Como a disponibilização de cartões ou outros tipos de dispositivos são mais
caros, a Biometria se mostrou viável para a EAD, pois trabalha com dados transferidos
pela internet, e a captura desses dados digitais em forma de imagem é feita por
dispositivos comuns nos dispositivos computacionais atuais. A biometria facial se
mostrou confiável para realizar essa tarefa.
Como produto final, a pesquisa gerou um protótipo de software capaz de
reconhecer padrões faciais, que caso seja implementado, disponibilizará uma forma
de autenticação e de verificação de continuidade de permanência do aluno durante as
atividades, possibilitando à instituição de ensino um controle de qualidade mais eficaz.
O projeto do software, juntamente com o protótipo implementado para estudo
e compreensão da ferramenta OPENCV, completa o produto disponibilizado pela
pesquisa. Através do projeto, é possível completar a construção de uma ferramenta
usável e funcional, podendo ser utilizada em situações reais, e plataformas de grande
porte. A construção e análise do projeto, e os resultados obtidos nos testes realizados
com o protótipo, são o passo principal para compreender a viabilidade do
desenvolvimento dessa ferramenta. O uso dessa ferramenta, assim como o
investimento de recursos para que isso aconteça, deve ser avaliado pelos resultados
obtidos e pelo projeto do software, para que não seja dado um passo em falso, e para
que a integração desse aplicativo ao MOODLE seja um efetivo sucesso, beneficiando
os atores da Educação a Distância e o seu contexto dentro da sociedade atual.
Quando abordamos processos de construção de softwares complexos,
devemos passar essa construção por uma sabatina de questionamentos que devem
resultar em uma avaliação positiva ou negativa acerca desse esforço. Afinal, a
implementação de um software em um Sistema de Informação, é um esforço que
requer tempo, recursos financeiros e humanos. Portanto é preciso pesar as decisões,
para que não seja instalado um módulo sem utilidade.
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Resumo – Este artigo aborda diferentes recursos, diretrizes e materiais para o
ensino de deficientes visuais, com foco no ensino a distância. Faz uma explanação
a respeito do contexto com as dificuldades que tanto deficiente quanto insituição de
ensino precisam superar, com a contribuição do designer, especialmente o
instrucional. Lista suas caracterísiticas e funções, de modo que possam contribuir
para a acessibilidade do deficiente no ensino a distância. Discorre sobre a
importância de se utilizar corretamente as tecnologias existentes de modo que,
aliadas às tecnologias assistivas, contribuam para a construção e adaptação dos
conteúdos das disciplinas aos deficientes do EaD. Ao final, relaciona-se as
possibilidades e contribuições que esses recursos propiciam aos cegos e
deficientes de baixa visão, associando-os ao ensino a distância. Mas também, abre
a possibilidade para que possam ser utilizados no ensino presencial,
semipresencial, fundamental e médio, se respeitadas as adequações sugeridas
nesta pesquisa a fim de contribuirem com a inclusão e desenvolvimento intelectual
dos alunos.
Palavras-chave: Ensino a distância; deficiente visual; materiais de ensino.
Abstract – This article discusses different features, guidelines and materials for the
visually impaired education, focused on distance learning. Is an explanation about
the context of the difficulties that both deficient and educational institution must
overcome, with the contribution of the role of the designer, especially the
instructional designer. It lists their characteristics and functions, so that they can
contribute to the accessibility of the disabled in distance learning. Talks also about
the importance of properly using existing technologies so that, combined with
assistive technologies, contribute to the construction and adaptation of the
disciplines of the disabled distance learning. At the end, it relates to the possibilities
and contributions that these features provide to the blind and low vision ones,
linking them to distance learning. But also opens the possibility for them to be used
in classroom teaching, semipresential class, primary and secondary, if respected
the adjustments suggested in this research in order to contribute to the inclusion
and intellectual development of students.
Keywords: Distance Learning; visually impaired; materials to teach.

Introdução
O ensino de deficientes físicos, de modo especial a deficiência visual, vem se
mostrando como um desafio constante. Adaptar os recursos disponíveis à realidade
de aprendizado do aluno não é tão comum ou simples de acontecer. De forma
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especial, o ensino a distância (EaD) emergiu nas últimas décadas como forma de
oferecer formação a quem encontra dificuldades de acesso às instituições de ensino.
Em contrapartida, atende também ao aumento da exigência de qualificação
profissional pelo mercado de trabalho. Essa modalidade de ensino contribui,
porquanto, para a qualificação de pessoas que têm limitações quanto ao tempo
disponível para buscar formação ou que têm dificuldades de acesso às salas de aula
presenciais. Dentre elas estão os deficientes físicos (como os cegos ou pessoas de
baixa visão) e os alunos que moram no interior do estado, que encontram no EaD
um meio de cursar o ensino superior.
Nesse contexto, foram pesquisados quais materiais, recursos e diretrizes
existentes atualmente permitirão ao aluno deficiente visual frequentar um curso
superior a distância ou semipresencial. Baseado em pesquisa teórica e entrevistas,
este artigo propõe-se a apresentar as diretrizes e recursos para o ensino voltado aos
deficientes visuais, em especial do ensino a distância. Ao passo que sugere
recursos e diretrizes que contribuirão para o cumprimento das exigências legais
relacionadas à Acessibilidade, a exemplo do Decreto Federal Nº 5.296 de 02 de
dezembro de 2004, para o ensino superior.
Faz uma contextualização dos problemas gerais enfrentados por deficientes
visuais, condensados no uso errôneo de métodos de ensino tradicionais e não
criativos. Por fim, lista materiais e recursos táteis pesquisados e explana algumas de
suas funções e potencialidades, com o intuito de contribuir para o uso no ensino de
deficientes visuais e também de demais alunos, que dispõem de formas distintas
de aprendizado.

Desenvolvimento
No âmbito educacional, as formas de aprendizado do aluno são diversas. Sendo
assim, quanto maiores forem os modos de disponibilização do conteúdo, maiores
serão as possibilidades de compreensão do que se pretende ensinar. Levando a
esfera da sala de aula até a realidade do aluno, o ensino a distância (EaD) permite
que o aprendizado se faça no tempo que o aluno dispõe para construir seu saber,
por meio dos recursos digitais. Ainda permite que o público EaD se torne diverso e,
portanto, com maiores possibilidades de inclusão a alunos com variadas limitações.
Utilizar os recursos disponíveis a favor da inclusão dos alunos no modelo de
ensino a distância viabiliza que algumas necessidades sejam supridas. O uso da
tecnologia mais adequada pode potencializar o modo de aprendizado do aluno, de
modo especial os que possuem alguma deficiência. São as TAs (tecnologias
assistivas) que, como as TICs (tecnologias da informação e comunicação), cumprem
a função de possibilitar acesso por meio de materiais específicos, que servem de
apoio ao desenvolvimento acadêmico do aluno com deficiência (Theis, 2012). As
TAs deverão corrigir “a dependência de necessitar da visão a todo instante” com os
materiais adequados, “tornando-os inteligíveis àqueles que não contam com visão
plena” (Junior, 2010).
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O desenvolvimento e aprendizado do aluno deficiente, acontece devido
“particularidades na forma como se desenvolvem e aprendem, bem como há
distinção nos recursos utilizados para sua aprendizagem” (Silva, 2009, p.3-4).
Assim, o designer tem o papel de dispender especial atenção no planejamento do
conteúdo de ensino, de modo que o deficiente não se depare com dificuldades em
relação à disponibilização das tecnologias e materiais utilizados. Com isso em
mente, emerge a chance de minimizar as possibilidades de desânimo e
incompreensão, ou mesmo as dificuldades de acesso ao conteúdo (Sousa, 2013). O
bom emprego dos recursos não beneficia somente o aluno deficiente, como também
o aluno sem deficiência, que poderá utilizar-se do material acessível para
compreender melhor o que não conseguiu com o material convencional. A escolha
incorreta desses materiais prejudica o entendimento do aluno em relação ao
conteúdo pretendido e sua inclusão no ensino superior (Martins, 2007).
No contexto do ensino a distância, o profissional que medeia a relação do
professor que produz o conteúdo da disciplina e do designer que projeta o material,
com o aluno, é o designer instrucional (LDI, 2015). Mais que isso, ele permeia a
coordenação e o planejamento das ações do curso e do desenvolvimento de
materiais e atividades, indicando quais técnicas didáticas são adequadas para
transmitir a mensagem pretendida ao contexto do aluno (Mari, 2011, p.52-53).
Segundo Solomon e Schrum (2007 apud Barros, 2011, p.355), o designer
instrucional tem a função de pesquisar e escolher ferramentas e plataformas,
adequando as atividades do curso aos interesses e necessidades de seus alunos,
de modo que sejam capazes de pensar, sentir, experimentar e compartilhar o que
foi aprendido.
No contexto do deficiente, são as tecnologias assistivas (TAs) que devem
permitir construir seu aprendizado de forma não necessariamente igualitária, mas
justa, por causa de sua diferenciação física. É importante frisar que a tecnologia, no
ensino a distância, não somente faz referência ao uso da internet ou do computador,
mas de aparatos que foram desenvolvidos para permitir, facilitar e melhorar o
acesso do aluno. Portanto, os materiais de ensino precisam atender às
necessidades que o estudante possui, em especial o deficiente físico. É papel da
instituição de ensino superior (IES) descobrir através de instrumentos de coleta de
dados, quais são elas e qual o melhor modo de satisfazê-las.
Os recursos didáticos “precisam ser concretos, atrativos e construídos com os
acadêmicos” no contexto ao qual estão inseridos para que haja melhor compreensão
do que está sendo ensinado (Dallabona, 2011). É preciso considerar que o aluno
deficiente visual já tem dificuldades no acesso de conteúdos educacionais uma vez
que a educação escolar, de um modo geral, é primordialmente visual, acontecendo
por meio de livros didáticos e de consulta complementar. Deverá tornar-se possível
que toda adaptação de material didático permita ao deficiente visual ter autonomia
para desenvolver (Delpizzo, 2005, p.9) seus estudos e, por consequência, seu papel
como cidadão formado pela sociedade na qual vive.
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As situações que permeiam o contexto do deficiente visual devem ser
compreendidas, mas ele não deve ser tratado como um incapaz. Portanto, a
linguagem do material também não deve ser posta como tal. E no contexto do
ensino a distância o material didático é um importante meio de transmissão de
informações entre o curso e o aluno, assumindo papel necessário no
ensino (Dallabona, 2011).
O deficiente visual necessita que reforcem oralmente algumas explanações,
que ofereçam textos de apoio e registros em Braille, que relacionem a importância
do assunto com equipamentos que fazem parte do seu dia a dia (Marques, 2013),
uma vez que sua compreensão do mundo difere principalmente em situações que os
videntes aprendem através da observação ocular. Logo, é primordial que todo
elemento visual tenha seu equivalente textual, para que a compreensão do que está
sendo ensinado ao deficiente visual possa ser completa (Santarosa, s.d.). A
informação que mais interessa ao deficiente visual, em especial ao cego, é o
conteúdo propriamente dito, ou seja, a informação que o texto carrega, podendo ser
disponibilizada de forma escrita ou oral. Considerando que o deficiente não
conseguirá fazer uma leitura visual, tal qual um vidente, é importante que conteúdos
imagéticos sejam descritos objetivamente (Martins, 2014). A descrição oral não deve
carregar consigo a interferência da opinião de quem a emite.
A seguir serão explanados os recursos, diretrizes e materiais coletados e
suas principais características, de modo que contribuam para o ensino de deficientes
visuais, especialmente no modelo semipresencial.
Exploração tátil
Para o cego – e também para os deficientes de visão subnormal – a exploração tátil
adquire o propósito de identificar as características do objeto de análise e revelar o
maior número de detalhes possível, propiciando o reconhecimento de texturas, da
natureza física dos objetos, da presença ou ausência de diversos componentes e do
contraste tátil da consistência dos materiais utilizados (Dallabona, 2011).
Produção de material em relevo (tátil)
Podem ser produzidos utilizando-se de objetos de fácil acesso, baixo custo e
recicláveis, como, por exemplo: barbante, papel cartão, tampas de garrafas,
pedaços de madeira, arrebites, elásticos, dentre outros (Andrade, 2013). Usa-se
também, neste processo, a tinta – ou materiais em cor – por considerar que a
deficiência visual compreende não somente alunos cegos, mas também com
baixa visão.
Os materiais com contraste são utilizados para suprir as limitações de
patologias na qual a pessoa não distingue determinadas cores. Normalmente, os
contrastes são realizados entre o branco e o preto, o vermelho e o branco e o
vermelho e o amarelo (Lucas, 2014).
Certos experimentos fundamentalmente visuais se não puderem serem vistos,
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podem apresentar limitações ao serem traduzidos em outra forma de expressão. No
contexto do deficiente visual, o objetivo do experimento dificilmente poderá ser
atingido, especificamente por sua característica visual. Neste caso é essencial
trabalhar outros meios (Marques, 2013).
Imagens táteis
Podem ser utilizados diferentes formatos e texturas, dentre outros artifícios, para
melhorar a comunicação da mensagem.
Os primeiros protótipos para verificação do funcionamento do material tátil
devem ser testados e avaliados até que as imagens sejam compreensíveis do ponto
de vista do conteúdo (Bonadiman, 2011). Também é importante considerar os
princípios do desenho universal, como na produção de mapas geográficos
(Dallabona, 2011), na qual é usada a sinalização com pontos cardeais para
orientação (Andrade, 2013).
Manoel (2008) apresenta uma relação de cuidados que devem ser
observados na elaboração de materiais táteis para um aluno com deficiência visual:
- O relevo deve ser perceptível e em diferentes texturas, a fim de manter o
contraste entre as informações. Relevos muito pequenos não ressaltam
detalhes e muito grandes prejudicam a apreensão da totalidade;
- A representação deve ser o máximo fiel ao conceito original para a melhor
compreensão do aluno;
- Não devem oferecer perigo ou provocar rejeições, como ferir ou irritar a pele;
- Devem apresentar resistência para um manuseio frequente;
- Não podem ser de material pesado ou muito frágil para que a informação
não se perca e o objeto possa ser transportado para onde o aluno desejar
(ex.: plástico Brailex, acetato que se molda segundo os relevos de
sua matriz);
- Podem ser materiais baratos (ex.: aviamentos), mas também matrizes a
serem moldadas na máquina Thermoform (que produz relevo em película
PVC, acetato ou papel microcapsulado).
Mapas Táteis
São representações cartográficas táteis utilizadas para o ensino da geografia a
alunos com deficiência visual, seja ela baixa visão ou cegueira total. Eles auxiliam na
localização e locomoção de fenômenos geográficos e lugares específicos, podendo
ser urbanos ou não (LabTATE, [s.d.]a). No Brasil, são estudados e reproduzidos
pelos pesquisadores do LabTATE (Laboratório de Mapas Táteis), do Departamento
de Geociências da UFSC, desde 2006, com o intuito de propor padrões cartográficos
para os mapas táteis.
Observações a serem consideradas na produção, além da realização dos
primeiros testes de eficiência com o público-alvo:
- Durabilidade e eficiência dos materiais: nem tudo o que é eficiente é durável,
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por isso, deve-se usar materiais que sejam resistentes. Nem sempre o que se
mostra eficiente na leitura dos videntes, assim o é para a leitura tátil. Dessa
forma, é importante “misturar harmoniosamente espaços cheios e vazados,
símbolos e texturas com características distintas (pontuais, lineares)” (Loch &
Almeida, 2007, p.8 e 9). Materiais muito pequenos podem ser facilmente
confundidos com outras texturas ou mesmo nem serem identificados, o que
dificulta a clareza da leitura. Materiais muito grandes podem causar
semelhante impacto devido a sua desproporcionalidade em relação aos
demais materiais utilizados no mapa (Almeida & Loch, 2005). É importante
evitar o uso de dois ou mais tipos de texturas com naturezas semelhantes no
mesmo mapa, pois o uso de várias delas pode tornar a leitura confusa e sua
diferenciação dificultada, em relação ao significado. Se for necessário, que
outro mapa seja produzido com as informações que faltaram no
anterior (Loch & Almeida, 2007).
- Natureza dos materiais: evitar o uso de materiais (lixa, areia) e texturas
muito ásperas, pois podem machucar os dedos dos leitores. Evitar, ainda,
materiais muito moles ou que degradem com facilidade, pois podem
prejudicar a transmissão da informação que deve ser verídica e exata
(Almeida & Loch, 2006, p.8). Os materiais devem ter relevo perceptível ou
textura diferente, para que as diversas informações sejam diferidas e
corretamente compreendidas. Porém, o exagero de elementos pode dificultar
a retenção de informações e confundir o leitor. Neste caso, é mais cauteloso
optar pela simplicidade e ponderação no uso dos materiais (Almeida & Loch,
2006). As texturas devem ainda serem adequadas à escala dos mapas para
que não causem confusão ao leitor. Outra observação que se deve atentar é
quanto à toxidade dos materiais. Deve-se evitar o uso de materiais tóxicos
que muitas vezes aparentam ter boas texturas (Almeida & Loch, 2005).
Não é necessário utilizar apenas texturas nos mapas. Símbolos padronizados
e palavras em Braille podem ser uma solução para áreas extensas, desde que o
significado delas seja ensinado aos deficientes visuais (Nogueira, 2009).
Os mapas sofrem processo de digitalização, por meio de programa de edição,
e impressão posterior. Depois são afixados sobre as linhas impressas, os materiais
de aviamento (Figura 1). Com a matriz pronta, é feita a produção do mapa em
relevo, na folha de acetato (Loch & Almeida, 2007).
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1

Figura 1 – Matriz artesanal produzida pelo LabTATE. Fonte: Site LabTATE .

A máquina utilizada para moldar a matriz de aviamentos no material final é
conhecida pelo nome de Thermoform (ou Thermocop) (Figura 2) que, por meio de
uma bomba a vácuo, aquece o papel e o molda sobre a matriz, reproduzindo o mapa
em relevo em uma folha de acetato translúcido (Figura 3), conhecida como papel
Braillex (ou Braillon; Nogueira, 2009).

2

Figura 2 – Máquina Thermoform (ou Thermocop). Fonte: Site LabTATE .

1 Disponível em <http: //www.labtate.ufsc.br/index.html>. Acesso em 28 de março de 2015.a.
2 Disponível em <http://www.labtate.ufsc.br/ct_mapas_tateis_termocop.html>. Acesso em 28 de
março de 2015.a.
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Figura 3 – Matriz para produzir o acetato e acetato através da máquina Thermoform
3
no LabTATE. Fonte: Site LabTATE .

O LabTATE também apresentou uma tecnologia de produção de matrizes de
mapas, utilizada na Espanha pela ONCE (Organización Nacional de Ciegos
Españoles). O desenho é lido por uma máquina de fresa, que faz a raspagem de
placas de acrílico nos moldes do mapa, formando assim uma matriz, utilizada para
moldar o relevo no acetato, por meio da máquina Thermoform (Nogueira, 2009).
Segundo a revista Superinteressante (edição número 25, de outubro de
1989), existe uma caneta especial inventada por um educador francês que “deixa
sobre o papel um traço com 1 (um) milímetro de relevo”, o que possibilita que seu
risco seja perceptível ao tato. A tinta da caneta é composta de uma espécie de
massa que reage ao calor. Funciona da seguinte forma: o desenhista faz a imagem
que pretende e aproxima o papel de uma lâmpada, que produz o calor e reage com
a tinta sensível, e no mesmo instante produz o relevo da figura4.
O Laboratório de Mapas Táteis tomou conhecimento de outro material para a
produção dos mapas em relevo, em Portugal e no Canadá, conhecido pelo nome de

3 Disponível em <http://www.labtate.ufsc.br/ct_mapas_tateis_termocop.html>. Acesso em 28 de
março de 2015.a.
4 Informação encontrada no artigo de título “Tinta Fresca para Cegos. Educador Francês Inventa
Material de Desenho para Cegos”, publicado na edição 25 da Revista Superinteressante, na
sessão Tecnologia, em outubro de 1989. Disponível em http://super.abril.com.br/tecnologia/
thermoform-tinta-fresca-cegos-439178.shtml>. Acesso em 09 de março de 2015.
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papel microcapsulado (Loch & Almeida, 2007). Este papel contém microcápsulas de
álcool em sua superfície que, quando aquecidas, criam as texturas no local da tinta
impressa. O mapa pode ser impresso nesse papel por meio de impressora jato de
tinta comum, somente na cor preta. Porém, é necessária outra máquina para formar
a textura do mapa no papel, aquecendo-o e provocando a explosão das
microcápsulas que se elevam (Figura 4).

5

Figura 4 – Mapa produzido em papel microcapsulado. Fonte: Site LabTATE .

Outro processo mais viável e simplificado é gerar as matrizes por meio de um
processo serigráfico denominado screen painting, que ocorre de forma semelhante
ao papel microcapsulado, porém, necessita de uma matriz física, na qual é aplicada
uma tinta especial. Depois de aquecida, através da máquina, a tinta gera uma
expansão e cria o relevo no substrato que contém o desenho do mapa (Nogueira,
2009). A diferença é que quem gera a expansão é a tinta especial e não mais o
papel com microcápsulas de álcool.
Braille
Este sistema tem maior gasto de papel, uma vez que cada página de impressão em
tinta corresponde a 2,5 páginas de Braille, o que inviabiliza a produção de grandes
volumes de livros (Bonadiman, 2011). Além de maior gasto de papel para impressão
5 Disponível em <http:// www.labtate.ufsc.br/ct_mapas_tateis_microcapsulado.html>. Acesso em 28
de março de 2015.a.
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de texto em Braille, a confecção das combinações de pontos necessita do uso de
instrumentos específicos para isso: a punção, a máquina Perkins (semelhante a uma
máquina de datilografia), a impressora Braille ou a Reglete (no caso de materiais de
menor demanda textual; Martins, 2014).
Aos deficientes visuais que não dominam o Braille, o material de ensino
precisa ser gravado em formato de áudio. Também é indispensável fazer a
adequação deles às necessidades dos alunos com baixa visão, ampliando-os e
respeitando o contraste que o vidente subnormal identifica (Lucas, 2014). O mesmo
vale para as particularidades das demais deficiências.
Scanner e Impressora Braille
O scanner transforma o material físico em virtual a fim de que os leitores de tela e os
sintetizadores de voz leiam o conteúdo desejado para o aluno. Existem scanners no
mercado que transformam o material impresso em arquivo editável, porém tais
características encarecem esses equipamentos, diante das concorrentes
similares (Oliveira, 2014).
Já as impressoras, imprimem em relevo o texto Braille para o aluno cego
(Estabel, 2003). Martins (2014) frisa a importância do papel de impressão ser mais
grosso que um sulfite comum, pois o passar dos dedos para a leitura em Braille,
poderá pressionar os pontos da linguagem e estes deixarem de sobressair,
confundindo o deficiente visual. Ou, ainda, a leitura tátil poderá causar o desgaste,
ou mesmo o rasgo, no suporte (Martins, 2014).
Auxílios Ópticos
Possuem basicamente a função de ampliar a imagem e visualização dos objetos que
permeiam o contexto do aluno (Ministério, 2010). Auxiliam os deficientes que têm
resíduos visuais, na leitura. Podem ser de natureza óptica (lupas – de bolso,
manuais, de apoio, esféricas – com poder de ampliação alto ou baixo; binóculo;
óculos de grau – com lente bifocal ou monocular; telescópios); não-óptica (materiais
com cores contrastantes, corpo maior das letras do texto); e de natureza eletrônica,
na qual o deficiente poderá se beneficiar das funções que aumentam o tamanho das
letras nos programas de edição de texto ou de softwares que fazem a leitura do
material (LabTATE, [s.d.]a). O importante, neste caso, é que a visão útil que o
deficiente visual ainda possui possa ser utilizada e melhorada, por meio desses
recursos de apoio.
Auxílios Não Ópticos
São mudanças no mobiliário e no ambiente de modo que, aliados à iluminação e aos
recursos para leitura e escrita, complementem o uso dos materiais ópticos no estudo
do deficiente de visão subnormal. Também compreendem a ampliação eletrônica e
de outros recursos da informática. São considerados auxílios não ópticos:
iluminação natural; lâmpadas incandescentes e fluorescentes (controlam a
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iluminação do ambiente de estudo e geram conforto visual); contraste de cores
(entre preto e branco, preto e amarelo, branco e vermelho); visores, bonés e
oclusores laterais (cortinas, para fotofobia); folhas com pautas escuras, com maior
espaço entre linhas e com maior espessura do fio; textos e objetos ampliados;
reforço do traçado de materiais impressos; lápis com grafite forte (5B ou 6B); colas
coloridas e em relevo, para marcação de objetos de uso comum e palavras;
prancheta inclinada para leitura visando aproximação do material, além de favorecer
a visualização e postura adequada do aluno; dispositivo para isolar a palavra ou
sentença (guia de leitura ou o Tiposcópio – régua para destacar palavras nas linhas
do material textual; sistema de televisão acoplada a um monitor para ampliar textos
focalizados pela câmera (circuto fechado); fonte e corpo (entre 12 e 36) mais
adequados; se necessário, ajuste de kerning e entrelinha; texto em coluna única,
com margens aumentadas (beneficia deficientes de visão subnormal com visão
central); ou texto dividido em duas colunas (beneficia o deficiente com visão
periférica); tamanho das margens de um material; tipo de papel e seu brilho
característico (Ministério, 2010).
Reglete e Sorobã
A Reglete consiste em duas placas de metal ou plástico, fixas em um dos lados por
dobradiças, em que se introduz o papel. O registro é individual e feito ponto a ponto
(letra a letra) da esquerda para a direita. Em seguida, o papel deve ser virado para a
leitura segundo o padrão ocidental.
O Sorobã assemelha-se a um ábaco, utilizado para o ensino de cálculos
matemáticos. Ambos utilizados no ensino fundamental escolar (Lucas, 2014).

Conclusão
Por meio de consulta acadêmica, bibliográfica e também de entrevistas, constatouse, nos diversos experimentos e discursos, a existência de tecnologias, materiais e
diretrizes com a finalidade de proporcionarem acessibilidade ao cego e ao deficiente
de baixa visão no EaD. Viu-se que o uso de tais recursos, quando corretamente
empregados, permitem aos deficientes visuais obterem maior autonomia na
construção do aprendizado acadêmico.
O que se propõe é que um determinado conteúdo seja oferecido de formas
distintas para que mais pessoas, com as mais variadas limitações, possam ter
acesso equivalente ao conteúdo intencionado. Daí emerge a necessidade de
conhecer as limitações e formas de aprendizado do público em questão, por meio de
um instrumento de avaliação e conhecimento prévio.
Nos materiais didáticos para deficientes visuais é preciso considerar os meios
pelos quais o aluno aprende, a fim de contribuir com seu conhecimento, por meio do
ensino a distância. É importante frisar que nem todo deficiente visual conhece o
Sistema Braille, logo, as formas de ensino precisam ser ponderadas. Pelo deficiente
não ter (ou ter parcialmente) o sentido da visão, os demais sentidos podem e devem
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ser explorados. Principalmente o tato, na percepção de dimensões, informações e
texturas, e a audição, para a captação de ideias e construção do aprendizado.
Esta pesquisa contribui com o campo do design por compilar e apresentar as
características de alguns materiais, recursos e diretrizes que contribuem para a
adequação do conteúdo de ensino às formas de aprendizado do aluno deficiente
visual, especificamente. Sugere-se a possibilidade para semelhante investigação
com as demais deficiências e também modelos de ensino: fundamental, médio e
presencial, para citar os mais comuns. Ainda, esta não finda em si mesma uma vez
que reconhece que os recursos, diretrizes e tecnologias sofrem constantes
atualizações com a evolução do ensino e contribuições de particularidades, que
porventura venham surgir.
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Resumo. Este artigo destaca o desafio do processo de integração entre sistemas
de informação dentro do âmbito acadêmico no qual, em geral, eles podem ser
heterogêneos entre si e consequentemente serem utilizados de forma isolada, fato
que suscitaria em um determinado momento a necessidade de entrelace entre estes.
É abordada uma visão ampla sobre os tipos de interatividades possíveis com
destaque para, então, a por meio de banco de dados. Neste contexto, este artigo faz
parte de um projeto que avalia as melhores abordagens para a integração de
sistemas, também apresenta um ambiente de intercomunicação deles através de
banco de dados que faz uso de um estudo de caso de interseções entre dois deles
(ambiente virtual de aprendizagem e sistema de gestão acadêmica).
Palavras-chave: sistemas de informação, integração de sistemas, banco de dados.

Abstract. This article highlights the challenge of the integration between information
systems within the academic framework in which, in general, these systems can be
heterogeneous with each other and thus be used in isolation, a fact that would raise
at any given time the need for interlace between these. Is approached of the types of
integration particularly through the integration of the database is addressed. In this
context, this article is part of a project that evaluates the best approachs to systems
integration; also features one intercommunication environment through database that
uses a case study of intersections between the two systems ( Learning Management
Systems and academic management system).
Keywords: systems information, systems integration, database.

1. Introdução
A integração entre sistemas heterogêneos é um desafio para os desenvolvedores em
decorrência do fato da integração consistir em um trabalho de sincronização de dados
no qual é mapeado um par correspondente de cada registro nos sistemas envolvidos,
ou seja, o registro existente no sistema X deve ter uma cópia no sistema Y e viceversa.
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Laurindo e Rotondaro (2011) destacam que os chamados sistemas integrados
de gestão ou ERP1 (Enterprise Resources Planning) trariam a proposta de que seria
possível promover esta integração das informações e do fluxo das atividades de uma
só vez, desde que estes sistemas estivessem devidamente implantados, contudo, os
chamados ERP não conseguiram integrar uma grande parcela dos sistemas
existentes, pois é comum organizações/instituições possuírem diversos sistemas de
informações trabalhando de forma standalone, ou seja, sistemas que trabalham
isolados e de forma independente uns dos outros, constituindo o que em alguns casos
são chamados de sistemas legados2.
Ainda segundo Laurindo e Rotondaro (2011) é também bastante aceita nos
meios acadêmicos e profissionais que o alinhamento estratégico entre TI e negócio
direciona para resultados mais eficazes dos investimentos feitos em tecnologia. Desta
forma instituições de ensino superior (IES) que ofertam e praticam a modalidade EaD
por vezes se deparam com o cenário no qual seus sistemas de gestão acadêmica
(SGA) e ambiente virtual de aprendizagem (AVA) não são capazes de compartilhar
informações entre si, fator que resulta em informações dissociadas e, portanto,
passíveis de falhas, pois o fluxo dessas informações pode conter erros que
comprometem o processo de gerência e tomada de decisão.
Quando as entradas são limitadas a uma atividade da empresa, as saídas também serão,
o que torna o sistema de informação isolado, limitando as decisões tomadas. Para
aumentar a capacidade de decisão, é necessária a disponibilidade de informações mais
abrangentes, disponíveis em mais de um sistema de informação que, portanto, devem
ser integrados. (FAVARETTO, 2011, p.1).

Os benefícios oriundos da integração desses sistemas resultam em
padronização de processos, visto que com a integração dos sistemas reduz-se erros
no fluxo da informação, aumenta-se a velocidade da mesma, gera-se uma significativa
melhora no desempenho de processos administrativos e acadêmicos e garante-se a
disponibilização da informação a equipe de trabalho que dela necessite, uma vez que
esta terá acesso à informação mais rapidamente de forma atualizada e confiável,
assim como acesso à informações estratégicas.

1

ERP é um sistema de informação que integra todos os dados e processos de uma organização em
um único sistema. A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de finanças,
contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas, compras etc.) e sob a perspectiva
sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de
apoio a decisão, etc.). Fonte: https://pt.wikipedia.org/
2
Termo utilizado em referência aos sistemas computacionais de uma organização que, apesar de
serem bastante antigos, fornecem serviços essenciais. Geralmente utilizam bancos de dados
obsoletos. Normalmente são aplicações complexas, de difícil manutenção e que pelo grau de criticidade
e custo para modernização, continuam ativas.
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Desta forma, observa-se que o crescente uso do sistema de gestão acadêmica e do
sistema de gestão da aprendizagem, facilita, respectivamente, o controle
administrativo e o controle pedagógico nas IES. Contudo, o uso isolado dos sistemas
de gestão acadêmica e de gestão da aprendizagem, referidos anteriormente no texto,
ainda não alcança as reais necessidades dos docentes e discentes envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem. Isso, porque, para cada atividade exercida, o
docente dedica certo tempo, em cada um dos ambientes, de forma a fazê-lo repetir a
mesma atividade, o que pode resultar em inconsistência de informação, além da
considerável perda de tempo na realização de atividades simples como lançamento de
notas, por exemplo. (SILVA, 2012, p. 22).

Desta forma processo de integração une e mescla informações do SGA e do
AVA e disponibiliza informações estratégicas para melhor tomada de decisões e
planejamento institucional das IES.
Segundo Hohpe e Woolf (2011), existem mais de uma abordagem para
integração de sistemas, e cada abordagem destaca critérios de integração conforme
cada cenário. Assim, surgiram diferentes abordagens e perspectivas que possibilitam
a integração de sistemas de informação, cada uma com soluções direcionadas para
cada caso que se apresente. Segundo Gordon e Gordon (2006):
Há duas estratégias importantes para integrar produtos de software que não foram
projetados para trabalhar em conjunto. Quando um número pequeno de produtos
necessita ser integrado, os profissionais de TI podem construir interfaces entre eles.
No nível mais simples, os dados podem ser extraídos de uma fonte e introduzidos em
outra. Mesmo assim, alguma programação frequentemente é exigida, porque os dados
extraídos necessitam ser formatados adequadamente para entrada no pacote de
software de destino (Gordon e Gordon, 2006, p 239).

A citação em questão faz referência aos seguintes tipos de abordagens
para integração entre sistemas de informação:
·

Orientada a serviços: esta abordagem de integração tem por objetivo
expor funcionalidades de negócios, definidas no contexto de uma
organização, através de serviços que possam ser acessados por outras
aplicações por meio de uma rede. Utiliza como base a arquitetura
orientada a serviços - Service Oriented Architecture (SOA)3, onde
clientes e provedores visam se interagir dinamicamente para
disponibilizar e consumir serviços.

3

Service-Oriented Architecture (SOA), pode ser traduzido como arquitetura a serviços, é um estilo de
arquitetura de software cujo princípio fundamental prega que as funcionalidades implementadas pelas
aplicações devem ser disponibilizadas na forma de serviços;
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·

Orientada a dados: esta abordagem de integração envolve o processo
de capturar informações de um banco de dados e inseri-las em outro, ou
seja, a transferência de dados. Mesmo parecendo simples, este
procedimento exige toda modelagem das regras de negócio, além da
possibilidade de envolver grande quantidade de dados e diversidade de
banco de dados. Esta última abordagem será o foco deste trabalho.

A estrutura deste trabalho está organizada desta forma: Na seção 2 são
caracterizados os sistemas SGA e AVA a serem integrados. Na seção 3 o modelo
utilizado por meio da abordagem de banco de dados para integração descrevendo
sua implementação e por último são apresentadas as conclusões percebidas.

2. SGA e AVA
2.1. SGA
Para Ziulkoski (2010) Sistema de Gestão Acadêmica (SGA) se traduz em uma
plataforma geralmente desenvolvida em ambiente web para atender as necessidades
de gestão e planejamento de uma instituição de ensino, seja ela pública ou privada,
permitindo otimização dos recursos físicos, humanos, materiais e financeiros.
A integridade e consistência das informações geridas pelo SGA permite o
acompanhamento e controle adequado de todo processo administrativo possibilitando
para IES mecanismos que auxiliam na tomada de decisão, melhoria no monitoramento
da qualidade de ensino e a utilização eficiente dos recursos.
Portanto, considerando o contexto atual o sistema de gestão acadêmica é uma
ferramenta fundamental ao controle dos processos administrativos e gerenciais da
gestão acadêmica das instituições de ensino. Tal sistema propõe-se a controlar e
agilizar os processos da instituição, possibilitando a consolidação de informações
relevantes para a gestão, através da análise de dados como: matrículas,
aproveitamento acadêmico, frequência, evasão, e de vários outros indicadores.
(Carvalho, 2010, p. 45).

Há uma miríade de SGA no mercado, tanto em versões proprietárias, que
requerem pagamento de licenças de uso e estão atreladas a direitos autorais de seus
fabricantes, quanto versões livres e gratuitas que atendem os requisitos a que se
propõem, contudo, independente do SGA há um conjunto de funcionalidades comuns
a todos eles que vão desde cadastro de matrizes curriculares, matriculas acadêmicas,
avaliações docentes, registros de notas, etc.
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Com base nesses pressupostos o modelo de integração por meio de
abordagem por banco de dados pode fazer uso de views4 afim de proteger seus dados
acadêmicos, bem como estabelecer um padrão comum de dados a serem mapeados
de qualquer banco de dados e que possam ser integrados a um AVA.
2.2. AVA
O ambiente virtual e aprendizagem (AVA) é um sistema de informação que agrupa
diferentes funções e ferramentas com o propósito básico de apoiar o processo de
ensino e aprendizagem na modalidade EaD ou semipresencial.
Ambiente virtual de Aprendizagem (AVA), também conhecido como Learning
Management System (LMS), é uma infraestrutura de e-learning com as funções de
entrega dos cursos que permitem a colaboração e a avaliação do desempenho do aluno,
registrando dados e gerando relatórios para maximizar a eficácia da organização de
aprendizagem. (YASAR e ADIGUZEL, 2010, p 1)

Ainda segundo Mattar e Maia (2007) o ambiente virtual de aprendizagem é “um
software educativo que permite que ocorra o processo de ensino-aprendizagem,
através da mediação pedagógica entre alunos e professor ou um grupo de professores
que se encontrem geograficamente dispersos”.
A intenção dos AVA é proporcionar não somente conteúdos para o processo
de ensino e aprendizagem, mas principalmente plena interação e interatividade entres
seus usuários, permitindo assim o processo de construção do conhecimento.
Entretanto existem algumas características que são recomendadas para um
AVA segundo destacado na tabela 1.

4

Uma view é uma maneira alternativa de observação de dados de uma ou mais entidades
(tabelas), que compõem uma base de dados. Pode ser considerada como uma tabela virtual ou
uma consulta armazenada.
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Administração

Adesão coerente de
padrões de
aprendizagem

Arquitetura modular

O software deve permitir aos administradores
gerenciar os registros de usuários e perfis, definir
os papeis, os currículos, caminhos de certificação,
atribuir funções aos tutores, funções de autor de
cursos, gerenciar conteúdo;
O AVA tem de obedecer aos principais padrões de
e-learning, como SCORM5 – Sharable Content
Object Reference Model e os emitidos pelo Institute
of Electrical and Electronics Engineers – IEEE e
Learning Technology Standards Committee –
LTSC;
Embora não seja obrigatório para uma plataforma
AVA, é desejável a possibilidade de integrar
nativamente módulos. O uso de código aberto
contribui para esse aspecto, ao permitir ao público
em geral a modificação do sistema e a inserção de
módulos. Em geral, as modificações do usuário são
absorvidas pelo projeto principal, e com isso o
software evolui no sentido de incorporar os valores
da comunidade de usuários.

Tabela 1 – Características do AVA – Fonte: Adaptado de Bione (2014)

Dentro do contexto deste trabalho o Moodle6 (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment) será utilizado como AVA para o processo de
interação entre sistemas proposto, pois o mesmo reúne todas as características
básicas elencadas anteriormente, assim como trata-se de um software livre e gratuito.

3. O modelo de integração
A integração orientada a dados é uma alternativa eficaz visto possibilitar fazer as
operações necessárias em baixo nível diretamente na camada de banco de dados.
Essa alternativa exige conhecer bem a estrutura dos bancos de dados envolvidos. A
implementação pode ser feita em qualquer linguagem de programação.
No caso deste tópico em particular será implementado na prática um modelo
de integração utilizando abordagem de integração orientado a dados envolvendo a
importação de dados de um SGA genérico para o AVA Moodle. Este processo de
integração terá um módulo adicional implementado na estrutura do AVA Moodle que
acessará o SGA genérico a ser utilizado, sendo que este módulo será o responsável
por conectar os bancos de dados e processar a replicação, ou seja, a importação de
5

(SCORM) é uma coleção de padrões e especificações para e-learning baseado na web. A norma
SCORM define comunicações entre o conteúdo do lado do cliente e um host chamado de ambiente de
execução. SCORM também se define como o conteúdo que pode ser compactado em um arquivo de
transferência.
6
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, um software livre, de apoio à aprendizagem,
muito utilizado na modalidade de educação a distância – EaD.
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dados.
A proposta básica a ser concretizada neste experimento envolverá a
importação de dados do SGA genérico conforme a estrutura apresentada na tabela 2
que se segue:
Polos

Nome do polo de ensino que os alunos estarão matriculados.

Cursos

Descrição dos cursos.

Disciplinas

Descrição das disciplinas.

Turmas

Descrição das turmas de um curso.

Matrículas

Vinculo para cada acadêmico aos cursos, turmas e disciplinas.

Usuários

Dados cadastrais de cada acadêmico.

Tabela 2 –Dados a serem importados. Fonte: Elaborado pelo autor

E como consequência o povoamento do banco de dados do AVA Moodle com
estas informações com a finalidade de tornar eficaz e eficiente a transmissões destas.
A integração destas informações ocorre de forma sistemática de sobrescrita das
informações na base de dados do AVA Moodle, sendo a base de dados do SGA
genérico sempre a base das informações básicas utilizadas pelos dois sistemas.
Esta etapa do trabalho envolveu o uso do software de virtualização VM
VirtualBox7 instalado sobre o sistema operacional hospedeiro Windows 8.1. No
VirtualBox foi instalado e configurado o sistema operacional Ubuntu 14.048 e neste foi
instalado e configurado o AVA Moodle.
Fez-se necessário a configuração de uma rede virtual entre o sistema
operacional convidado (Ubuntu 14.04) e o anfitrião (Windows 8.1) para que houvesse
a comunicação necessária para troca de informações que ocorreria entre os dois
sistemas conforme figura 1:

7

Software que visa criar ambientes para instalação de sistemas distintos. Ele permite a instalação e
utilização de um sistema operacional dentro de outro, assim como seus respectivos softwares, como
dois ou mais computadores independentes, mas compartilhando fisicamente o mesmo hardware.
8
Sistema Operacional de código aberto baseado na distribuição Debian GNU/Linux.
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Figura 1. Moodle instalado no Ubuntu 14.04 Fonte: autor

No sistema anfitrião, no caso em questão o Windows 8.1, está instalado o
banco de dados MS SQL Server 20149 que abriga o banco de dados a ser utilizado
como SGA genérico. Neste banco há tabelas correspondentes a dados cadastrais de usuários,
cursos, disciplinas, turmas e matrículas que serão parte do processo de importação dos dados a
ser concretizado.
A consulta ao banco de dados MS SQL Server 2014 destacada na figura 2
demonstra os dados a serem importados para o banco de dados do AVA Moodle.

9

É um SGBD - sistema gerenciador de Banco de dados relacional desenvolvido pela Microsoft.
Como um Banco de dados, é um produto de software cuja principal função é a de armazenar e
recuperar dados solicitados por outras aplicações de software
___________________________________________________________________________
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Figura 2. MS SQL Server 2014 instalado no Windows 8.1 Fonte: autor

Esta consulta remete a dados de um hipotético curso técnico em informática do
polo situado na cidade de Piracuruca – PI, e estão sendo consultadas informações
correspondentes respectivamente ao número de matrícula do discente, seu nome
completo, a cidade de nascimento, o curso ao qual está vinculado, o polo onde está
matriculado, o nome das disciplinas que serão ministradas e o bloco correspondente
ao período/semestre letivo de 2013.2.
Do lado do AVA Moodle é importante destacar que o banco de dados que será
utilizado é o MySQL10 versão 5.5.43, ou seja, este experimento faz uso de banco de
dados diferentes com o propósito de provar, conforme mencionado anteriormente, que
o processo de integração de sistemas independe de linguagem de programação e que
pode envolver uma diversidade de bancos de dados.
Para povoar o MySQL é necessário mapear as tabelas que serão preenchidas
pelos dados constantes na consulta demonstrada na tabela 3 conforme descrito a
seguir:

10

É um SGBD - sistema gerenciador de Banco de dados relacional desenvolvido pela
Microsoft. Como um Banco de dados, é um produto de software cuja principal função é a de
armazenar e recuperar dados solicitados por outras aplicações de software
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Tabelas MySQL a preencher

Dados do SQL Server a serem importados

mdl_user

Número de matrícula, nome do discente, cidade de origem

mdl_course

Disciplinas

mdl_course_categories

Polo, curso e bloco/Período

mdl_role_assignments

Matrícula nos cursos

Tabela 3: Tabelas a preencher no MySQL e dados a serem importados. Fonte: autor

A solução de importação deste experimento estabelece um conjunto de ações
com base em consultas SQL11 que deverão realizar as seguintes ações conforme
tabela 4:
SGA – GENÉRICO

- Cria uma categoria de primeiro nível

- Cadastro de Polos (Municípios em que são
ofertados os cursos);

>

- Cadastro de Bloco/Período (Momento letivo

>

com o nome do Curso.

>

- Cria uma categoria de terceiro nível

em que ocorre os cursos);

com o valor do Bloco/Período.
- Cria uma disciplina, onde serão

- Cadastro de Disciplina (No AVA uma
disciplina equivaleria a um curso);

com o nome do Polo.
- Cria uma categoria de segundo nível

- Cadastro de um Curso (Cursos em EaD a ser
ofertado nos polos);

AVA - MOODLE

AÇÕES

>

inseridas as atividades padrões para a
disciplina.
- Adiciona o discente.

- Matricular Discente;

>

- Matricula o discente em todos os
Disciplina (cursos) que irá cursar

- Vincula Docente/Tutor a Turma e Disciplina
(Definição de Docente/tutores);

- Adiciona o Docente na disciplina.
>

- Adiciona o tutor(es) na disciplina.

Tabela 4: Tabelas a preencher no MySQL e dados a serem importados. Fonte: autor

Para efetuar o processo de integração entre os sistemas supracitados um
11

Structured Query Language, ou Linguagem de Consulta Estruturada ou SQL, é a
linguagem de pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional (base de dados
relacional). Muitas das características originais do SQL foram inspiradas na álgebra
relacional.
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módulo adicional, que funciona como interface, foi desenvolvido e adicionado dentro
do AVA Moodle, aproveitando sua arquitetura modular, característica elencada na
tabela 1 do tópico 2.2, com o propósito de estabelecer a conexão entre os bancos de
dados MS SQL Server e MySQL e agrupar as funções básicas de operacionalização
dos dados envolvidos.
O módulo de integração foi desenvolvido em linguagem PHP12 e JavaScript13.
As funções existentes no módulo permitem conectar o banco de dados SQL Server e
dele obter os dados necessários a serem importados para o banco de dados MySQL
no AVA Moodle.
Dentre estes dados constam o nome dos cursos, os períodos letivos em que
ocorrem estes cursos e os polos onde estes estão sendo ofertados conforme mostra
a figura 3.

Figura 3: Cursos, períodos e polos disponíveis para importação. Fonte: autor

Conforme a imagem acima é possível escolher entre os cursos técnicos
existentes (no caso em questão Informática), o mesmo consta no catálogo de cursos
do banco de dados MS SQL Server assim como o período/semestre letivo e os polos
para os quais o curso pode ser ofertado.
A funcionalidade em destaque importará o curso, período e o polo para o banco
de dados MySQL do AVA Moodle quando clicado o botão IMPORTAR no canto inferior
direito da figura. No exemplo em discussão foi importado o curso técnico em
12

PHP (um acrônimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor", originalmente Personal Home
Page) é uma linguagem interpretada livre, usada originalmente apenas para o desenvolvimento de
aplicações presentes e atuantes no lado do servidor, capazes de gerar conteúdo dinâmico.
13
JavaScript é uma linguagem de programação interpretada. Foi originalmente implementada como
parte dos navegadores web para que scripts pudessem ser executados do lado do cliente e
interagissem com o usuário sem a necessidade deste script passar pelo servidor.
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informática do período letivo de 2013.2 do polo de Piracuruca -PI. O resultado desta
operação pode ser visto na figura 4 onde percebe-se a construção das categorias de
cursos dentro do AVA Moodle.
O polo Piracuruca – PI foi importado para uma categoria de primeiro nível. Uma
subcategoria de segundo nível chamada Tec. em Informática foi importada para a
categoria do polo no qual o curso é ofertado e na sequência uma subcategoria de
terceiro nível intitulada bloco também foi importada e faz referência direta ao curso
anteriormente importado.

Figura 4: Dados importados para o Moodle. Fonte: autor

Nesta categoria bloco é possível identificar a quantidade de disciplinas que
foram importadas segundo o período/semestre letivo conforme figura 5:

Figura 5: Disciplinas importadas para o Moodle. Fonte: autor
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Ao clicar em qualquer das disciplinas e acessar o módulo de participantes
constante na disciplina é possível também perceber que todos os discentes que foram
matriculados no curso tec. em informática do polo de Piracuruca-PI foram importados
conforme figura 6 abaixo.

Figura 6: Importação dos discentes em suas respectivas disciplinas. Fonte: autor

Outra funcionalidade importante e disponível no módulo de importação
existente no AVA Moodle inclui o recurso de cadastramento do docente/tutor nas
disciplinas ofertadas na qual é possível determinar o polo, o período e a disciplina em
que ele atuará. Outras funções também disponíveis e implementadas no módulo
desenvolvido proveem a possibilidade de zerar as senhas de acessos dos usuários
(docentes, discentes, tutores) do AVA Moodle e a função para importar disciplinas
aleatórias de qualquer dos cursos existentes no catálogo do SGA genérico para serem
ofertadas para o período/semestre letivo vigente.

4. Conclusões
Neste experimento foram abordados os recursos e funcionalidades básicos para
importação de dados entre o SGA e o AVA, sendo o propósito deste detalhar aspectos
desta abordagem e apresentar suas características. O nível de integração obtido por
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meio da orientação de dados tem como vantagem ser prático, funcional e de possuir
um baixo custo, pois os sistemas envolvidos não sofrem qualquer alteração em seu
código fonte uma vez que o processo de integração ocorre de forma transparente.
Há a necessidade de conhecer profundamente a estrutura dos bancos de
dados envolvidos, pois o mapeamento dos registros deve ser preciso com o propósito
de atender as necessidades de otimizar os processos de operacionalização dos
sistemas envolvidos, diminuindo assim fluxos de processos desnecessários e
redundantes que poderiam resultar em falhas e inconsistência de dados.
Posteriormente garantir que estes dados sejam atualizados, seja por meio de
atualização a cada inserção de um novo registro nos bancos de dados envolvidos ou
por meio de um temporizador. Entretanto, esta abordagem apresenta algumas
desvantagens:
·

Não é flexível: O experimento é adequado e prático para os SGA
genérico e ao AVA Moodle não sendo maleável para outras demandas
que não estre eles.

·

Não possui fácil implementação: Embora aparente ser uma tarefa fácil
se faz necessário é compreender detalhadamente os esquemas dos
bancos de dados de origem e de destino, com objetivo de selecionar
quais dados irão se deslocar de um banco para o outro.

·

É fortemente acoplada: Os sistemas envolvidos possuem forte
dependência entre si;

A abordagem orientada a serviços, destacada na introdução deste trabalho, se
apresenta como contraponto a abordagem orientada a bando de dados, pois a
utilização da Internet como meio de comunicação entre as organizações aumenta a
demanda destas por integrar seus dados, surgindo assim novas possibilidades para
modelos de desenvolvimento ágil e eficiente para integração de sistemas por meio de
serviços que podem ser consumidos pelos sistemas envolvidos.
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Resumo – Este artigo aborda o uso da web como importante meio para o ensino
superior a distância. Apresenta suas potencialidades e aponta diretrizes e recursos
para o uso eficaz, eficiente e satisfatório no acesso do deficiente visual. Apresenta
as tecnologias pesquisadas, bem como suas características, conhecidas por meio
de pesquisa teórica (por meio de consultas a anais, artigos, bibliografias e matérias
na internet, com temas relacionados à pesquisa) e entrevistas. A pesquisa mostra
os conteúdos que perpassam os conceitos de: usabilidade; sites acessíveis;
validadores de sites acessíveis; conteúdo primordialmente visual; links; e
orientações do W3C. Reforça-se a importância de utilizar a web, considerando que
seja programada para suportar o uso paralelo das tecnologias assistivas, bem
como o emprego correto e diverso de suas potencialidades com o intuito de
permitir que não somente os deficientes visuais, como também os demais alunos
EaD, a utilizem da melhor forma.
Palavras-chave: ensino a distância, deficiente visual, web.
Abstract – This article discusses the use of web as an important tool for higher
remote education. It presents its potential and indicates guidelines and resources
for effective, efficient, and satisfactory access of the visually impaired. It displays
researched technologies as well as its characteristics, known through theoretical
research (through the searching of annals, articles, bibliographies and materials on
the Internet, with topics related to research) and interviews. Research shows the
contents that underlie the concepts of: usability, accessible sites, accessible sites
validators, primarily visual content, links, and guidelines of the W3C. It reinforces
the importance of using the web, as long as it is programmed to support the parallel
use of assistive technologies as well as the correct and diverse use of their
potential in order to allow not only the visually impaired, but also other remote
students, to use them the best way possible.
Keywords: Distance Learning, visual impairment, web.

Introdução
O ensino a distância (EaD) tem emergido na cena educacional como importante
meio para obtenção de formação complementar ou superior. Característica
importante para quem visa qualificação profissional e diferenciação no mercado de
trabalho. Este modelo de ensino possibilita que diversas pessoas “frequentem” as
salas de aula de uma instituição de ensino sem necessariamente saírem de casa
todos os dias. E os motivos pela opção ao EaD são os mais diversos e perpassam a
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incompatibilidade de horários entre cursos e aluno, a dificuldade de acesso territorial
ou mesmo devido a limitações físicas, para citar alguns exemplos. Como públicoalvo, se enquadram os deficientes visuais (como os cegos ou pessoas de baixa
visão) que podem encontrar no EaD um meio mais vantajoso para cursar o ensino
superior.
Nesse contexto, foram pesquisados quais materiais, recursos e diretrizes
existem atualmente, no tocante à web, e que possibilitarão ao aluno deficiente visual
frequentar um curso superior a distância ou semipresencial.
A relevância do tema foi apontada com o intuito de contribuir com o
cumprimento das exigências legais relacionado à acessibilidade, a exemplo do
Decreto Federal Nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004, no ensino superior a
distância das universidades do país. Podendo servir como sugestão e fonte de
consulta, a posteriori, e contribuindo com a inclusão do deficiente visual no contexto
educacional. Reforça-se a definição e importância que a inclusão apresenta para o
contexto do aluno deficiente na construção do saber acadêmico, em parceria com os
agentes envolvidos no contexto do EaD.
A pesquisa se deu por meio de entrevistas e referencial teórico, com consulta
em artigos de congressos da área, livros e matérias sobre o tema. Investigou-se a
relevância que a tecnologia pode ter no contexto EaD, relacionado à aproximação do
aluno deficiente visual com o processo de formação superior.
Cabe ressaltar que as tecnologias existentes devem ser usadas com
sabedoria, a fim de contribuírem com o ensino do público-alvo e não tornarem-se
empecilho para seu acesso aos conteúdos do curso ministrado. Neste ponto, as
TICs (tecnologias da informação e comunicação) e as TAs (tecnologias assistivas)
necessitam que seu emprego alcance a eficiência de uso pelo aluno, de modo que a
ausência da visão seja suprida (Theis, 2012).
As tecnologias carregam consigo também a característica de flexibilizarem a
apresentação do conteúdo do curso EaD ao aluno, através de dispositivos de
interações especiais, associados às tecnologias comumente reconhecidas no meio
acadêmico. Assim, a associação dos recursos, materiais e diretrizes de ensino com
as tecnologias disponíveis atualmente, conferem ao próprio EaD um meio promotor
da acessibilidade ao aluno deficiente visual (Junior, 2010).
Diante desse contexto, é papel do designer instrucional conhecer as
limitações do aluno deficiente, suas formas de aprendizado e eleger qual tecnologia
poderá ser empregada junto ao conteúdo pretendido, potencializando o processo de
aprendizado (Martins, 2007).
No contexto do EaD os meios de ensino são um importante meio de
transmissão de conteúdo entre instituição e aluno, o que lhes confere certa
importância neste processo (Dallabona, 2011). Assim sendo, possibilitar ao aluno
deficiente visual o desenvolvimento de forma mais autônoma e com progresso,
possibilitando maior compreensão, motivação, e consequente aumento das notas,
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autoestima e confiança, o empodera enquanto partícipe ativo da sociedade ao qual
está inserido (Bonadiman, 2011).
Apresentam-se, portanto, os recursos pesquisados e utilizados na web e suas
características, abordando de que forma eles podem contribuir com a inclusão do
deficiente visual cego e de baixa visão – a saber, conteúdos que perpassam os
conceitos de: usabilidade; sites acessíveis; validadores de sites acessíveis;
conteúdo primordialmente visual; links; e orientações do W3C.

Desenvolvimento
A internet é um importante meio comunicacional. A maioria das tarefas
diárias, relacionadas a trabalho e estudos, são quase que indissociáveis do uso de
computadores e redes de comunicação. E o ensino a distância se beneficia dessa
tecnologia para construir o aprendizado junto ao aluno.
Na internet são extensamente publicados textos, vídeos e imagens que
permeiam a comunicação social. Por recorrerem usualmente ao sentido da visão,
surgiu a necessidade de se pensar formas de inclusão para o deficiente visual se
beneficiar também das possibilidades de dada tecnologia, uma vez que este é parte
integrante da sociedade.
Usabilidade
Para que a internet seja acessível é necessário considerar a acessibilidade digital
(qualidade de interação dos usuários com determinada interface; Martins, 2007) e a
usabilidade (capacidade de compreensão e, posterior uso, da internet; Mari, 2011).
É preciso que um sistema usável permita que os usuários realizem a tarefa
desejada com eficácia, eficiência e satisfação. Conforme Mari (2011), um sistema
eficaz é aquele que permite a concretização da realização das tarefas desejadas.
Um sistema eficiente considera o tempo gasto que o usuário leva para realizar
determinada tarefa, despendendo menor esforço físico e cognitivo possível. Um
sistema de uso satisfatório permite que o usuário alcance os objetivos pretendidos.
Nesse sentido, a usabilidade tem importante papel na ergonomia cognitiva,
auxiliando as soluções tecnológicas a se adequarem às necessidades dos usuários
(Mari, 2011). Por isso, para que um deficiente visual obtenha qualidade no acesso à
internet, é preciso que os sites sejam mais que acessíveis, permitindo serem
explorados autonomamente por esse público.
A acessibilidade digital é definida, por sua vez, pela flexibilização a fim de
atender às necessidades do maior número possível de pessoas (MARI, 2011).
Nesse caso, propõe-se que o ambiente virtual utilizado pelo EaD, como plataforma
de ensino (metáfora das salas de aula presenciais), ofereça seu conteúdo com uma
opção textual, para que o programa leitor de tela, que o deficiente visual utiliza, faça
a leitura do conteúdo online disposto, ou ainda que exiba uma opção de exibição do
conteúdo da disciplina em formato de áudio, ou outra tecnologia assistiva.
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Na produção de softwares e ambientes virtuais acessíveis, deve-se prever a
operação plena do sistema sem utilização de dispositivos que necessitem do sentido
da visão para uso, como é o caso do mouse (que é uma metáfora para a extensão
das pontas dos dedos para o conteúdo clicável na tela). É importante que todo o
conteúdo da plataforma possa ser acessada via teclado – largamente utilizado por
deficientes visuais, principalmente os cegos. O sistema também deve considerar o
uso de um dispositivo de saída de dados por terminal Braille, caso o deficiente opte
por seu uso em suas atividades acadêmicas. Ou, ao menos que seja compatível
com algum emissor de áudio, para uso dos leitores de tela ou outra tecnologia
assistiva (Mari, 2011).
Sites acessíveis
Um site é considerado não acessível quando a disposição de determinados
elementos prejudicam a navegação do deficiente visual. Por exemplo, a falta de
descrição nas imagens, aberturas automáticas de janelas que fazem com que o
aluno deficiente se perca na navegação e, principalmente, incompatibilidade com os
leitores de telas. Isso tudo prejudica o processo de aquisição de conhecimento e,
muitas vezes, faz com que o aluno desista de sua atividade por não suportar esse
processo excludente (Delpizzo, 2005). Sites não acessíveis exigem um esforço
significativo para que sejam utilizados por deficientes.
Assim, a acessibilidade pode ser definida como a qualidade de se fazer algo o
mais universal possível, de modo que permita que todas as pessoas com quaisquer
deficiências, acessem o conteúdo desejado por meio de internet – discada ou banda
larga – e de qualquer dispositivo – seja ele notebook, celular, uma tecnologia
assistiva, dentre outras possibilidades (Mari, 2011).
A disponibilidade de conteúdo online é mais interessante porque facilita o uso
das tecnologias assistivas e o acesso, permitindo a variação de mídia (Amaral,
2013). Não somente a construção de sites é importante, mas também de
plataformas virtuais de ensino, que devem permitir que outros usos da comunicação
possam ser incorporados ao projeto de suas construções.
Compreende-se que tecnologias assistivas (TAs) são todas e quaisquer
ferramentas, recursos ou processos utilizados para proporcionar maior
independência e autonomia às pessoas com deficiência, desde artefatos simples até
sofisticados programas de computadores. São consideradas, portanto, como ajudas
técnicas de ferramentas e softwares específicos para auxiliar aos deficientes (Silva,
2010). Essas ajudas técnicas precisam considerar padrões e modos convencionais
logo no seu planejamento, para que o deficiente possa se orientar pelas páginas da
internet, por exemplo, sem se perder no seu processo de construção do saber.
A padronização do uso de determinadas ferramentas (Amaral, 2013) e a
repetição de elementos significativos para o usuário devem aparecer em todas as
páginas e nas mesmas posições (Santarosa, s.d.). Isso viabilizará que o deficiente
conheça o ambiente virtual e, ainda, que se sinta mais seguro e autônomo para
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realizar suas atividades.
A maioria dos sites são acessíveis se, principalmente, forem construídos em
linguagem HTML (Estabel, 2003) e CSS 2 e 3 (Santarosa, s.d.). O motivo principal é
que essas linguagens são compatíveis com os softwares que os deficientes visuais
usam para a navegação online. Conteúdos programados como frames e tabelas
dificultam a navegação (Estabel, 2003), pois o leitor de tela é linear e não consegue
interpretar de forma clara o conteúdo delas, mas apenas lê-las sequencialmente.
Como o software faz a leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo,
conteúdos programados assim fazem com que ele passe para a próxima linha ainda
que o conteúdo sequencial não pertença ao texto da tabela que estava em consulta
previamente.
Sites fundamentalmente acessíveis devem oferecer basicamente as seguintes
funções (Santarosa, s.d.):
- texto redimensionável, para o deficiente com baixa visão regular da melhor
forma que lhe convir. O mesmo é válido para a cor de exibição do texto e da
página web (Figuras 1 e 2);

Figura 1 – Exemplo de site acessível, exibindo a opção de contraste. Fonte: Site
Bengala Legal1.

1

Disponível em <http://www.bengalalegal.com/>. Acesso em 25 de junho de 2015.
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Figura 2 – Exemplo de site acessível com a opção de contraste ativada, exibindo a
opção de remover o contraste no mesmo local de acesso à função. Fonte: Site
2
Bengala Legal .

- atalho via teclado para pular/saltar blocos desnecessários, para o estudante
escolher qual tarefa deseja fazer, quando o conteúdo não lhe for de interesse;
- alternativa de idiomas para permitir acesso a sites internacionais;
- funcionar em diferentes navegadores, incluindo tecnologias móveis;
- cores que identificam funções semelhantes para facilitar a memorização do
deficiente visual com baixa visão e para que ele identifique mais facilmente
atividades da mesma área.
O uso ponderado da cor como informação é um importante recurso
para que deficientes visuais daltônicos (Figura 3) também sejam contemplados com
seu formato acessível, de modo especial em relação ao contraste (Delpizzo, 2005).

Figura 3 – Os sinais da direita são iguais aos da esquerda, porém na visão de quem
tem Daltonismo. Fonte: Site Governo Eletrônico3.
2

Disponível em <http://www.bengalalegal.com/>. Acesso em 25 de junho de 2015.
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Martins (2014) mostrou, em entrevista, um site4 totalmente programado por
um cego (Figura 4) que foi programado a fim de disponibilizar livros para pessoas
cegas, especificamente. Pode-se reparar sua simplicidade, pois o que interessa para
o cego é a informação escrita, ou seja, o conteúdo propriamente dito. O site foi
programado para ser acessível via teclado e compatível com softwares leitores de
tela e leitores de livros, bem como seu acesso que pode ser feito por diferentes
navegadores, o que atende às diretrizes apresentadas por Santarosa (s.d.). No caso
dos leitores de tela, o que interessa é a informação oral propriamente, constada no
site acessível pelo conteúdo comunicado pelo texto, cujo qual se apresenta em
diagramação visual pouco expressiva.

5

FIGURA 4 – Visionvox. Fonte: Site Visionvox .

Validadores de sites acessíveis
Existem softwares de desenvolvedores de sites que auxiliam na criação de páginas
acessíveis, mas é imprescindível a participação da avaliação humana que pode
ajudar a garantir clareza da linguagem e facilidade da navegação, o que pode ser
obtido de forma mais eficaz por meio de testes com o próprio
público-alvo (Delpizzo, 2005).
Os validadores são ferramentas automáticas que verificam se o código do
conteúdo web está em concordância com a acessibilidade, analisando-os e
sugerindo correções (Mari, 2011). Queiroz (2006 apud Mari, 2011) orienta que os
3

Disponível em <http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG/ases-avaliador
esimulador-de-acessibilidade-sitios>. Acesso em 12 de junho de 2015.
4
Disponível em <www.visionvox.com.br>. Acesso em 21 de abril de 2015.
5
Disponível em <http://www.visionvox.com.br/>. Acesso em 10 de dezembro de 2015.
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métodos de validação automáticos sejam utilizados logo nas fases iniciais da
construção do sistema, a fim de minimizar os erros de navegação e tornar a
linguagem mais clara.
É importante que toda a construção do site seja voltada à modelagem
(necessidades de uso) do usuário, para que ofereça toda a informação necessária
para que o sistema seja acessível. E ainda, que os desenvolvedores sigam o
planejamento dos procedimentos gerados pelo consórcio W3C/WAI – apresentado
posteriormente –, realizando testes e a validação do sistema planejado (Mari, 2011).
Essa “informação necessária ao sistema”, citada, significa o conhecimento
que o usuário traz consigo, a fim de identificar as necessidades e principais
expectativas dele.
A construção do site é um processo que deve ser baseado nas referências
pesquisadas, atualizando, assim, informações incompletas (Amaral, 2013). É preciso
que sejam feitas manutenções e atualizações constantes no sistema, a fim de
acompanhar o desenvolvimento do público-alvo, suprindo suas necessidades à
medida que surgirem.
O usuário tem papel importante na exploração deste sistema em construção,
utilizando-o ativamente para que sejam minimizadas as chances de erro na versão
final do site acessível. Personalizar o ambiente de acordo com o perfil do aprendiz
fará com que o usuário se sinta motivado a aprender e, assim, suas preferências
poderão ser moldadas às finalidades do curso EaD, por exemplo (Amaral, 2013).
Alguns validadores mais conhecidos são:
- DaSilva6, da Acessibilidade Brasil (Mari, 2011);
- Cynthiasays7, da HiSoftware (Mari, 2011);
- Morae8, da TechSmith: testa a usabilidade de sites e softwares sendo capaz
de registrar todas as ações do usuário no sistema e gravar seu feedback em
formato de vídeo e áudio, em sincronia. É capaz de processar uma grande
quantidade de dados, gerando saídas em alta qualidade e
segurança (Mari, 2011);
- ASES9: avaliador e simulador de acessibilidade de sites;
- Analisador WCAG 2.010 (em espanhol; Cartilha, 2013);
- AccessMonitor11: avaliador automático de acessibilidade, HTML e
CSS (Cartilha, 2013);
- Avaliador automático de HTML12, do W3C (em inglês; Cartilha, 2013);
6

Disponível em <http://www.dasilva.org.br/>. Acesso em 15 de junho de 2015.
Disponível em <http://www.cynthiasays.com/>. Acesso em 15 de junho de 2015.
8
Disponível em <https://www.techsmith.com/morae.html>. Acesso em 15 de junho de 2015.
9
Disponível em <http://www.softwarepublico.gov.br/ver-comunidade?community_id=8265263>. Acesso em 15 de junho de 2015.
10
Disponível em <http://www.tawdis.net/>. Acesso em 15 de junho de 2015.
11
Disponível em <http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/>. Acesso em 15 de junho de 2015.
12
Disponível em <http://validator.w3.org/>. Acesso em 15 de junho de 2015.
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- Avaliador automático de CSS13, do W3C (em inglês; Cartilha, 2013);
- Além de uma lista de ferramentas14 validadoras da acessibilidade web (em
inglês; Cartilha, 2013).
Conteúdo primordialmente visual
Outra questão é que imagens empregadas na web geralmente não necessitam de
boa resolução para que fiquem com qualidade na tela do computador, para o caso
de serem vistas por uma pessoa com visão normal. Para o deficiente visual com
baixa visão, que necessita aumentar o material, a resolução pequena das imagens
gera igualmente impedimento ao acesso à informação (Miranda, 2002, p.18,
apud Delpizzo, 2005).
O material, para o deficiente com baixa visão, deve ter boa resolução para
que ele possa aumentá-lo e ler o que está sendo exposto. Uma possibilidade é
oferecer um meio de o aluno acessar a imagem, isolada, em um formato maior.
Quando se trata do acesso via aplicativos móveis, nos quais a polegada da
tela é menor, o acesso do deficiente visual à imagem precisa ser estudado com
cautela. Nesse caso, a adequação do site ao dispositivo de acesso não inclui
apenas o conteúdo imagético deles, mas também o conteúdo textual. Considerando
que a deficiência visual abarca variadas limitações no sentido da visão, os sites
acessíveis devem se atentar para que todo conteúdo imagético tenha seu
equivalente textual descrito, como é o caso das legendas (Silva, 2010).
Não somente o deficiente de baixa visão acessa sites, como também o cego,
por meio de programas que fazem a leitura do texto do material pesquisado.
Também necessitam de equivalente textual tudo o que exibir informações por meio
de imagens, como é o caso de mapas, fotos, filmes e animações.
É preciso considerar ainda uma legenda textual para itens como as
possibilidades de uso de cores, variação de corpo de fonte, navegação de tabelas
de dados, preenchimento de formulários, links e textos inseridos em outros recursos,
pois o acesso a estes se dá primordialmente através do sentido da visão e podem
adquirir a qualidade de inacessíveis se não forem utilizados como auxílio ao
deficiente visual (Amaral, 2013).
O deficiente de visão subnormal precisa, também, identificar com clareza
quais os componentes do cabeçalho de identificação e onde fica o menu dos sites
acessados, para que ele possa identificar qual domínio está acessando e se
localizar em relação aos conteúdos que deseja acessar.
Links
Os sites também precisam viabilizar o acesso aos links por meio de sua
organização, quando da construção do sítio virtual, a fim de facilitar a navegação do
13
14

Disponível em <http://jigsaw.w3.org/css-validator/>. Acesso em 15 de junho de 2015.
Disponível em <http://www.w3.org/WAI/ER/tools/>. Acesso em 15 de junho de 2015.
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deficiente (Delpizzo, 2005).
Sempre que a figura for um link, deverá vir acompanhada da função que a
simboliza (Estabel, 2003). Por exemplo, se o link encaminhar para um vídeo, no
lugar do link deverá estar escrito algo que remeta ao significado do conteúdo do
vídeo, como seu título ou a palavra “vídeo” propriamente dita. Esse cuidado,
salientado por Estabel (2003), permite que o deficiente visual compreenda do que se
trata o link (Martins, 2014). Caso contrário, o leitor de tela emitirá a informação
sonora das letras e números que o compõem, transparecendo algo estranho ao
deficiente visual, podendo até deixá-lo confuso se está acessando o conteúdo
desejado, ou mesmo desorientado na página web.
W3C
É importante que a construção de sites acessíveis respeite prioritariamente as
normas internacionais contidas no conjunto de documentos denominado W3C
(World Wide Web Consortium), criado em 1994 (Dallabona, 2011). Esse é um
consórcio que compilou regras a serem observadas a fim de que os domínios
virtuais pudessem ser construídos da forma mais acessível, independente da
limitação de seu usuário, minimizando as chances de erros. Atendendo aos
deficientes, atenderia simultaneamente a pessoas sem deficiência, melhorando o
acesso de todos, de modo geral (Beche, 2011). Um dos focos do W3C é desenhar
tecnologias que possibilitem o acesso à web por todos, de qualquer lugar, a
qualquer tempo e usando qualquer dispositivo (W3C, s.d.).
O consórcio W3C recomenda que se forneça texto equivalente associado a
todo o conteúdo não textual, a fim de permitir a acessibilidade do deficiente (Beche,
2011). Ele distingue o tipo de conteúdo dos sites como “equivalente” quando um
conteúdo é idêntico ao outro, porém fornecido em modalidade diferente (exemplo:
áudio e Braille impresso) ou “alternativo”, para a ampliação do conteúdo equivalente
que deve ser fornecido de formas diferentes, porém com o mesmo objetivo final
(Amaral, 2013). Sendo assim, todo site tem a responsabilidade de produzir conteúdo
e apresentação diferenciados para cada público (Amaral, 2013).
O W3C criou a Web Accessibility Initiative (WAI) que são orientações focadas
na finalidade de ajudar a tornar a web acessível para pessoas deficientes (auditiva,
cognitiva, neurológica, física, visual e da fala), por meio da contribuição de
organizações de deficientes, governos e laboratórios de pesquisa, de pessoas da
indústria e de todo o mundo (W3C, s.d.). Desta forma, a web poderia derrubar
radicalmente as barreiras de comunicação e interação que a deficiência possui
no mundo físico.
A WAI desenvolve orientações técnicas, descrevendo soluções de
acessibilidade para softwares e desenvolvedores da web. Essas diretrizes são
consideradas como padrão internacional para a acessibilidade e permeiam as
informações das páginas ou aplicativos da web (como os textos, imagens, formas,
sons, dentre outros), os navegadores da web, as ferramentas que criam os sites e
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as ferramentas de avaliação, como os validadores. Ainda, devem compreender as
tecnologias assistivas, como outros softwares que interagem com a web, tal como os
leitores de tela e ampliadores, pra citar alguns exemplos.
Criado pela W3C e integrantes do WAI, as “Diretrizes de Acessibilidade para
Conteúdo Web 2.0” (em inglês, WCAG) compõem um documento importante sobre a
acessibilidade na web e são a principal referência sobre a criação de páginas
acessíveis para deficientes – validadas no Brasil, em outubro de 2014 (W3C, 2012).
Ao seguir essas diretrizes, que se configuram como uma lista de boas práticas para
programação, o conteúdo da web poderá ser acessível tanto aos usuários comuns,
como aos deficientes: cegos, de baixa visão, surdos, com dificuldades de
aprendizagem, limitações cognitivas e de movimento, além dos que têm
incapacidades na fala e fotossensibilidade (W3C, 2008). Para o WCAG,
acessibilidade digital é garantir que deficientes percebam, entendam, naveguem e
interajam com o conteúdo, além de permitir que contribuam com a web (Mari, 2011).

Conclusão
A internet é um importante meio comunicacional da atualidade. De amplas
possibilidades, também necessita que seja acessível àqueles que não dispõem de
todos os sentidos, para ser democrático. Por apresentar diversas mídias de uso
primordialmente visual (como vídeos, textos, imagens, dentre outros) a internet
diversas vezes se apresenta com difícil acesso a cegos e deficientes de visão
subnormal. Emerge, portanto, a necessidade de vir a tona formas de inclusão na
web, para que deficientes também possam utilizar suas potencialidades e se
beneficiarem delas. Tendo isso em vista, é que foram pesquisados materiais,
recursos e diretrizes utilizados na web, existentes na atualidade, e que possibilitarão
ao aluno deficiente visual frequentar um curso superior a distância
ou semipresencial.
É possível que o deficiente visual seja inserido no ensino a distância (EaD)
sem que sua deficiência lhe prejudique. Para isso é preciso que sejam utilizadas as
tecnologias, diretrizes e recursos acessíveis de modo associado, a fim de aumentar
as possibilidades de acesso do deficiente visual ao EaD, configurando este meio
como inclusivo. Observou-se que o uso de tais tecnologias, diretrizes e recursos,
quando corretamente empregados, permitem aos deficientes visuais obterem maior
autonomia na construção do aprendizado acadêmico e minam as chances de sua
exclusão, uma vez que têm a característica de flexibilizarem as formas de
apresentação do conteúdo do curso EaD, quanto mais se associadas aos
dispositivos assistivos utilizados pelo aluno deficiente visual.
É importante dar atenção especial ao cunho operacional da web, na feitura de
sites e ambientes virtuais, empregando as tecnologias e diretrizes disponíveis para
gerar acessibilidade ao deficiente visual. Neste contexto, o W3C/WAI/WCAG,
configura-se como importante fonte de consulta para a programação desses meios
virtuais para o ensino a distância, de forma especial. Utilizar as boas práticas
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relacionadas no documento do consórcio, aliadas aos validadores de sites, testes
com o usuário final e o melhor emprego das tecnologias disponíveis atualmente,
permitirá que o ambiente virtual alcance o status de usabilidade, desejados pelas
diretrizes de acessibilidade e inclusão do deficiente na web, permitindo que o
usuário consiga realizar a ação pretendida, no menor tempo possível e alcançando
os objetivos aos quais se propôs na página web que acessou.
O que se propõe é oferecer de diversas maneiras os conteúdos EaD, a fim de
que pessoas com as mais variadas limitações consigam ter acesso equivalente a
ele. E, para isso, é importante que sejam usadas as tecnologias associadas à
correta programação dos ambientes virtuais de ensino. Essa orientação concorda
com o cumprimento das exigências legais de inclusão social do deficiente visual.
Esta pesquisa impacta diretamente o campo do design por apresentar os prós
e os contras das tecnologias existentes e sugerir que sejam empregadas no ensino
superior a distância, para a inclusão do deficiente visual. Faz-se, portanto,
importante fonte de consulta posterior.
Entende-se que as tecnologias e diretrizes sofrem processos constantes de
atualização e, portanto, esta pesquisa pode tornar-se obsoleta, caso não
acompanhe as novas possibilidades que surgirem. Como desdobramentos, por
conseguinte, sugere-se semelhante estudo para as tecnologias e diretrizes que
emergirem – em especial, com aplicação possível ao cenário educacional –, como
também para as demais deficiências físicas, bem como sua aplicação em todas as
instituições de ensino superior do país.
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Resumo – Uma nova relação na sociedade emerge após os avanços tecnológicos
nos últimos anos e principalmente nas duas últimas décadas. Com o aparecimento
e popularização da Internet, a grande rede de comunicação mundial, nasce
juntamente uma nova geração de pessoas que começam a utilizar estas tecnologias
de comunicação no seu dia a dia de forma natural. Partindo da definição de Marc
Prensky, que considera os jovens e adolescentes nascidos nas últimas décadas e
cercados desta nova tecnologia como Nativos Digitais, partimos para uma pesquisa
junto aos alunos de graduação presencial da Universidade Federal de São João delRei – UFSJ, para saber se esses alunos encaixam neste perfil. A partir de
informações das características dos Nativos Digitais definida por alguns autores,
elaboramos um questionário online e analisamos as respostas.
Palavras-chave: Nativos Digitais, Tecnologias de Informação e Comunicação,
Internet, educação, sala de aula.
Abstract – A new relationship in the society emerges after the technological
advances in recent years and especially in the last two decades. With the advent and
popularization of the Internet, the vast network of world communication, along comes
a new generation of people who start using these communication technologies in
their routine naturally. Starting from the definition of Marc Prensky, who considers
young people and adolescents born in the recent decades and who are surrounded
by this new technology as Digital Natives, we started a survey with undergraduate
students at the Federal University of São João del Rei - UFSJ to know if these
students fit this profile.
Considering the characteristics of Digital Natives defined by some authors, we
developed an online questionnaire and analyze the answers
Keywords: Digital Natives, Information and Communication Technology, Internet,
education, classroom.

1. Os Nativos digitais
Nas últimas décadas temos assistido a uma evolução sem precedentes da tecnologia
(LÉVY, 1999), que saiu de universidades e centros de pesquisa e tornou-se usual para
a população. Com certeza, a mais impactante destas tecnologias foi a Internet, uma
rede de comunicações que cresceu e se tornou a alma da comunicação mundial.
O impacto da Internet na sociedade foi enorme, trazendo mudanças
comportamentais, estruturais e econômicas em função de sua capacidade de
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interação e comunicação digital, trazendo até nós informações de fontes variadas
sobre determinado assunto com uma simples pesquisa.
Utilizando-se a Internet, é possível fazer comunicação on-line com pessoas do
outro lado do planeta, conversar com áudio e vídeo, enviar arquivos por e-mail ou por
comunicadores de mensagens instantâneas, trabalhar em documentos de forma
colaborativa com um grupo de pessoas ao mesmo tempo, realizar discussões com
grupos de pessoas, colocar textos e vídeos e compartilhá-los em redes sociais ou
blogs. Com o desenvolvimento da tecnologia (e consequentemente o seu
barateamento), aliado ao aumento das velocidades de acesso à Internet e também a
sua capilarização nas cidades menores, notamos que grande parte da população
mundial se conectou por meio dela.
O crescimento da Internet foi meteórico, e seu uso começou a se espalhar pelo
mundo. Dentre as tecnologias criadas, a Internet foi a que alcançou 50 milhões de
usuários em menor tempo, levando apenas 4 anos, conforme Ruhoff (2008).
As transformações geradas por esse processo de globalização abrangem todos
os segmentos da sociedade, principalmente na busca de novos conhecimentos e
interação social. E essa nova forma de interagir com as informações trouxe mudanças
individuais e na sociedade. Com essas mudanças tão rápidas, começou a se criar
uma nova geração de usuários.
Essa nova geração, que nasce neste contexto, é constituída por pessoas cada
vez mais “conectadas”, que convivem com a realidade da interação, troca de
informações e comunicação online.
Essa mudança no comportamento dos indivíduos dessa geração,
principalmente dos mais jovens, trouxe preocupação e estimulou a observação e a
pesquisa sobre eles. Autores, como Mark Prensky (2010) e Tapscott (1999),
começaram a observar essas gerações que estavam entre dois e 22 anos de idade e
que viveram essa mudança tecnológica. Embora existam várias denominações para
estas gerações (Geração Y, Geração Net, Geração Google etc.), a mais utilizada é a
designada por Marc Prensky (2010), a geração dos Nativos Digitais, que será adotada
neste artigo.
Prensky (2004) caracteriza essa geração da seguinte forma:
Então agora nós temos uma geração de estudantes que absorve melhor
informações e que toma decisões mais rapidamente, são multitarefa e
processam informações em paralelo; uma geração que pensa graficamente
ao invés de textualmente, assume a conectividade e está acostumada a ver
o mundo através das lentes dos jogos e da diversão (p. 3, tradução nossa).

E ainda conforme Prensky (2001), a diferença entre a geração de educadores
e alunos é bem clara:
Nós nunca compreenderemos a tecnologia precisamente da mesma forma
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que os nativos [digitais] compreendem. Esta distinção é crítica na educação,
porque nós estamos em uma época em que todos os nossos alunos são
nativos digitais, ao passo que nossos educadores, professores,
administradores e planejadores curriculares são imigrantes digitais (p. 3,
tradução nossa).

Para entender a cultura midiática atual, Fantin e Rivoltella (2010) dizem que ela
pode ser entendida como um conjunto de complexos tecnológicos e de práticas que
se constroem em torno deles (p. 100), dividido em quatro aspectos:


a desmediação: o fim dos meios de comunicação como
conhecemos. Hoje, não é mais necessário esperar pelo horário de
um jornal televisivo ou a exibição de um show ou seriado. Pode-se
buscar essas mídias em tempo real pela Internet, como no YouTube;



a desprofissionalização: cada um agora pode ser não somente um
leitor, mas um autor, produzindo conteúdo para outros, escrevendo,
filmando, fazendo críticas, com o auxílio das ferramentas da web 2.0;



a fragmentação: textos e narrações longas são substituídas por
micronarrações, mensagem curtas, com mais objetividade;



a externalização: os “nativos digitais” externalizam seu lado pessoal,
para dar visibilidade à sua comunicação.

Lehmkuhl (2012) apresenta as principais características dos Nativos Digitais
baseando-se em diversos autores:
a) são multitarefas, podendo, por exemplo, tranquilamente assistir à
televisão enquanto ouvem música e trocam mensagens com amigos
pelo celular;
b) funcionam melhor quando em rede e realizando atividades
colaborativas. Gostam de compartilhar e construir conhecimentos
juntos;
c) querem entretenimento aliado à educação e, dentro do possível,
aprender por meio de jogos;
d) são aprendizes bastante visuais, preferindo gráficos e imagens a
textos;
e) querem acessar a informação de modo mais interativo, preferindo o
hipertexto à linearidade do texto impresso;
f)

preferem receber informações rapidamente e por meio de múltiplas
fontes multimídia;

g) querem acesso instantâneo a serviços e contato o mais rápido
possível com os amigos, não apresentando muita tolerância à
demora;
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h) jogos de computador, videogames, Internet, telefones celulares e
mensagens instantâneas são integrantes da vida desses indivíduos;
i)

buscam informação primeiro na Internet e depois em outros meios;

j)

confiam nas suas habilidades no uso da tecnologia e na localização
de informações na web;

k) preferem ler em uma tela de computador a ler documentos em papel;
l)

trafegam à vontade entre o real e o virtual e podem habitar mais de
um espaço virtual por vez;

m) percebem a tecnologia de um ponto de vista otimista (p. 36).

Será esse o perfil dos alunos que estão chegando às salas de aula de nossas
universidades? E será que o sistema educacional está preparado para essa geração?

2. O Processo de Coleta de Dados
Nesta pesquisa, foi utilizado como local da pesquisa um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) utilizado para alunos de graduação presencial, chamado de
Portal Didático. Além das questões colocadas neste trabalho, foram feitas mais
algumas perguntas em relação ao uso do Portal Didático, cujas respostas não cabem
no contexto deste artigo.
O questionário foi apresentado na página inicial de entrada dos alunos ao Portal
Didático como se fosse uma disciplina contendo uma curta descrição. Ao entrar na
disciplina, o aluno era informado, mediante um texto, do que se tratava a pesquisa,
quem era o responsável pela mesma e que esta seria feita de forma anônima, ou seja,
sem a identificação do aluno. Após o envio do formulário de pesquisa, aparecia uma
mensagem agradecendo a participação.
Além desta apresentação ao aluno, foram enviados em três períodos diferentes
e-mails aos alunos chamando-os para participarem da pesquisa.
A coleta de dados com os alunos foi realizada nos períodos de 15 de abril a 16
de maio de 2016, de forma ininterrupta.Foram utilizadas 30 questões, sendo 29
fechadas e uma aberta, para que o aluno pudesse fazer suas observações sobre o
Portal Didático. Todas as questões, menos a aberta, eram de preenchimento
obrigatório.
O total de alunos inscritos para participar desta pesquisa foi de 12.480, alunos
considerados como em situação regular junto à universidade. Participaram da
pesquisa 1.883 alunos de diversos cursos e campi, representando um percentual de
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participação de 15,1%.

2.1. Análise dos dados
Em relação a faixa etária (Gráfico 1), a maioria dos alunos está entre 17 e 21
anos (52%) e entre 22 e 25 anos (32,6%), totalizando 84,6% dos alunos que
responderam a pesquisa..
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Gráfico 1 – Faixa Etária dos Alunos
Em relação ao tempo que estão estudando na UFSJ, a maioria dos alunos que
respondeu ao questionário (31,8%) tem menos de um ano, seguido de mais de 3 anos
com 28, 9%. No Gráfico 2 podemos ver que a faixa de entrevistados está relativamente
bem distribuída entre alunos recém chegados e alunos que já estão no meio para o
final de seus cursos.
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Gráfico 2 – Tempo que estuda na UFSJ
Enquanto as perguntas anteriores serviram para caracterizar o grupo que
respondeu à pesquisa, no Gráfico 3 temos a primeira pergunta sobre o perfil
tecnológico destes alunos: 92,8% dizem possuir Microcomputador ou Notebook e
somente 7,2% não o possuem.
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Gráfico 3 – Possui Micro ou Notebook
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Possuir um microcomputador ou notebook para uso na vida acadêmica
(embora seu uso não seja necessariamente só esse), como ferramenta de pesquisa
e apoio às atividades, é importante para esses alunos. Esses dados nos mostram uma
das características dos Nativos Digitais, o de utilizar equipamentos e tecnologias para
acesso e desenvolvimento dos estudos.
Podemos observar também que 83,5%¨deles não possuem um tablet, contra
16,5% que o possuem, conforme o Gráfico 4. Mas em compensação 87,4% dos alunos
possuem um celular smartphone (celular que possui um sistema operacional e que
roda aplicativos – pequenos programas baixados pela Internet), mostrado no Gráfico
5.
Esse também já representa também algumas das características citadas por
Lehmkuhl (2012, p. 36) como a dos Nativos Digitais: querem acesso instantâneo a
serviços e contato o mais rápido com os amigos, que preferem receber as informações
de forma mais interativa e que buscam informações primeiro na Internet e depois em
outros meios. E que dispositivo mais prático para isso do que o smartphone?
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Gráfico 4 – Possui Tablet
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Gráfico 5 – Possui Smartphone
Quando perguntados sobre o tempo que gastavam utilizando o smartphone em
horas por dia, os dados apontam que 44,6 gastam mais de 4h por dia e 27,8% usam
de 2 a 4h por dia, totalizando 72,4% de uso destas duas faixas. Somente 6,6% o
utilizam por menos de 1 hora por dia, como demonstrado no gráfico 6.
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Gráfico 6 – Tempo de uso do Smartphone por dia
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Gráfico 7 – Recursos mais utilizados nos Smartphones além de ligação
Uma das questões colocadas foi de qual eram os usos que o smartphone tinha
além, óbvio, de fazer ligações telefônicas. Nesta pergunta o aluno poderia selecionar
todas as opções de uso. Os três maiores foram: Comunicação (WhatsApp,
Messenger, SnapChat etc.) com 98,2%, superando as Redes sociais (Facebook,
Twitter etc.) com 89,5% e E-mails, com 89,0% (Gráfico 7). Aqui podemos observar
bem as características dos Nativos Digitais no uso da tecnologia e comunicação
pessoal. Nota-se também que o uso da comunicação pessoal é cerca de 9% maior
que o uso de redes sociais, que é uma tendência mundial após alguns anos da
explosão do uso das redes sociais (principalmente Facebook e Twitter).
Quando perguntados se possuíam Internet em casa, 97,3% responderam que
sim, conforme o Gráfico 8. Com esse percentual quase total de Internet em casa,
podemos perceber o quanto a Internet se tornou importante para um número cada vez
maior de alunos da UFSJ, pois ter acesso à Internet em casa pode significar não só
acesso para o aluno, mas para todos os moradores da casa.
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Gráfico 8 – Internet em casa
Mas não basta sabermos se ele possui Internet em casa. A velocidade e a
forma como chega é um fator importante, pois determina que tipo de mídia eles podem
utilizar. Como mostrado no Gráfico 9, 53,5% deles possuem acesso por fibra ótica
(uma mídia mais atual e com capacidade de velocidades maiores), seguido de Velox
(Tecnologia de modem utilizado pela operadora OI) com 26,7%.
Na análise da velocidade nota-se que a faixa 5 MB/s até 15 MB/s ou mais
totalizam 55,3%, faixa essa considerada ideal para streaming de vídeo (como ver
vídeos no YouTube ou NetFlix), vídeos chamadas ou jogos online. Não há somente a
necessidade de se ter Internet em casa: existe a necessidade que ela tenha qualidade
e velocidade para o acesso às muitas mídias existentes.
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Gráfico 9 – Tipo de conexão da Internet em casa
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Gráfico 10 – Velocidade da Internet em casa
Quando a questão colocada é onde normalmente eles acessam a Internet
(permitindo várias respostas), os maiores acessos são em casa (96,9%), na
universidade (68,0%) e utilizando smartphones com tecnologia 3G ou 4G. Uma
característica forte dos Nativos Digitais se mostra aqui também: a necessidade de
estar conectado onde estiver, pois os smatphones conectados possibilitam isso
(Gráfico 11).
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Gráfico 11 – Onde acessam a Internet
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Mais dois dados importantes nesta pesquisa sobre os alunos: foi perguntado
sobre o uso de redes sociais e o número de horas que eles navegam na Internet.
Em relação ao engajamento em redes sociais, como esperado, o Facebook
desponta como o de maior utilização com 95,5% dos alunos, seguido da rede Google+
com 42,3%. Somente 2,1% dizem não possuir nenhum perfil em rede social ou
site/blog pessoal. Um outro ponto interessante é que 25,6% deles possuem perfil no
LinkedIn, uma rede social voltada para empregos e networking profissional. Esse dado
revela que já estão tentando se colocar no mercado de trabalho após a conclusão do
curso (Gráfico 12).
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Gráfico 12 – Perfil em Rede Social
Quanto ao tempo que o aluno passa por dia na Internet lendo e-mails,
navegando em sites e em outras atividades, temos mais um indício do seu perfil de
Nativo Digital: 70,42% deles passam entre 2 a mais de 4 horas e menos que 6% ficam
menos de 1h por dia. Esse percentual elevado de uso da rede é mais uma evidência
do perfil de Nativos Digitais (Gráfico 13).
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Gráfico 13 – Tempo de navegação na Internet
Com esses dados levantados, temos um indicador que os alunos têm certa
facilidade para usar equipamentos de informática, possuem conexão com a Internet
(a grande maioria em casa) e de boa velocidade, participam de redes sociais e
navegam um tempo razoável pela Internet, caracterizando-os como Nativos Digitais.

3. Considerações finais
Tendo caracterizado nossos alunos de graduação presencial como Nativos Digitais,
nos resta perguntar: como está a sala de aula desse aluno? Como estão
tecnologicamente os nossos professores?
A relação entre professores e alunos, que é historicamente hierárquica não teve
mudanças significativas nos últimos anos, embora os alunos sejam mais conectados
a essa nova mídia do que os professores. Utilizar as TICs ou AVAs, sem uma
mudança nessa relação mudará muito pouco. Um aluno que fica conectado boa parte
do seu dia, com várias janelas do navegador abertas consegue acompanhar um
quadro negro?
Para ter a atenção destes alunos, é necessário que o professor saiba escolher
material, propor novas estratégias, ter domínio básico da tecnologia que está ao seu
dispor, criar e orientar discussões virtuais, comunicar-se e interagir com seus alunos
neste novo espaço.
Isso não é uma tarefa fácil, e as escolas tem que se entender e se
comprometerem com essas mudanças, com a criação de espaços e estruturas para
que o desenvolvimento das TICs em sala de aula possa ocorrer. E principalmente a
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criação de políticas de conscientização e capacitação dos docentes para que possam
se adaptar a estas mudanças.
O momento não é mais de se discutir se se deve ou não ser utilizado recursos
tecnológicos na educação. Esse momento já passou. Agora é o tempo de saber como
usa-las de forma produtiva. Tecnologia por si só não resolve nenhum problema, muito
menos na educação. O papel do professor não se tornará desnecessário em prol dos
novos recursos tecnológicos, mas será fundamental para as novas gerações que já
chegarão conectadas. Para isso, este professor deverá se preparar não só em
tecnologia, mas principalmente com a mudança de paradigma de seu novo papel. O
professor deve adquirir este novo conhecimento, saber utilizar os recursos
tecnológicos, não para ter um simples conhecimento, mas usá-los de forma crítica e
criativa para produzir seu próprio material e interagir não só com seus alunos, mas
com todo o mundo novo que o cerca.
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Resumo – Este artigo apresenta uma breve problematização do contexto que o
deficiente visual encontra para acessar o ensino superior a distância. Também
exprime a importância das tecnologias para a acessibilidade de deficientes visuais,
e também de pessoas que possuem outras limitações, se corretamente
empregadas e utilizadas. Ressalta a importância do papel social que o designer
instrucional adquire, ao passo que pode usar de criatividade e sapiência para
aprimorar a relação de emprego das tecnologias com os conteúdos de ensino.
Apresenta as características dos recursos digitais pesquisados, a saber: webaulas
e videoaulas; leitores de telas e sintetizadores de voz; formato de arquivo; recursos
gráficos; links; imagens e animações; chats; softwares leitores; função
acessibilidade em aparelhos móveis; e audiolivros e audiodescrição, mostrando-se
como canal de consulta para possíveis interessados. E finda demonstrando que a
pesquisa poderá ser aplicada a outras deficiências e receber atualizações.
Palavras-chave: Ensino a distância; deficiente visual; recursos digitais.
Abstract – This paper presents a brief questioning of the context that visually
impaired face when accessing higher distance education. It also expresses the
importance of technology for the accessibility of the visually impaired, and also
people who have other limitations, if properly employed and used. Emphasizes the
importance of the social role that instructional designer acquires, while being able to
use creativity and wisdom to improve the employment relationship of technology
and teaching content. It displays the characteristics of digital resources surveyed,
including: web classes and video classes; screen readers and voice synthesizers;
file format; graphics capabilities; links; images and animations; chats; software
readers; function accessibility on mobile devices; and audio books and audio
description, showing up as consultation channel to potential interested. And it ends
demonstrating that the research could be applied to other disabilities and be
updated.
Keywords: Distance learning; visual impairment; digital resources.

Introdução
O ensino a distância (EaD) vem se destacando nas últimas décadas como
importante meio para obtenção de formação superior, o que atende o aumento da
exigência de qualificação profissional pelo mercado de trabalho. Este modelo de
ensino contribui com pessoas que não têm tempo ou condições de frequentar uma
sala de aula presencial, de forma que obtenham as instruções e qualificações
desejadas.
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Foram pesquisados, por meio de referencial teórico (em anais de congressos,
livros e matérias online) e entrevistas, quais os recursos e diretrizes digitais
utilizados atualmente como estratégias de ensino para deficientes visuais, em
especial no ensino a distância. De posse da pesquisa, buscou-se reforçar neste
artigo, a definição e importância que a inclusão apresenta para o contexto do aluno
deficiente na construção do saber acadêmico, em parceria com os agentes
envolvidos no contexto do EaD.
Neste momento destaca-se a responsabilidade do designer trabalhar em
parceria com as instituições de ensino, em especial o designer instrucional, a fim de
compreender quem é o aluno que utilizará o material de ensino, que será produzido
por ele. Ainda, ele deve usar de criatividade e sapiência com o propósito de eleger
ou adequar o melhor recurso, ou tecnologia, ao conteúdo que se pretende transmitir
ao aluno deficiente, considerando que estas de modo algum devem gerar dificuldade
de acesso e consequente exclusão.
Posteriormente, apresentam-se os recursos pesquisados e utilizados no meio
digital e suas características, abordando de que forma eles podem contribuir com a
inclusão do deficiente visual cego e de baixa visão – a saber: audiolivros e
videoaulas; leitores de telas e sintetizadores de voz; formato de arquivo; recursos
gráficos; links; imagens e animações; chats; softwares leitores; função
“Acessibilidade” em aparelhos móveis; e audiolivros ou livros digitais.

Desenvolvimento
É importante usar os recursos disponíveis a favor da inclusão dos alunos no modelo
de ensino a distância. O uso adequado da tecnologia permite potencializar o
aprendizado do aluno. São as TAs (tecnologias assistivas) que, como as TICs
(tecnologias da informação e comunicação), cumprem a função de possibilitar
acesso por meio de softwares e materiais específicos que servem de apoio ao
desenvolvimento acadêmico do aluno com deficiência (Theis, 2012). O bom uso das
tecnologias e a ampla oferta de materiais de ensino beneficia todos os alunos, com
ou sem deficiência, que poderão encontrar também no material acessível um outro
canal de aprendizado e, assim, enriquecer seu método de estudo. Isto é válido
considerando que as formas de aprendizado das pessoas são diversas e provêm da
forma como foram construindo seu modo de aprendizado ao longo da vida,
influenciados por suas experiências pessoais.
É importante frisar que a tecnologia, no EaD, não somente faz referência ao
uso da internet ou do computador, mas de aparatos que foram desenvolvidos para
permitir, facilitar e melhorar o acesso do aluno. Portanto, os materiais de ensino
precisam atender às necessidades que o estudante possui, em especial o
deficiente físico.
Levando a esfera da sala de aula até a realidade do aluno, o ensino a
distância (EaD) permite que o aprendizado se faça no tempo que o aluno dispõe
para construir seu saber, por meio dos recursos digitais. Ainda permite que o público
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EaD se torne diverso e, portanto, com maiores possibilidades de inclusão a alunos
com variadas limitações.
Desde 2010, portanto, é possível ofertar ensino acadêmico aos deficientes
visuais, com o auxílio das tecnologias assistivas, o que contribui para a inclusão dos
deficientes no ensino do país. Essas tecnologias devem ser utilizadas não somente
na oferta do material de ensino, como em todo o processo de aprendizado,
utilizando as tecnologias adequadas também no processo de avaliação das
atividades do aluno deficiente. Deve-se repensar qual a melhor forma de fazê-la,
prevendo a minimização do retrabalho em todo o processo. Por exemplo, é possível
evitar a readaptação da tarefa do aluno para tinta quando o professor, que não
dominar o Braille, tiver que fazer a correção da atividade educacional (Silva, 2010)
se for considerado uma avaliação oral ou mesmo se a tarefa for passada por meio
digital. Nesse último caso, o aluno poderá responder às questões se apoiando no
auxílio dos programas leitores de tela.
A instituição de ensino deverá dispor de um núcleo de assistência estudantil
para cuidar das necessidades específicas do aluno deficiente. Esse núcleo deverá
tomar conhecimento sobre qual é a “singularidade do aluno” e como deverá “adaptar
o material” (Manoel, 2008). Deve-se prever um modo de minimizar o retrabalho, com
a escolha adequada do recurso ou material de ensino. Neste aspecto, a produção e
a viabilização de material para inclusão do aluno deficiente devem ser consideradas
da mesma forma que se pensa um material para um estudante vidente, porém
levando em conta as limitações do aluno deficiente (Dallabona, 2011). Levantadas
as necessidades do deficiente, a instituição de ensino conhecerá o perfil do aluno
com o qual irá lidar e poderá, portanto, escolher qual tecnologia assistiva melhor
atenderá ao processo educacional.
Quando a tecnologia é escolhida de forma errada, além de não transmitir o
conteúdo de maneira correta, ignora a possibilidade de se eleger uma tecnologia
que atenda melhor ao que se pretende transmitir. O designer encontra diante disso,
o desafio de aliar as tecnologias ao conteúdo de ensino, de modo que sua
disponibilização não cause ao aluno deficiente visual, especialmente, empecilhos de
uso e consequente exclusão de acesso à informação (Martins, 2007).
O designer que atua no contexto da educação a distância é conhecido por
designer instrucional, ou educacional, e sua principal função é relacionar o conteúdo
produzido pelo professor com o modo que ele será disponibilizado ao aluno EaD,
levando em conta qual a melhor tecnologia e forma de aprendizado deste aluno
(LDI, 2015). O designer instrucional permeia o planejamento das ações do curso
junto ao coordenador, o desenvolvimento das atividades e materiais de ensino junto
aos professores e tutores, pesquisando quais as melhores tecnologias, ferramentas
e plataformas existentes e que poderão potencializar a transmissão do conteúdo
pretendido (Mari, 2011). Ele deve pesquisar, escolher e adequar as atividades do
curso aos interesses e formas de aprendizados dos alunos. E, quando necessário,
até mesmo projetar um novo modo ou meio de repassar o conteúdo ao aluno EaD,
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de forma que eles sejam capazes de pensar, sentir, experimentar e compartilhar o
que foi aprendido (Barros, 2011).
Para atender diferentes situações é que os materiais didáticos devem ser
fartos e variados, a fim de despertar interesses significativos e cumprirem a
finalidade ao qual se propõem (Dallabona, 2011). E no contexto do EaD o material
didático é um importante meio de transmissão de informações entre o curso e o
aluno, assumindo papel necessário no ensino (Dallabona, 2011). Isso posto, o
material gerado apresentará qualidade para ser disponibilizado ao aluno deficiente
visual, de modo que ele possa se desenvolver de forma mais autônoma e com
progresso, maior compreensão, motivação, autonomia, maiores notas, maior
autoestima e maior confiança (Bonadiman, 2011).
O uso adequado das tecnologias pela instituições de ensino deverá viabilizar
ao aluno deficiente visual maior flexibilidade na apresentação do conteúdo, através
de dispositivos de interações especiais. Desta forma, a própria EaD, o material
didático e a tecnologia utilizada constituem-se soluções de acessibilidade e, por
conseguinte, inclusão do aluno deficiente na esfera social (Junior, 2010).
Em entrevista, Martins (2014) relatou que, em geral, o aluno cego grava a
aula pelo celular ou outro dispositivo gravador e a escuta novamente em casa, como
método de estudo. Também elucida que os deficientes visuais costumam usar seus
notebooks com fone de ouvido para ter acesso aos textos, por meio dos leitores de
tela. Mas, antes, o texto precisa ser escaneado previamente ou enviado via mídia
digital ou e-mail para o aluno deficiente (Martins, 2014).
As TAs deverão corrigir “a dependência de necessitar da visão a todo instante
com uma série de sistemas compatíveis” com o computador e materiais adequados,
“tornando-os inteligíveis àqueles que não contam com visão plena”, por exemplo, os
programas que leem o conteúdo exibido na tela do computador (Junior, 2010). A
pessoa com baixa visão pode ter seu desempenho visual desenvolvido e ampliado
de forma constante e progressiva, uma vez que a estimulação da visão residual
contribui com a melhora da funcionalidade dela (Ministério, 2010).
A seguir serão listadas as diretrizes e os recursos digitais coletados e suas
principais características, de modo que contribuam para o ensino de deficientes
visuais, especialmente no modelo semipresencial.
Webaulas e videoaulas
As videoaulas são aulas gravadas em vídeos e as webaulas são aulas transmitidas
ao vivo por meio da internet, em tempo real. Nessas ocorrem aulas tradicionais,
como se fossem em uma sala de aula presencial, mas a diferença é que, na
primeira, o aluno deficiente visual poderá escutar o que o professor lecionar quantas
vezes necessitar, caso a tenha gravada em um arquivo. Um dos benefícios desse
meio educativo é potencializar a transmissão de conteúdo quando a escrita não for
suficiente no processo de ensino-aprendizado.
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Leitores de telas e sintetizadores de voz
Os programas leitores de tela usam os sintetizadores de voz para permitir a tradução
textual em verbal ao aluno dependente do sentido da audição. Alguns programas
permitem que se escolha a natureza da voz (feminino ou masculino) e também sua
velocidade de áudio (Bonadiman, 2011). Uma característica dos programas com
sintetizadores de voz atende exatamente a essa necessidade quando disponibilizam
o aumento ou a redução da velocidade do áudio disponível.
É possível que o programa sofra algumas incompatibilidades, como por
exemplo apresentar textos incompreensíveis advindos de súbitas acelerações do
mesmo – tal como toda tecnologia está suscetível. Algumas palavras também
oferecem desafios, como exemplo os links e estrangeirismos (Bonadiman, 2011).
Muitos alunos cegos que não possuem material em Braille ou leitores de tela,
precisam pedir ajuda a alguém para que leia ou transcreva o material didático do
qual dispõem. Os leitores de telas substituem esta dependências, proporcionando
maior independência, qualidade de vida e inclusão social (Estabel, 2003).
Formato de arquivo
O formato PDF pode facilitar ao programa leitor de texto acessar o conteúdo por
causa de sua configuração (Dallabona, 2011). Indica-se, portanto, que materiais de
ensino disponibilizados ao aluno em formato PDF, sejam gerados a partir de um
arquivo salvo diretamente do computador; ou seja, sejam digitados em algum
programa de edição (Word, Write, Adobe Indesign, entre outros) e salvos no formato
PDF. Sendo assim, o programa leitor de tela conseguirá fazer melhor a leitura do
alfabeto contido no texto, porque esta configuração se assemelha à sua
programação e funcionalidade. Ressalta-se que, caso o PDF tenha sido gerado a
partir de um arquivo TXT (e não .DOC, .DOCX, ou outro), a leitura do texto se
tornará ainda mais fluida (Martins, 2014), uma vez que este formato não permite a
configuração de conteúdos de caráter imagético (tabelas, infográficos e outros), os
quais são empecilhos para o fluido funcionamento do programa leitor de
tela (Dallabona, 2011).
Caso o PDF seja gerado a partir da imagem de um livro escaneado ou
fotografado, o programa leitor poderá encontrar dificuldades na fluidez da leitura e
travar, devido à falta de qualidade nas cópias, deixando o conteúdo incompreensível
ao deficiente visual. Existe no mercado um scanner próprio para gerar imagem de
livros e os transformar em um arquivo, com mais facilidade de compreensão pelo
programa leitor de tela (Martins, 2014).
Recursos gráficos
Os programas leitores de tela não diferenciam recursos gráficos (utilizados na
comunicação textual dos videntes, como negritos, itálicos, entre outros). O uso
desses recursos no texto corrido não infere em variação da entonação da voz
sintetizada, por exemplo, ou sequer geram quaisquer diferenciações na leitura oral
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pela tecnologia assistiva, o que revoga sua utilidade na produção de materiais para
deficientes que não possuem qualquer resíduo visual (Martins, 2014).
Caso sejam utilizadas letras maiúsculas em palavras encontradas no meio do
texto corrido – exceto em caso de início de frase e nomes próprios – o programa
leitor de tela as reconhecerá como se fossem letras avulsas ou siglas e, portanto, o
deficiente visual escutará cada letra sendo soletrada pela voz sintetizada, podendo
não fazer sentido semântico (Martins, 2014).
Links
Os leitores de telas apresentam dificuldade na leitura dos links porque os
reconhecem 'letra a letra', ou seja, o programa soletra todas as letras e números
componentes do link (Martins, 2014), o que para o deficiente visual pode parecer
desconexo e sem sentido. Essa questão pode ser eficazmente resolvida se o
webdesigner trabalhar na programação do software orientando-o a pular esse tipo
de informação (Beche, 2011) ou compreendê-lo como um único bloco de
informação, nomeando-o adequadamente, de forma que o deficiente visual saiba o
assunto do conteúdo do link mostrado. Nesse caso, o deficiente visual deverá ter a
opção de pular o conteúdo por meio de um botão no teclado do computador, no
momento que lhe convir.
Imagens e animações
Imagens e animações apresentam necessidade de terem seu conteúdo descrito
textualmente no material de ensino (Beche, 2011). Ressalta-se que a mensagem
exibida em forma de imagem deve ser repassada ao aluno deficiente visual de modo
objetivo, descritivo e claro, uma vez que ele não conseguirá fazer sozinho a leitura
visual tal como um vidente (Martins, 2014). É importante que a descrição não
apresente interferências de interpretações pessoais para que a mensagem
transmitida seja eficazmente compreensível.
Chats
No EaD, os chats e fóruns de discussão são recursos bastante usados com a
finalidade de sanar as dúvidas dos alunos. As atualizações constantes da conversa
do chat exigem que o mecanismo de leitura do texto se torne mais rápido, quanto à
tradução do texto da conversa transformada em voz, portanto não interferem no
funcionamento do programa leitor de tela. Porém, tais programas, deverão ser
habilitados para não atualizarem no ritmo que surgirem as mensagens, a fim de que
o deficiente visual possa ter ciência de todo o conteúdo discutido e a informação não
pareça desconexa cada vez que surgir uma nova mensagem (Beche, 2011).
Softwares leitores
Em geral, descrevem a interface e os comandos de interação, além de fazer leitura
linear do conteúdo da página e permitir amplas configurações da verbalização
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(Amaral, 2013). Têm a principal função de tomar conhecimento dos fonemas escritos
e transformar o texto (digitalizado ou não) na sintetização da voz que transmitirá o
conteúdo do arquivo ao deficiente visual (Junior, 2010), como por exemplo: Delta
Talk, Dosvox (sistema operacional que se comunica com todas as plataformas;
Oliveira, 2014), Jaws e NVDA, para citar alguns.
Função “Acessibilidade” em aparelhos móveis
Atualmente, tablets ou celulares com Sistema Operacional Android 4.1, ou qualquer
versão superior, permitem que o deficiente utilize do sintetizador de voz já incluso no
aparelho, simplesmente ativando essa função.
Quase todos os aparelhos celulares e notebooks já possuem funções de
acessibilidade, entretanto, apenas os novos tablets possuem sintetizadores de
voz (Martins, 2014).
Audiolivros e audiodescrição
Os audiolivros ou livros digitais, são livros com conteúdo gravado em arquivo de voz
(geralmente .mp3 ou .wma) ou disponibilizados em formato específico (.daisy) para
leitura pelo programa leitor de livros. O programa utilizado por deficientes visuais
para a leitura de livros acessíveis, em geral, é o Daisy – fornecido pela Fundação
Dorina Nowill Para Cegos1.
O sistema de marcação de páginas de livros pelos deficientes visuais difere
do habitual uso de marcadores de página. Martins (2014) utiliza a técnica de
adicionar uma palavra-chave, que ele sabe que não existe no livro, no meio da frase
que está lendo. Esta informação é compartilhada por outros deficientes, conforme
entrevistas informais durante o processo de investigação. Quando se desejar
retomar a leitura, é acionado o atalho de pesquisa via teclado e faz-se a busca pela
palavra-chave. Isso permite encontrar a palavra desejada, apagando-a para a
continuação da leitura (Martins, 2014).
É importante que os demais materiais de apoio das disciplinas, como por
exemplo a indicação de filmes do escopo acadêmico, ofereçam o recurso de
audiodescrição, a qual descreverá as cenas e ações importantes em paralelo às
falas das personagens (Filatro, 2007) – informações estas que são imediatamente
apreendidas pelo sentido da visão, em sua maioria.
A audiodescrição é diferente da narração, é rica em detalhes, uma vez que
descreve não só os acontecimentos significativos com minúcia, como também a
linguagem corporal e expressões faciais das pessoas, as cores das roupas, o modo
como se deslocam, dentre outros (Globo, 2014), aliados à emoção (entonação) da
voz. A audiodescrição do material de ensino pode ser potencializada se relacionada
a outros recursos tecnológicos assistivos, como os leitores de tela e scanners que
1

Disponível em <www.fundacaodorina.org.br/o-que-fazemos/livros-acessiveis/>. Acesso em 21 de
abril de 2015.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
transformam as páginas em PDF para a leitura via voz sintetizada (Lucas, 2014).

Conclusão
O uso adequado das tecnologias, pelas instituições de ensino, deverá viabilizar ao
aluno deficiente visual maior flexibilidade quanto à apresentação do conteúdo
disponibilizado, associado ao uso de dispositivos de interações especiais que
necessitar. A tecnologia existente precisa ser usada de modo associado, a fim de
viabilizar a construção de conhecimento do aluno, permeando todos os seus canais
de receptividade de informação e fazendo, assim, com que sua experiência de
aprendizado seja mais completa. De modo algum ela deve gerar qualquer
dificuldade de acesso ao conteúdo pretendido, pelo aluno EaD, mas sim o oposto.
Desta forma, a própria EaD, o material didático e a tecnologia utilizada constituemse soluções de acessibilidade e, por conseguinte, de inclusão do aluno deficiente no
âmbito social (Junior, 2010).
O designer, em parceria com as instituições de ensino, deve observar o
emprego das tecnologias disponíveis, no que tange a eficácia da transmissão do
conteúdo pretendido, de modo que ela potencialize e não cause empecilhos ou
barreiras de acesso ao aluno deficiente, especialmente. É papel do designer
instrucional compreender quem é o aluno deficiente e as limitações que sua
deficiência implicam, relacionar seu modo de aprendizado às tecnologias
disponíveis, levando em consideração a melhor forma de transmitir o conteúdo
pretendido da disciplina. É papel da tecnologia ocupar a lacuna que a deficiência
traz e contribuir com uma forma de ensino não igualitária, mas justa, conforme a
necessidade de cada indivíduo. Assim, viabiliza-se o cumprimento das exigências
legais relacionadas à Acessibilidade, a exemplo do Decreto Federal Nº 5.296 de 02
de dezembro de 2004, possibilitando ao deficiente obter qualificação profissional no
ensino superior a distância como fruto da inclusão social.
Seguindo as diretrizes do Governo Federal e dos órgãos competentes,
aliados às novas possibilidades disponíveis no meio acadêmico de pesquisa e das
instituições de apoio, verificou-se que é possível incluir o deficiente visual no meio
acadêmico de ensino superior a distância. Constatou-se que as tecnologias
assistivas e as diretrizes para construção de materiais de ensino acessíveis
permitem que o conteúdo seja transmitido ao deficiente visual de modo que ele
construa autonomamente seu saber.
Esta pesquisa também contribui com o campo do design ao ponto que
apresenta os prós e os contras das tecnologias existentes pesquisadas, de modo
que pode vir a ser um documento de consulta posterior para a inclusão do deficiente
visual no ensino superior a distância. Sugere-se, ainda, semelhante estudo para as
demais deficiências físicas, aplicadas às instituições de ensino superior do país.
É importante expressar que esta pesquisa está aberta a futuras contribuições,
por considerar que as tecnologias existentes sofrem atualizações constantes e
podem surgir novas e até com melhores eficiências que as relatadas neste artigo.
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Resumo – Este artigo analisa a importância das práticas que se desdobram na
realidade da educação a distância (EaD), esta vista como mecanismo de formação
educacional formal na realidade brasileira. Explora-se ao longo deste texto o papel
que esta modalidade de ensino, atrelada aos processos de autonomia e outras
competências, representa nas práticas educativas. Inicialmente aborda-se em
isolado algumas problemáticas que versam sobre o campo dos saberes na EaD.
Assim, procura-se estabelecer aproximações entre o discurso produzido
socialmente sobre a modalidade e as reais contribuições que brotam da mesma.
No tocante aos variados conceitos que se designam à EaD, faz-se um breve
histórico da modalidade em contraposição à educação semipresencial e presencial.
Apropria-se neste artigo do pensamento de Moran e outros teóricos que apontam
em seus estudos diversidades ao que tange as raízes da EaD. Também se cria
discussão sobre o papel da EaD e seus percebidos benefícios e dilemas. Adiante,
propõe-se discussão sobre o campo dos movimentos que os atores da EaD
percorrem em sua estada nesta modalidade. Conclui-se que EaD e as práticas da
autonomia são eixos de importância fundamental nessa modalidade de educação
para o sucesso dos processos de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Educação, Educação a Distância, Autonomia.
Abstract – This article analyzes the importance of practices that unfold in the
reality of distance education (DE), this seen as formal educational training facility in
the Brazilian reality. It explores throughout this text the role that this type of
education, linked to the processes of autonomy and other skills, is in educational
practices. Initially it addresses in isolated some issues that deal with the field of
knowledge in distance education. Thus, it is looking to establish similarities between
the discourse socially produced on the mode and the real contributions that flow
from it. With regard to the various concepts that are called to distance education, it
is a brief history of the sport as opposed to semi-distance education and face.
Appropriates this article thought of Moran and other theorists pointing in their
studies diversities to respect the roots of distance education. It also creates
discussion about the role of distance education and their perceived benefits and
dilemmas. Further, it is proposed discussion on the field of distance education
movements that actors go through in their stay in this mode. It concludes that
distance education and autonomy practices are axes of fundamental importance in
this type of education to the success of teaching and learning processes.
Keywords: Education, Distance Education, Autonomy.
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Introdução e algumas antecipações
A modalidade de Educação a Distância tornou-se efetivada no Brasil através da
LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – em sua última
atualização no ano de 1996, onde se expressa a política de uma educação que
permeie as possibilidades de utilização de variados veículos de comunicação, bem
como a possibilidade de extensão de ensino nos campos da educação superior,
extensão e pós-graduação.
A LDBEN, de 20 de dezembro de 1996, pelo Decreto nº. 2.494, de 10 de
fevereiro de 1998 (publicado no D.O.U. de 11/02/98), apresenta a EaD como uma
forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem do discente matriculado nesta
modalidade, utilizando-se de recursos didáticos organizados no viés de sua
contemporaneidade.
Mostra-se relevante neste ínterim salientar que essa modalidade dá-se por
meio da utilização de instrumentos que possibilitam a auto-aprendizagem, com a
aferição de recursos didáticos definidos e metodologias sistematicamente
organizadas e utilizadas de forma integrada aos meios de comunicação que se
fazem presentes à realidade do discente. Também neste bojo se articulam políticas
públicas implantadas para avanço e democratização desta modalidade de ensino,
como a Universidade Aberta do Brasil – UAB – que oferta a públicos específicos
(professores, gestores escolares, atores sociais...) além do ensino a distância,
laboratórios e demais recursos que permitem êxito no processo de aprendizagem
dos integrantes.
Tomando o campo da contextualização da EaD como mecanismo surgido da
urgência do homem em formar-se, o educador Paulo Freire pensa que na escola,
professor e aluno são complementares: todos aprendem e todos ensinam, cabendo
a cada um fazer brotar suas potencialidades. A afirmação conhecida de Freire, de
que “ninguém ensina ninguém, mas ninguém aprende sozinho” (1987, p. 48), remete
à visão essencial de que as pessoas ensinam umas às outras e aprendem umas
com as outras, como proposto pela EaD.
Esta educação como processo vital ocorre quando um indivíduo dialoga com
outro e juntos buscam conhecimento, assim sintetizando os princípios desta
modalidade de ensino.
Neste debate, para Moran (2002), rever os processos pedagógicos implica
reavaliar e adaptar-se aos novos processos de interação que as novas tecnologias
da informação possibilitam a partir da criação de ambientes de aprendizagem e
comunidades virtuais, eliminando barreiras de tempo e distância.
Logo, a EaD utiliza-se da tecnologia disponível, contudo para que esta
modalidade atinja seus objetivos, faz-se necessário que as instituições comecem a
repensar os modelos pedagógicos existentes e vigentes dentro de um novo contexto
da demanda social e política que percebe-se no Brasil desde os movimentos
populares na educação que emergiram nas instituições escolares, desde a
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educação básica ao ensino superior, em especial com o avançar dos anos de 1980.
Como o êxito da modalidade a distância depende de uma série de fatores e
dentre eles a perfeita assimilação de alguns processos presenciais de ensino,
mostra-se oportuno conhecer o processo histórico envolvido nessa modalidade,
além de algumas teorizações sobre o processo de ensino e aprendizagem que no
interior dos movimentos de formação se articulam, como apresentados a seguir.
1. Os múltiplos conceitos destinados à Ead
Compreendem-se inúmeros significados atribuídos à educação a distância, em
maior evidência os advindos do apogeu do século XXI. Em diálogo com vários
aspectos que se relacionam aos campos do ensino e da aprendizagem, não há
como precisar em apenas uma vertente o que define a EaD.
Não menos importante que a educação presencial, e até mesmo a
semipresencial, a EaD mostra-se muito menos subjetiva em comparativo com as
bases destas outras duas modalidades de ensino por delimitar e, sistematicamente
prever ações de maneira mais objetiva aos processos que por ora perpassam uma
ótica de apropriação em médio e longo prazo.
Para Moran (2002), a educação presencial é a encontrada nos cursos
regulares, em qualquer nível, onde profissionais docentes e alunos concentram-se
sempre em um local físico, nomeado historicamente por sala de aula. Trata-se do
ensino convencional ou tradicional, que segundo Behrens (2000), o professor é o
transmissor do conhecimento já pronto e restrito à sala de aula, livro didático, quadro
e giz.
Em meio termo, dialogando com a EaD e a educação presencial, a educação
semipresencial apresenta-se desde 2004, quando o Ministério regulamentou-a como
possibilidade de criar nova motivação por parte dos alunos em um enriquecimento
nos recursos didáticos, dinamizando, assim as aulas presenciais com os seus
conteúdos ministrados. Desde então se percebe que muitas instituições de ensino
superior (IES) têm investido nessa prática como forma de inovação, de dinamização
da situação presencial. As aulas da educação semipresencial acontecem em parte
nas salas de aula e outra parte a distância, através de tecnologias como os
ambientes na internet, tendo como principal exemplo o Moodle.
O Moodle é uma plataforma de aprendizagem a distância baseada em
software livre. É um ambiente modular de aprendizagem dinâmica. Ele foi e continua
sendo desenvolvido continuamente por uma comunidade de centenas de
programadores em todo o mundo, que também constituem um grupo de suporte aos
usuários, acréscimo de novas funcionalidades, entre outras possibilidades de
interação entre administradores e programadores que dialogam sob a filosofia GNU
de software livre.
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Retomando o pensamento de Moran (2009), compreende-se que a educação
caminha para um diálogo mais eloquente entre os cursos presenciais,
semipresenciais e a distância, com a utilização das tecnologias de maneira mais
rápida e integrada, uma vez que, para que se tenha uma aprendizagem significativa,
é necessário que todas as instituições educacionais, em todos os níveis, permitamse articular o contexto presencial ao virtual, promovendo a vivência de uma nova
conceituação pedagógica da comunicação e da gestão educacional entre essas
modalidades de ensino.
Para Guarezi e Matos (2009, p. 129), o conceito de EaD tem evoluído, a partir
de uma abordagem focalizada na separação física dos seres, e hoje percebem de
maneira especial o processo de comunicação, incluindo, no final do século XX, as
tecnologias da informação. Estas tecnologias, tão visíveis na sociedade
contemporânea, apregoam na realidade social dos indivíduos importantes funções,
não somente no contexto de facilitar a realidade dos homens em suas ações mais
rotineiras, mas de também, de maneira a contribuir para a construção de uma
identidade que além de valorizar contextos humanísticos, forma para o trabalho e
para a intelectualidade.
Entre os inúmeros sentidos relacionados ao conceito de EaD, pensa-se que
se destaca o pensamento de Aretio (1994, apud GUAREZI, 2009, p. 19) ao pensar
que a:
(...) EaD é um sistema tecnológico de comunicação bidirecional que
substitui a interação pessoal, em sala de aula, entre professor e aluno como
meio preferencial de ensino pela ação sistemática e conjunta de diversos
recursos didáticos e pelo apoio de uma organização tutorial de modo a
propiciar a aprendizagem autônoma dos estudantes.

Se antes, a EaD podia ser conceituada apenas como um sistema educacional
onde exista total separação corporal entre discente e docente, em contraposição à
educação presencial e semipresencial, bem menor encontra-se esta fronteia nos
tempos atuais.
Os especialistas neste campo reconhecem que a distinção entre ensino
„presencial‟ e ensino „a distância‟ será cada vez menos pertinente, já que o
uso das redes de telecomunicação e dos suportes multimídia interativos
vem sendo progressivamente integrados às formas mais clássicas de
ensino (LÉVY, 1999, p.170).

Neste entendimento, e retomando os múltiplos entendimentos da EaD,
Guarezi (2009, p. 20), acredita que as diferentes concepções que a EaD apresenta
no contexto social de formação do discente, mantêm em comum a separação física
entre o professor e o aluno e a existência de tecnologias para mediatizar a
comunicação e o processo de ensino e de aprendizagem.
Não há como negligenciar que a evolução do conceito da EaD se dá no que
se refere aos processos de comunicação, com o avançar dos equipamentos
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tecnológicos nos lares, passando assim a modalidade a cada vez mais, possuir
maiores possibilidades para efetivar a interação para a aprendizagem.
Portanto, mostra-se necessário compreender que a EaD acompanha a
evolução das tecnologias de comunicação que lhe são ferramentas de
funcionamento, o que não significa necessariamente uma evolução pedagógica nos
mecanismos metodológicos do ensino, mas um avanço naturalmente humano.
“Sempre é possível usar a tecnologia mais avançada para continuar fazendo
as mesmas velharias, em particular o velho instrucionismo” (DEMO, 2007, p. 90).
Nesta abordagem, Demo conceitua a realidade do progresso tecnológico com a
limitação humana em valorizar, mesmo que maneira histórica, os valores que se
apresentam em sua essência, não permitindo em determinados contextos, o emergir
de novas possibilidades de educação.
Assim, nesta dinâmica, a EaD também pode ser entendida como um processo
de ensino e aprendizagem, mediado além das tecnologias, por saberes, onde
professores e alunos estão separados espacial ou temporalmente, mas não rompem
o contato didático que se perpetua em todo processo educativo, compondo assim a
base conceitual a que se destina o ensino.
Também se pode compreender que a EaD seja formada por uma
conceituação de ensino, com métodos, currículos, processos avaliativos e temáticas
específicas e aprendizagem, resultados destas interações de ensino, onde
professores e alunos não estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar
conectados e se relacionando por meio de tecnologias, em especial a internet.
2. Diálogos do indivíduo com a EaD
A educação a distância como modalidade de ensino surge da demanda de uma
nova plataforma de saberes em torno dos entendimentos da formação no campo dos
processos de ensino e aprendizagem.
Em tempos idos, a educação, em especial a perspectiva da educação em sua
ação fora do espaço escolar formal, em pouco poderia se articular com o
entendimento que hoje se têm das perspectivas do saber não visualizado na sala de
aula formal. Mesmo as disciplinas que hoje não necessitam, em especial deste
espaço, a se citar as aulas de educação física, de artes e outras, cadenciam um
conhecimento que a priori, deve ser dado como eficaz dentro do espaço escolar.
Não se mostra possível pensar em uma conquista acadêmica – pode-se dizer
também formação – sem algum artefato que se relacione ao currículo, avaliação,
formação, academia, didática...
O conhecimento passa, antes de tudo, pela busca do entendimento racional
do fazer humano, é a racionalidade em detrimento de tudo que se faz formal e motor
para a razão da formação educacional do ser humano.
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Em dado momento histórico, o homem, com o alavancar dos conceitos
tecnológicos, deste os processos da revolução industrial, ao acesso das massas aos
aparelhos telefônicos, do acesso à rede mundial de computadores e o natural
crescimento de uma sociedade já envolvida com estas perspectivas, em muito
colaboram para a exemplificação do quão importante se faz a dinâmica da EaD.
Neste entendimento, no arcabouço de desafios da EaD necessita-se
considerar: a sólida formação e capacitação dos profissionais envolvidos nos
processos de ensino e aprendizagem. Também se deve pensar na apresentação
clara dos critérios desta modalidade, transpondo as barreiras do preconceito e
paradigmas que socialmente, em especial nos meios acadêmicos, perpassam esta
modalidade, trazendo novas significações para o uso da tecnologia pelo cidadão
aprendente, bem como perceber que para o novo perfil designado ao estudante,
este trabalhador, tecnológico, multifacetado, serão necessários saberes sobre o
domínio da informática, produzindo e estabelecendo conceitos tecnológicos
importantes para o exercício desta modalidade de ensino. Nesta condição, Lima
(2000), ainda completa que:
Só se pode obter uma mudança na prática educativa libertando-se dos
grilhões que o conteúdo impõe à educação, do tratamento massificado da
educação e, principalmente, da ditadura e do arcaísmo de uma postura
educacional tendo como base o magister dix que coloca nas mãos dos
professores/treinadores a responsabilidade pelo processo comunicacional
que faz parte desta relação. Para realizar essa mudança de enfoque, é
necessário que se atue na mudança de mentalidade dos
educadores/treinadores e, concomitantemente, se desenvolva uma
ferramenta didática que possa vencer a contradição histórica entre o
conceito de educação de massa e atendimento individual ao aluno (p. 95).

As aplicações da EaD tem em sua base o alcançar de indivíduos isolados por
barreiras geográficas, assim atingindo populações não tradicionais de aprendentes,
reduzindo custos, e sobretudo, atuando no campo da responsabilidade com o
desenvolvimento da cidadania e com a igualdade de oportunidades de acesso
ao saber .
Assim, a EaD apresenta-se nos últimos tempos, a se destacar a última
década, como importante mecanismo de formação que além de possibilitar a
formação inicial e continuada de profissionais em diversas áreas, não somente para
o trabalho, mas também para o saber, abarca conhecimentos que possibilitam uma
ação além das potencialidades até então estanques. Estas potencialidades, no
aspecto formativo que se limitavam à formalidade das salas de aula e da presença
contínua do profissional docente como fio condutor dos processos de ensino e
aprendizagem passam, em especial com as políticas públicas para a educação na
modalidade a distância a serem percebidas pela sociedade brasileira.
Historicamente entende-se que desde os primórdios da vida do homem
racional, este procura evoluir enquanto ser de construção e interação com novos
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conhecimentos e com a apropriação de novos saberes. Este indivíduo busca estas
premissas no entendimento que estas venham a dialogar com o progresso de seu
espaço de interação social com seus pares.
O homem, além desta busca incessante de conhecimento, em vários campos
de possibilidades, neste ínterim também busca, desde sua possibilidade intelectual
exercida, de elevar-se enquanto mecanismo construtor de possibilidades variadas
de canalização do saber. Não obstante ao constante desenvolvimento tecnológico
visto no último século, estes homens, diariamente promovem, em suas ações mais
simples, manifestações de entendimento de novos saberes que dialogam com a
perspectiva de sua constante formação – e porque não dizer renovação – enquanto
ser em evolução.
A EaD, neste debate, enquanto modalidade de ensino que visa dialogar novos
conhecimentos advindos de currículos, projetos pedagógicos e regimentos
específicos para cada espaço social, tendem a geralmente proporcionarem o
abarcar de um grupo maior de protagonistas nos processos educativos a que se
dispõe. Não somente no que tange à construção de uma sociedade para o trabalho
com conhecimentos científicos em larga escala, a EaD proporciona aos seus
atingidos a vivência, por meio de ferramentas em determinados aspectos distintas
da educação presencial, arcabouço teórico e prático que se equipara ao formato
educativo que até meados dos anos 2000 vigorou como o único que se aceitava
como forma de saber.
Não somente os cursos de ensino superior, mas os técnicos
profissionalizantes, os de formação continuada, os programas de aperfeiçoamento e
reciclagem, os programas de pós-graduação e os cursos livres compõem, entre uma
infinidade de outros, a perspectiva de uma educação cada brasileira cada vez mais
ofertante ao cidadão que, em índices comprovadamente numéricos, adquirem cada
vez mais profissionalização e conhecimento após a formação em nível de ensino
médio. O ensino médio nesta discussão apresenta-se como obrigatoriamente a
última etapa da educação básica que ainda se organiza, majoritariamente de
maneira presencial.
No que dialoga ao ensino médio, etapa composta geralmente de três anos de
ensino, algumas práticas destoam do formato presencial no que concerne a este
período. Pode-se aqui exemplificar com o Projeto Educação de Jovens e Adultos –
EJA, que se destina aos alunos fora da idade-série à formação em programa
curricular específico para sua realidade social. Também existem os Centros
Estaduais de Educação Continuada (CESEC‟s), que no estado de Minas Gerais são
os espaços de formação para os alunos que também se encontram fora da idadesérie e buscam formação em avaliações geralmente feitas em bancas. Também se
pode exemplificar programas de livre iniciativa privada como Telecurso 2000 que
objetivam a formação para o trabalho e o crescimento da formação de mão de obra
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dos indivíduos na sociedade contemporânea.
3. Movimentos do discente na EaD
Não se apresentam tênues as diferenças de um aluno de EaD, para um aluno
integrante de outras modalidades de ensino. Os contextos que o levam para esta
escolha educacional não podem determinar em linhas gerais, os resultados que o
mesmo irá adquirir ao longo do processo.
O discente da EaD, apesar de não articular-se no espaço acadêmico formal,
deve apresentar as capacidades de ser ativo e crítico e estar disposto a “aprender a
aprender” e de realizar suas práticas de estudos de forma mais independente. Há de
se salientar que a EaD não abarca de maneira eficaz todos os discentes que nesta
ingressa, uma vez que destoa muito das possibilidades que a dita “sala de aula”
formal oferece. As interações pessoais, diretas, no contexto da EaD se mostram
bem menos constantes, em contraposição com as inúmeras articulações que se
permitem pela tecnologia e que, no campo virtual, substituem o contato físico.
Logo, para que tenha sucesso em relação aos processos que se direcionam à
aprendizagem, o aluno deve ser ao passo que maduro para compreender os
mecanismo utilizados, também responsável, assim participando de todo o processo
educativo desde a formulação dos objetivos até a avaliação da aprendizagem,
administrando seu tempo para os estudos, as pesquisas e produção das tarefas e os
momentos avaliativos que são previstos nos moldes desta modalidade de ensino.
A EaD não pode ser percebida como uma modalidade de ensino que serve
como algo “menos difícil”, ou “mais fácil” que a educação presencial e
semipresencial. Esta perspectiva de ensino incute o equilibro entre as necessidades
e habilidades tanto individuais como as de grupo de forma presencial, e somente se
estabelece esta relação pela troca de experiências, pela exposição e esclarecimento
de duvidas.
Assim, o aluno antes de ingressar em um curso da modalidade EaD necessita
exercitar alguns processos como pesquisar o tipo de curso que irá cursar, se as
disciplinas dialogam com seus objetivos, se o curso é autorizado pelo Ministério da
Educação e Cultura – MEC, pois se este curso não for autorizado seu certificado
recebido não terá valor; buscar referências dos professores que vão ministrar o
curso, em especial a formação de cada um na Plataforma Lattes; procurar saber
quantos alunos são destinados a cada professor e outras relevantes informações
que podem assegurar melhor estada para o aluno no caminhar da formação nesta
modalidade.
Considerações finais
O trabalho aqui apresentado objetivou contribuir para o debate que se firma acerca
da EaD na realidade brasileira. Mostrou-se interessante ao longo da produção deste
o perceber que medir a qualidade em educação a distância, educação
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semipresencial e educação presencial se coloca como aspecto tímido para validação
de uma formação de qualidade e de responsabilidade pedagógica.
Com o nítido avanço da EaD, esta utilizando-se das vastas possibilidades da
tecnologia digital da informação e comunicação (TDIC), abre-se um novo horizonte
para o exercício pleno desta modalidade de ensino, trazendo também para o ensino
presencial e semipresencial novos rumo e entendimentos, evidenciando também
neste novas perspectivas para a interação entre professor-aluno, aluno-aluno, enfim,
todos os envolvidos e responsáveis na construção coletiva do conhecimento.
Muito claro e percebido neste artigo, não há como negligenciar que exista no
interior das práticas de EaD o empobrecimento de informações relevantes na
educação presencial, fruto natural do uso de tecnologias de telecomunicação, mas
que, em linha contrária, não descaracterizam a qualidade dos processos de ensino e
aprendizagem gerados, sendo relevante, neste campo de análise, promover
investigação dos reais níveis de benefícios da EaD em contraposição à educação
presencial e semipresencial.
Também se percebem pouco fundamentadas as comparações entre
educação a distância e educação presencial e a semipresencial, ainda
apresentando-se incipientes os discursos que tentam elevar uma em detrimento de
outra ou outras. Definitivamente, ainda encontra-se a academia longe de certezas,
mas cheia de aspirações subjetivas no campo dos conceitos que as variadas
modalidades de ensino podem contribuir para a formação dos envolvidos nestas.
Diante deste texto, fruto de pesquisa documental e teórica tornou-se
possível constatar que todo debate, ao entender aluno e processo, professor e ação,
modelo e inovação, trazem consigo imensas transformações e não seria diferente no
tratamento da educação, nesse caso a EaD. Esta se limita neste artigo à existência
das transformações no sistema educacional confrontando com novas funções e
desafios com o papel de utilizar estratégias que atendam as demandas educativas
da sociedade do saber e ou da transformação digital ocorrida em seu interior.
Sem mais, a EaD apresenta-se, no contexto do século XXI como mecanismo
que além de promover continuação de políticas para a formação do indivíduo em
suas diversas potencialidades de progresso, também permite a construção de
saberes no campo da aprendizagem que estão além do que formalmente a
construção educacional em seu percurso histórico previu.
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Resumo – Neste trabalho, relatamos a concepção e análise do curso de extensão
“Tecnologias emergentes a serviço da aprendizagem”, oferecido a professores da
educação básica com o intuito de aprimorar suas habilidades no uso de
tecnologias da informação e comunicação em sala de aula. O curso teve duração
de 80 horas, distribuídas em 8 semanas. As atividades teóricas abordaram
aspectos como: o aluno em ambientes virtuais, história da educação e tecnologias,
aprendizagem no século XXI, nativos e imigrantes digitais, recursos educacionais
abertos e aprendizagem colaborativa. Nas atividades práticas, os professores
desenvolveram tarefas como a elaboração de mapas conceituais, discussão em
fóruns, atividades wiki e elaboração de sequência didáticas com o uso de recursos
educacionais abertos. Ao final, foram realizadas a autoavaliação do aluno e a
avaliação do curso. A análise apresentada buscou evidenciar como a concepção
do curso almejou articular, de acordo com o modelo TPACK, os conhecimentos
tecnológico pedagógico, tecnológico e de conteúdo e pedagógico e de conteúdo,
possibilitando aos professores desenvolver e/ou utilizar de forma articulada
conhecimentos de natureza conceitual, pedagógica e tecnológica.
Palavras-chave: Formação de professores, uso das TIC, modelo TPACK.
Abstract –. In this work, we report the design and analysis of the extension course
"Tecnologias emergentes a serviço da informação" develop for the basic education
teachers to improve their skills in using of the information and communication
technologies in the classroom. The course lasted 80 hours, distributed in 8 weeks.
The theoretical activities showed aspects such as the student in virtual
environments, history of the education and technology, learning in the twenty-first
century, natives and digital immigrants, open educational resources and
collaborative learning. In the practical activities, the teachers have developed tasks
such as the elaboration of the conceptual maps, discussion in the forums, wiki
activities and elaboration of didactic sequence with the use of the open educational
resources. At the end, the self-evaluation of the student and the course evaluation
were carried out. In the analysis presented here, we show how the design of the
course promoted the articulation, according to the TPACK model, of the
technological pedagogical knowledge, technological and content knowledge, and
pedagogical content knowledge, allowing teachers to develop and/or use
articulately the conceptual, pedagogical and technological knowledge.
Keywords: Teacher training, use of TIC, TPACK model.
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Introdução
O advento das tecnologias da informação e comunicação (TIC), também chamadas
de tecnologias emergentes, comporta novas formas de trabalho, de relacionamento,
de aprendizagem e têm modificado nossa forma de pensar e viver. Com o uso
dessas tecnologias, têm surgido novas formas de organização econômica, social,
política e cultural, identificadas como Sociedade da Informação (SI) (COLL;
MONEREO, 2008).
A sociedade da informação também tem modificado o cenário educacional,
com uma crescente disponibilização de computadores e de internet em escolas. No
Brasil, incentivadas por políticas públicas, há um aumento de laboratórios de
informática. Mas, o quanto isso realmente promove alterações nas práticas
pedagógicas e nos tradicionais papeis do professor e do aluno?
Foi por essa inquietação que desenvolvemos o projeto de um curso de
extensão on-line para formação de professores da educação básica em tecnologias
digitais, possibilitando a utilização desses recursos para o ensino e aprendizagem do
aluno, nos diversos níveis de ensino.
O curso visa promover alterações nas práticas pedagógicas tradicionalistas,
por meio de uma adequada capacitação para uso das TIC, promovendo uma efetiva
utilização dessas tecnologias em sala de aula. Para isso, fundamentamos nosso
curso no modelo de formação denominado Conhecimento Tecnológico, Pedagógico
e de Conteúdos (Technological, Pedagogical and Content Knowledge - TPACK)
(KOEHLER; MISHRA, 2009).
Entendemos que é necessário que o professor desenvolva habilidades e
competências para a utilização das TIC em sala de aula. O conceito de habilidade é
uma ação automatizada, um procedimento da ordem operacional, não exigindo
reflexão aprofundada (BEHAR et al, 2013). Já competência “supõe dispor dos
conhecimentos e das capacidades necessárias para identificar e caracterizar
contextos relevantes de atividades” (MAURI; ONRUBIA, 2008, p. 127). Nesse
sentido, esse curso buscou desenvolver uma série de habilidades e competências
para o uso das tecnologias emergentes em sala de aula, propondo ações para
formação do professor para uso dessas tecnologias no contexto escolar, para
“subsidiar diferentes práticas pedagógicas, de forma que seus usuários possam
constituí-lo como um espaço rico em descobertas por meio da interatividade”
(BEHAR et al, 2009).
Tecnologias Emergentes
Tecnologia pode ser definida como o conjunto de conhecimentos e princípios
científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um
equipamento em determinada atividade (KENSI, 2003). A ampliação do uso de
determinada tecnologia impõe-se à cultura existente e transforma não apenas o
comportamento individual, mas o de todo um grupo social.
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Segundo essa mesma autora, há tecnologias que vão além dos
equipamentos, como por exemplo as “tecnologias da inteligência” (LÉVY, 1993 apud
KENSI, 2003) criadas pelo homem para avançar no conhecimento e aprender mais,
dentre essas, podemos citar as TIC.
O uso das TIC tem permeado diversos sistemas, sejam eles da esfera
econômica, política, social e institucional, de modo a influenciar fortemente as
relações entre as pessoas, tanto profissionais quanto em seus momentos de lazer.
Essa inferência na vida privada, exigindo novas competências dos diversos
segmentos sociais, afeta sobremaneira a esfera escolar (BELLONI, 2001). Manterse afastada desse avanço tecnológico pode acarretar à escola, já permeada por
dificuldades de diversas ordens, um afastamento desse mundo tecnológico e de
comunicação. Ações do Estado e das instituições públicas de ensino superior na
formação de profissionais da educação, visando a inclusão digital, são prementes.
Nesse sentido, no estado de Minas Gerais, a Secretaria de Educação (SEEMG) viabilizou o projeto Escolas em Rede, de setembro de 2005. Segundo o
Relatório Circunstanciado Projeto Escolas em Rede:
O Projeto tem como objetivo efetivar a mudança de cultura nas Escolas Estaduais de
Minas Gerais fazendo com que as Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC
sejam incorporadas ao trabalho educativo e a comunidade escolar desenvolva um
trabalho em rede. (MINAS GERAIS, 2010, p. 6).

Porém, em um estudo de caso sobre esse projeto da secretaria estadual
mostram que, na prática, os objetivos do projeto se dispersaram:
Uma única política pretende, ao mesmo tempo, atingir dois propósitos distintos de
formação: de um lado, busca-se preparar os jovens matriculados no ensino médio
para o trabalho, procurando oferecer-lhes mecanismos de inserção profissional. De
outro, objetiva-se formar os professores da rede estadual para utilizar as TIC em
suas atividades pedagógicas nas escolas. (SILVA; GARÍGLIO, 2010, p. 486).

Outro projeto nessa linha é o Programa Nacional de Tecnologia Educacional
(ProInfo), um programa educacional do governo com o objetivo de promover o uso
pedagógico da informática na rede pública de educação básica. No ano de 2010, o
Proinfo, conforme dados disponíveis no site do Ministério da Educação (MEC),
indicam que 104.373 laboratórios de informática foram instalados no país, destes
55.000 possuíam Internet Banda Larga e formação para 550 mil professores e
gestores (MEC, 2010).
É indiscutível a importância dos usos das TIC para melhoria da qualidade do
ensino e da aprendizagem, isso, se houver uma formação do professor para
desenvolver a competência para utilização dessas tecnologias no contexto escolar.
Neste sentido, o curso proposto pode contribuir para a formação de professores do
ensino básico para desenvolver metodologias que incorporam as TIC em suas
práticas pedagógicas, e a Universidade pode, assim, cumprir seu papel de agente
transformador da sociedade, voltada para os interesses e necessidades da
população, propiciando o desenvolvimento social.
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TPACK – referencial de elaboração e análise do curso de extensão
O curso aqui analisado tem o foco na formação professor para o uso das TIC em
sua prática pedagógica para que, a partir disso, ele possa tornar-se ator desse
mundo digital. Para isso, consideramos que foi necessário desenvolver saberes em
dois domínios: atitude do professor e adequada capacitação no das TIC, e dessa
forma, buscar uma efetiva interação no currículo escolar (COUTINHO, 2011) por
meio do desenvolvimento, ao final do curso, de uma sequência didática a ser
aplicada em sala de aula.
Para a elaboração do curso, utilizou-se o modelo TPACK que integra três
principais tipos de conhecimento desejáveis em professores que utilizam as TIC em
sala de aula: conhecimento pedagógico, conhecimento dos conteúdos curriculares e
conhecimento tecnológico (KOEHLER; MISHRA, 2009). O conhecimento
pedagógico envolve processos e práticas ou métodos para ensinar e requer o
entendimento do desenvolvimento cognitivo e social, e o desenvolvimento de teorias
de aprendizagem a como são aplicadas em sala de aula. O conhecimento de
conteúdos envolve a identificação dos assuntos importantes para o ensino, a busca
de múltiplas maneiras para representá-lo e adaptá-lo, e a construção de um material
instrucional, considerando os conhecimentos prévios dos alunos. O conhecimento
tecnológico envolve a realização de diferentes tarefas usando a tecnologia da
informação e o desenvolvimento de diferentes maneiras de realizar uma
determinada tarefa. De acordo com esse modelo, é necessária uma interação entre
esses conhecimentos, representada graficamente na Figura 1.

Figura 1 - Modelo TPACK – Conhecimento Tecnológico, Pedagógico e de Conteúdo
Fonte: (KOEHLER; MISHRA, 2009)

Com essa interação, o TPACK resulta em três tipos de conhecimento
(KOEHLER; MISHRA, 2009): o tecnológico pedagógico, o tecnológico e de
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conteúdo, e o pedagógico e de conteúdo. Essas são as áreas de interseção entre as
áreas de conhecimento. O conhecimento tecnológico pedagógico é a capacidade de
utilizar os recursos digitais no ensino-aprendizagem. O conhecimento tecnológico e
de conteúdo é a capacidade de selecionar recursos digitais mais adequados para
um determinado conteúdo. Por fim, o conhecimento pedagógico e de conteúdo é a
capacidade de ensinar um conteúdo curricular.

Descrição e análise da proposta metodológica do curso
O curso de extensão a distância “Tecnologias emergentes a serviço da
aprendizagem” foi oferecido pelo Núcleo de Educação a Distância (NEaD), da
Universidade Federal de Itajubá (Unifei), a professores da educação básica de
instituições públicas ou privadas, com graduação em qualquer área do
conhecimento, que possuíssem fluência tecnológica no uso de conhecimentos
computacionais básicos (edição de textos) e uso da internet (envio de e-mail,
buscas, upload e download) e que atuassem ou tivessem interesse em atuar com
tecnologias educacionais.
O objetivo central do curso foi propor atividades para que os participantes
desenvolvessem os conhecimentos tecnológico pedagógico, tecnológico e de
conteúdos e pedagógico e de conteúdo, de forma articulada de acordo com o
modelo TPACK. Além disso, o modelo pedagógico do curso foi pautado na
colaboração, no respeito mútuo, em atividades centradas no aprendiz e na
identificação de problemas. A colaboração auxilia os alunos a atingirem níveis mais
profundos de geração de conhecimento. Assim, essa se sustenta quando o diálogo,
a crítica e o trabalho em conjunto são estimulados (PALLOFF; PRATT, 2004). O
desenvolvimento do curso seguiu o modelo de projeto - analise, design,
development, implementation and evaluation (ADDIE) – amplamente aplicado no
design instrucional clássico (FILATRO, 2008).
O ambiente virtual de aprendizagem utilizado para oferta do curso foi o
Moodle, um software com licença pública geral (General Public License - GNU) e,
portanto, considerado software livre.
As atividades foram estruturadas em 80 horas e distribuídas em 8 semanas.
Conforme Quadro 1, o curso é composto de oito unidades: introdução, mapas
conceituais, mapas conceituais colaborativos, educação e aprendizagem no século
XXI, aluno em ambientes virtuais, wiki, recursos educacionais abertos,
encerramento. Ele contém 21 atividades: 5 leituras, 5 vídeo-aulas, 5 atividades
individuais, 3 atividades colaborativas, 3 fóruns.
As atividades de Introdução visaram situar os participantes em relação às
competências necessárias para o acompanhamento satisfatório de um curso a
distância, além de propiciar a interação inicial do grupo por meio do preenchimento
do perfil e apresentação no Fórum “Café Virtual”.
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Quadro 1 - Atividade teóricas e práticas do curso “Tecnologias emergentes a serviço
da aprendizagem”.
Unidades

Objetivos Específicos

Estratégias Pedagógicas

Introdução

Identificar as características
de um aluno virtual.

Leitura do texto didático sobre as
competências de um aluno virtual.
Preenchimento do perfil.
Apresentação no fórum “Café Virtual”.

Mapas conceituais

Educação e
aprendizagem no
século XXI

Identificar as principais
características de um mapa
conceitual.
Utilizar uma ferramenta para
elaboração de mapas
conceituais.

Leitura do artigo sobre como elaborar
mapas conceituais.

Refletir sobre o uso das TIC
na educação.

Assistir ao vídeo sobre a história da
educação e das tecnologias.

Assistir ao vídeo sobre elaboração de
mapas conceituais.
Elaboração do primeiro mapa conceitual
utilizando o software livre CMapTools.

Leitura do texto sobre a educação e
aprendizagem no século XXI.
Participação no fórum de discussão.
Resolução do questionário de múltipla
escolha.

Mapas conceituais
colaborativos

Elaborar mapas conceituais
colaborativos.

Assistir ao vídeo sobre elaboração de
mapas conceituais colaborativos.
Elaboração do mapa conceitual do texto
sobre a educação e aprendizagem no
século XXI.
Fórum para interação dos grupos.
Elaboração de mapa conceitual de forma
compartilhada.

O aluno em
ambientes virtuais

Refletir sobre os nativos
digitais e suas formas de
aprender.

Assistir ao vídeo sobre nativos digitais.
Leitura do texto sobre o aluno em ambientes
virtuais.
Participação no fórum de discussão.
Resolução do questionário de múltipla
escolha.
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Wiki

Utilizar a wiki.

Assistir ao vídeo sobre o que é a wiki.
Elaboração de sequência didática na wiki.

Recursos
educacionais
abertos

Elaborar uma aula utilizando
recursos educacionais
abertos.

Leitura do texto didático sobre Recursos
educacionais abertos.

Encerramento

Realizar autoavaliação
Avaliar o curso.

Avaliação da disciplina.

Elaboração de um material instrucional
contendo atividades didáticas que utilizem
recursos educacionais abertos.

A terceira unidade, Educação e aprendizagem no século XXI, foi elaborada
visando desenvolver conhecimentos de conteúdo relativos ao uso das tecnologias
na educação. Como atividades teóricas, foi solicitado que os participantes
assistissem a um vídeo1 sobre a história da educação e das tecnologias e lessem o
texto “Educação e aprendizagem no século XXI”2. Com essa bagagem, todos foram
convidados a interagir no Fórum de discussão, cuja proposta foi a produção de um
pequeno texto relacionado às atividades teóricas, associado à escolha de uma
charge que se relacionasse com esse texto.
Os fóruns on-line caracterizam-se principalmente pela relação dialógica que
acompanham os variados discursos produzidos por seus participantes virtuais
(PAIVA; RODRIGUES JÚNIOR, 2007). É uma maneira de proporcionar interação
entre os participantes e assim diminuir a distância virtual (TORI, 2010). Com essa
atividade, sempre mediada pela professora e pela tutora, foi possível constituir um
discurso compartilhado de que o uso da tecnologia em sala de aula deve partir de
escolhas adequadas dos recursos tecnológicos, dos conteúdos a serem por ele
comunicados
e
das
estratégias
pedagógicas
a
serem
elaboradas.
Em outras palavras, foi possível desenvolver a interseção dos três eixos de
conhecimentos, conforme o modelo TPACK.
A quarta unidade do curso, Mapas conceituais colaborativos, os participantes
elaboraram um mapa conceitual (MC) sobre o texto lido na terceira unidade. Em
seguida, uma atividade colaborativa foi a revisão do MC feita após sugestões de
melhorias nos MC dos integrantes da equipe. Para isso os aprendizes utilizaram o
“Cmap Cloud”, ferramenta livre disponível na internet e adequada ao objetivo da
estratégia proposta. Nessa unidade, além de reforçar a estratégia do curso de
produção de conhecimento de forma colaborativa, aprofundou-se ainda mais o
1

Disponível em: <https://youtu.be/ywd2nRV8POc>. Acesso em: 21 mar. 2016.

2

COLL, C; MONEREO, C. Educação e aprendizagem no século XXI: novas ferramentas, novos
cenários, novas finalidades. In: COLL, C; MONEREO, C. (orgs.). Psicologia da educação virtual.
Porto Alegre: Artmed, 2008, cap. 1, p. 15-46.
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conhecimento nos eixos pedagógico e tecnológico.
Na quinta unidade, O aluno em ambientes virtuais, o objetivo foi fomentar as
reflexões sobre as características dos nativos digitais e suas formas de aprender3,4.
Essa unidade foi elaborada tendo como principal foco o conhecimento de conteúdo
sobre a Sociedade da Informação. Entendemos que, no modelo TPACK, o
conhecimento de conteúdo se relaciona ao conteúdo curricular específico, por vezes
disciplinar, do um determinado professor. Para os objetivos do curso que estamos
apresentando neste relato, que não selecionou professores por área de atuação, o
conhecimento de conteúdo em relação ao uso das tecnologias é fundamental para
orientar as escolhas do professor dos recursos mais adequados para o seu
conteúdo curricular, utilizando também estratégicas pedagógicas que propiciem um
aprendizado significativo.
Nas unidades finais do curso, os participantes foram orientados a produzir
uma sequência didática, utilizando recursos educacionais abertos. Para essa última
tarefa, os professores participantes trabalharam em duplas no planejamento de uma
proposta de ensino na qual se utilizasse recursos educacionais abertos. Esse
planejamento foi realizado por meio de uma atividade wiki e em seguida organizado
em uma sequência didática, cujo modelo, previamente disponibilizado no ambiente
virtual, continha os seguintes tópicos: tema; apresentação; objetivos; público-alvo;
conteúdos; recursos didáticos; estratégias didáticas; planejamento das etapas;
avaliação; bibliografia.
As atividades finais do curso foram planejadas de modo a mobilizar os três
tipos de conhecimento: os conteúdos curriculares, os métodos pedagógicos e os
recursos tecnológicos, de modo a articulá-los, conforme o conceito de TPACK, ou
seja, o resultado da interseção desses três tipos de conhecimento. O planejamento
também priorizou que a produção da sequência didática ocorresse de forma
colaborativa, pois a colaboração auxilia os alunos a atingirem níveis mais profundos
de geração de conhecimento (PALLOFF; PRATT, 2004).
O curso terminou com a unidade Encerramento, na qual os professores
participantes responderam a dois questionários: um de autoavaliação e outro de
avaliação do curso. Esses questionários serão utilizados para reformular uma nova
oferta deste curso.
A avaliação das atividades práticas realizadas pelos participantes foi feita por
meio da média de suas notas em 10 atividades práticas propostas. Dentre os 29
professores participantes do curso (ocorreu uma desistência logo no início), 18
obtiveram média igual ou superior a 70, o que correspondeu a 62% de aprovados.
3

MONEREO, C. e POZO, J. I. O aluno em ambientes virtuais: condições, perfil e competências. In:
COLL, C; MONEREO, C. (orgs.). Psicologia da educação virtual. Porto Alegre: Artmed, 2010, cap.
1, p. 15-46.
4
Disponível em: <https://youtu.be/jvxcBeLvpGw>. Acesso em: 28 mar. 2016.
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Considerações finais
Na sociedade em rede, a aprendizagem caracteriza-se por uma apropriação de
conhecimento que se dá em uma realidade concreta (BEHAR, 2009). Nesse sentido,
buscou-se neste curso oferecer ao aprendiz situações reais de aprendizado,
procurando assim, tornar significativo o aprendizado. Assim, o educando pode
relacionar os conceitos já existentes em sua estrutura cognitiva que acabam por
influenciar na aprendizagem e no significado atribuído aos novos conceitos
construídos (BEHAR, 2009).
A forma colaborativa pela qual o curso foi elaborado e a estratégia de
combinar os conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo (TPACK),
contribuíram de forma sinérgica para a proposição do curso que aqui foi descrito e
analisado.
Pretendemos realizar a análise dos relatórios das autoavaliações e da
avaliação do curso, que poderão nos informar sobre a efetividade do curso para
seus participantes. Além disso, pretendemos utilizar o modelo TPACK para analisar
as produções dos professores e poder contribuir, com esses futuros resultados, para
o aprimoramento da oferta de cursos a distância para a formação de professores.
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Resumo – Esse texto apresenta reflexões decorrentes de duas atividades de
aprendizagem realizadas na disciplina Tecnologia, Educação e Aprendizagem,
ofertada no primeiro semestre de 2016 aos acadêmicos da 2ª fase do curso de
Pedagogia a Distância do Centro de Educação a Distância, da Universidade do
Estado de Santa Catarina. As atividades foram planejadas e estruturadas tendo
como ponto de partida o objetivo central da disciplina: refletir sobre o potencial
pedagógico de recursos tecnológicos da cultura digital, oportunizando espaços de
apropriação crítica, autoral e colaborativa das tecnologias digitais. Ao propor
atividades que envolviam a utilização das ferramentas da web 2.0, como o Google
Drive e o Movie Maker, pretendeu-se que os acadêmicos relacionassem os
conteúdos estudados com a vivência de processos de apropriação de recursos
disponíveis na internet, refletindo, de modo especial, sobre as implicações das
tecnologias digitais nos processos educativos escolares. Acreditamos que a
apropriação tecnológica durante a formação de professores, a partir das
ferramentas da web 2.0, contribui, dentre outros aspectos, para potencializar as
relações didáticas, favorecer o envolvimento ativo e colaborativo dos acadêmicos,
transformar os modelos pedagógicos, além de ampliar as competências dos
docentes em formação.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Web 2.0. Formação de Professores.
Apropriação tecnológica.
Abstract – This text presents reflections from two learning activities in the discipline
Technology, Education and Learning, offered in the first half of 2016 to scholars of the
2nd phase of the Pedagogy Distance course, at Distance Education Center, University
of the State of Santa Catarina. The activities were planned and structured taking as its
starting point the central goal of discipline: think about the pedagogical potential of
technological resources of digital culture, creating opportunity for critical appropriation,
authorial and collaborative digital technologies. In proposing activities involving the use
of web 2.0 tools such as Google Drive and Movie Maker, it was intended that academics
lists the contents studied with the experience of the resources available on the Internet
appropriation processes, reflecting, in particular on the implications of digital
technologies in school educational processes. We believe that technological
appropriation for the training of teachers, from Web 2.0 tools, contributes, among other
things, to enhance the educational relations, promote active and collaborative
involvement of academic, transforming pedagogical models and expand skills of
teachers in training.
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appropriation.

1. Introdução
O curso de Pedagogia do Centro de Educação a Distância da Universidade
do Estado de Santa Catarina (UDESC), em convênio com a Universidade Aberta do
Brasil (UAB), apresenta em sua estrutura curricular uma gama de disciplinas com
ênfase nas tecnologias educativas. Esse aspecto é evidenciado também no objetivo
geral do referido curso:
Proporcionar a formação inicial para o exercício da docência, prioritariamente
na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com ênfase no
uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), numa
perspectiva crítico-social que subsidie atuações transformadoras com vistas à
melhoria do Sistema Educacional Brasileiro. (PPC, 2009, p. 5).

Dentre as disciplinas do curso de Pedagogia que enfatizam diretamente o uso
das tecnologias na prática pedagógica dos futuros pedagogos encontra-se a
disciplina Tecnologia, Educação e Aprendizagem (TEA), que tem como objetivo
provocar reflexões sobre o potencial pedagógico de recursos tecnológicos da cultura
digital, oportunizando espaços de apropriação crítica, autoral e colaborativa das
tecnologias digitais. Trata-se de uma disciplina obrigatória do currículo ofertada na
segunda fase do curso.
É a partir desse contexto de formação de professores que emerge esse
trabalho que tem a pretensão socializar o planejamento didático da disciplina TEA,
implementado em oito turmas que se encontram cursando a segunda fase do curso
de Pedagogia em 2016/01. Em tal planejamento, priorizou-se atividades de
aprendizagem que estimulassem a apropriação autoral e colaborativa de alguns
recursos tecnológicos disponíveis na web 2.0, como o Google Drive e o Movie
Maker, por acreditarmos que a utilização dessas ferramentas no contexto educativo
contribui, dentre outros aspectos, para potencializar relações didáticas, gerando
processos de ensino-aprendizagem significativos e de inclusão social.

2. Formação docente e apropriação tecnológica no contexto da Web 2.0
A sociedade contemporânea, marcada pela presença das tecnologias digitais e
mídias interativas, tem desafiado professores e alunos a vivências de processos de
ensino-aprendizagem que instigam a colaboração, a inovação, o compartilhamento e
a coletividade (JENKINS, 2009). Nesse contexto, caracterizada pela presença das
tecnologias da web 2.0 e por profundas transformações nas variadas dimensões
humanas, como a cultural e a social, empreendem demandas educacionais que
exigem repensar e reestruturar, dentre outros aspectos, a relação entre essas
tecnologias e a formação inicial de professores.
A primeira geração da Internet, denominada de web 1.0, apresentou como
principal característica a expressiva quantidade de informação disponível, a qual
todos podíamos acessar. No entanto, o papel do usuário era o de espectador da
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ação que se passava na página visitada, não tendo autorização para modificar ou
reeditar o seu conteúdo (COUTINHO; BOTTENTUIT JUNIOR, 2007).
Com o surgimento de uma nova geração da Internet, a web 2.0, o usuário
passou a poder modificar, reeditar, compartilhar e interagir com as informações e
com outros usuários, dentre outras possibilidades. Google Drive, Blogs, Wikipédia, e
redes sociais como Facebook e Twitter, são apenas alguns exemplos de
ferramentas que fazem parte da variedade de sistemas disponíveis na web 2.0.
Esse termo foi popularizado por Tim O’Reilly para “descrever a revitalização
da economia digital fomentada por empresas como a Flickr, um site de
compartilhamento de fotos, sites de relacionamento como MySpace e Facebook, e
sites de vídeo como YouTube e Veoh. [...] O’Reilly descreveu essas empresas como
a construção de uma “arquitetura da participação” (JENKINS, 2009, p. 240-241).
Segundo Coutinho e Bottentuit Junior (2007) a filosofia da web 2.0 preza pela
facilidade na publicação e rapidez no armazenamento de textos e arquivos, ou seja,
tem como principal objetivo tornar a web um ambiente social e aberto a todos os
usuários, um espaço em que cada um elege e controla a informação de acordo com
as suas necessidades e interesses. Aliada a essa definição, complementamos as
potencialidades de participação do sujeito neste ambiente social, além da produção
de conteúdos, exponencializada por essas tecnologias.
Para Moreira, Monteiro e Barros (2015), a web 2.0, a aprendizagem em rede
e as potencialidades deste “software social” trouxeram novos e instigantes desafios
para os sistemas educativos. Esses autores destacam como o principal deles, a
necessidade de conceber uma “nova” didática para a docência na web social que se
fundamente não somente no conhecimento científico, curricular e pedagógico, mas
também num conhecimento tecnológico que possibilite planejar, conceber e utilizar
as tecnologias nos processos ensino-aprendizagem. O atendimento desse desafio
implica uma mudança de modelos pedagógicas centrados no professor para
modelos mais participativos, colaborativos e sociais focados nos diferentes atores
educativos.
A diversidade de ferramentas e potencialidades da web 2.0 é expressiva.
No entanto, a sua inserção no ensino requer conhecimento tecnológicos das
mesmas por parte dos professores, além do reconhecimento de suas possibilidades
pedagógicas. A esse respeito, Moreira, Monteiro e Barros (2015) afirmam que, para
que o professor possa dar uma resposta efetiva aos desafios que a introdução das
ferramentas da web 2.0 no ensino suscita, é necessário que os seus conhecimentos
e as suas competências na área das tecnologias sejam intensificados.
Para Coutinho (2009), no contexto da sociedade da informação torna-se
necessário, apostar numa formação docente em que seja possível aliar o uso das
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) à teoria e prática educativas,
uma vez que trabalhar com as TIC e com a internet exige do professor uma nova
postura na organização do currículo, nas metodologias implementadas em sala de
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aula e na mediação das aprendizagens. Para que isso seja possível, não podemos
continuar propiciando modelos de formação docente em que essas tecnologias se
constituem apenas como o objeto de estudo, em vez de programas em que os
estudantes realmente têm a oportunidade de se apropriar e aplicar as tecnologias
digitais no desenvolvimento de projetos curriculares integrados e colaborativos.
Entendemos que a formação de educadores não pode mais acontecer
dissociada de processos de apropriação de tecnologias. Além de problematizar a
leitura crítica da mídia, é preciso pressupor processos formativos que provoquem o
reconhecimento do potencial pedagógico dos recursos tecnológicos e que permitam
o planejamento, a prática pedagógica e a avaliação envolvendo tecnologias
educacionais (MARCON; GOEDERT, 2015).

3. O planejamento didático da disciplina TEA: atividade obrigatória e
trabalho final
Atendendo ao que preconiza o Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia a
Distância do Centro de Educação a Distância, o desenvolvimento metodológico da
disciplina TEA abrange a realização de atividades presenciais nos polos
(webconferências e prova geral) e atividades online efetivadas no Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA) Moodle. As atividades de aprendizagem desenvolvidas na
sala virtual da disciplina incluem uma atividade obrigatória, um trabalho final e uma
autoavaliação (MARCON; GOEDERT, 2015).
No planejamento didático da disciplina TEA para o semestre 2016.1,
atividade obrigatória e o trabalho final foram estruturados com o intuito de motivar
reflexão sobre o potencial pedagógico e a apropriação de recursos autorais
colaborativos da web 2.0, ações que oportunizam pensar em novas práticas
metodologias para o contexto escolar.

a
a
e
e

3.1 Organização didática da atividade obrigatória
Para a realização dessa atividade orientou-se o estudo dos capítulos 1 e 2 do
caderno pedagógico da disciplina, além de outras leituras complementares.
No Quadro 1, abaixo, apresentamos o enunciado completo da atividade
obrigatória, que tinha por objetivo a construção de uma história coletiva por meio da
utilização do Google Drive, contendo as etapas, orientações gerais e critérios de
avaliação.
Prezados Acadêmicos!
A disciplina Tecnologia, Educação e Aprendizagem possui como objetivo geral refletir sobre o
potencial pedagógico de recursos tecnológicos da cultura digital, oportunizando espaços de
apropriação crítica, autoral e colaborativa das tecnologias digitais.
Após o estudo dos capítulos 1 e 2 do caderno pedagógico e dos textos complementares, temos o
intuito de proporcionar a apropriação de um recurso tecnológico digital. Nesta atividade vamos
explorar o Google Drive, que é um serviço que permite o armazenamento de arquivos em nuvem, na
rede. Para darmos início a esse processo de apropriação tecnológica é preciso que você tenha uma
conta de e-mail no GMAIL, pois essa atividade obrigatória envolverá a construção coletiva de uma
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história utilizando o Google Drive.
Fique atento para as orientações contidas nas duas etapas a seguir:
PRIMEIRA ETAPA: criar um e-mail do GMAIL e compartilhar no fórum
Se você ainda não tem uma conta de e-mail no GMAIL, você deverá criá-la acessando o
site www.gmail.com. Se precisar de auxílio, veja o tutorial disponível na Midiateca.
Após a criação do e-mail, você deverá divulgá-lo no Fórum intitulado “Compartilhando meu GMAIL”,
disponível na aba Avaliação, na sala da disciplina TEA no Moodle. A disponibilização do e-mail do
GMAIL por você é fundamental para a realização da próxima etapa.
Prazo para a primeira etapa: 04 de março de 2016.
SEGUNDA ETAPA: construindo uma história coletiva no Google Drive
Vamos construir uma história coletiva online?
Para iniciar essa etapa você receberá no seu e-mail do GMAIL uma mensagem com o link que dará
acesso ao arquivo da nossa história coletiva. Ao acessar o arquivo, você encontrará a história
intitulada “Tecnologias Planetárias: dos primórdios a 2067”, já iniciada.
Você deverá escrever a continuação dessa história do ponto em que encontrá-la, inserindo pelo
menos um parágrafo (5-8 linhas). Sua contribuição deverá ser realizada após o último parágrafo.
Ao dar continuidade na história, digite seu texto em uma cor diferente do parágrafo anterior e assine
o seu nome ao final da sua contribuição. Cuide para não deletar o texto já existente!
Enquanto você aguarda o acesso ao arquivo, comece a imaginar a continuação de uma história que
inicia assim:
Hoje é dia 05 de abril de 2067 e estão sendo reiniciadas as aulas na Estratosfera Digital, após as
férias marcianas. Acessei o portal da escola normalmente, pois desde que fui convidada para
assumir como docente do projeto “Tecnologias Planetárias”, já havia implantado em meu pulso o
chip de acesso à instituição. Cheguei em meu veículo autônomo, que não precisa de motorista, pois
assim posso aproveitar o tempo de deslocamento para colocar minhas leituras em dia. Antes das
férias havia iniciado o projeto com os alunos, propondo que eles realizassem uma pesquisa
telepática sobre a história das tecnologias, desde os primórdios até a atualidade. Compartilho nesse
portfólio o resultado da pesquisa realizada pelos alunos.
Tecnologias Planetárias: dos primórdios ao 2067
Há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante... (Professoras)
E então? O que achou da ideia da história? Vamos escrever? É só dar continuidade à história.
Prazo para essa etapa: 2 de março de 2016.
Quadro 1 – Enunciado da atividade obrigatória
Fonte: Elaborado pelas autoras.

Na primeira etapa da atividade obrigatória cada aluno teve que compartilhar
em um fórum uma conta própria do Gmail. Para aqueles que ainda não possuíam
um e-mail do Gmail foi disponibilizado um tutorial com passo a passo sobre como
criá-lo. Para essa etapa estipulamos um prazo de duas semanas para que todos
tivessem tempo de providenciar o e-mail e de publicá-lo no fórum “Compartilhando
meu Gmail”. Assim que esse prazo foi concluído, compilamos as informações e
compartilhamos o arquivo da história coletiva por meio do Google Drive. O arquivo
compartilhado com cada turma apresentava um cabeçalho identificando a instituição,
a disciplina, a turma e o primeiro parágrafo da história elaborado pelas professoras,
conforme exemplificado na Figura 1.
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Figura 1 – Exemplo de arquivo compartilhado com a história coletiva
Fonte: Elaborado pelas autoras.

A segunda etapa da atividade consistia em construir coletivamente uma
história, intitulada “Tecnologias Planetárias: dos primórdios ao 2067”, utilizando o
Google Drive. Cada uma das 8 turmas do curso de Pedagogia construiu a sua
própria história coletiva, orientada e acompanhada pela professora e tutora a
distância responsáveis pela turma. Ao final dessa etapa, resultaram 8 histórias
coletivas as quais foram compartilhadas na sala virtual da disciplina por meio de um
fórum.
Durante a o desenvolvimento da história os alunos foram orientados a utilizar o
fórum de dúvidas caso percebessem alguma dificuldade em acessar e realizar a
atividade. O prazo para realização dessa etapa foi de aproximadamente 30 dias.
3.2 Organização didática do trabalho final
O trabalho final da disciplina TEA foi pensado para ser uma continuidade da
atividade obrigatória, tendo como intuito a exploração pelos alunos de um outro
recurso tecnológico. Dessa vez o objetivo foi a apropriação do editor de vídeos
Movie Maker. O enunciado completo do trabalho final encontra-se no Quadro 2,
contendo o comando da atividade, orientações gerais e critérios de avaliação.
Prezados Acadêmicos,
Após a realização da atividade obrigatória e do estudo dos capítulos 3 e 4 do caderno pedagógico de
TEA, temos o objetivo neste Trabalho Final de que vocês se apropriem de outro recurso tecnológico
digital, o Movie Maker, que é um software que permite a edição de vídeos.
Para dar início à elaboração deste trabalho vocês deverão retomar o resultado final da Atividade
Obrigatória da disciplina TEA, no qual vocês construíram uma história coletiva por meio do Google
Drive. A partir da história coletiva, vocês deverão se organizar em grupos de 3 a 4 integrantes para
criar um vídeo de 5 a 7 minutos para apresentar de forma criativa a história “Tecnologias
Planetárias: dos primórdios a 2067”.
Essa história poderá ser criada e produzida de diferentes formas: dramatização/teatro, fantoches,
apresentação de jornal televisivo, encenação, narração de imagens, entre outros. Sintam-se livres
para divertirem-se nesse momento de criação do vídeo!
Se tiverem dúvidas, vejam o tutorial disponível na midiateca sobre como utilizar o Movie Maker.
Para realizar essa atividade observem as seguintes orientações:
1) O vídeo deverá ter entre 5 e 7 minutos.
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2) A primeira tela do vídeo deverá apresentar o título da história.
3) Na segunda tela do vídeo, apresentem os nomes dos integrantes do grupo e identifiquem a
disciplina, a turma, o curso e o ano.
4) Após essas telas principais, vocês podem iniciar a história.
5) Ao final da história, criem uma tela com os créditos das referências utilizadas (músicas, imagens,
atores, produtores, etc.).
6) Ao concluir a edição do vídeo, exporte-o e faça o upload no YouTube. Acessem os tutoriais do
YouTube na Midiateca em caso de dúvidas.
7) Enviem o link do vídeo para o Fórum intitulado “Socialização do Vídeo”, disponível na aba
avaliação do Moodle.
Atenção para as orientações gerais:
- A atividade será realizada em grupos formados por 3 a 4 estudantes;
- O vídeo deverá ser hospedado no YouTube;
- Apenas um integrante de cada equipe deve publicar o link do vídeo no fórum “Socialização do
Vídeo”.
Critérios de avaliação:
- Apropriação do Movie Maker: 2,0 pontos.
- Atendimento da estrutura mínima sugerida nas orientações (tempo do vídeo, telas iniciais de
identificação, tela final de créditos): 2,0 pontos.
- Criatividade e inovação na forma de apresentar a história: 4,0 pontos.
- Fidelidade à história coletiva produzida pela turma: 2,0 pontos.
Prazo para envio do Trabalho Final: 26 de abril de 2016.
Equipe Docente de TEA
Quadro 2 – Enunciado do trabalho final
Fonte: Elaborado pelas autoras.

Para essa atividade os alunos foram orientados a formar grupos de 3 a 4
estudantes, sendo assim tivemos diferentes vídeos em cada turma para encenar a
mesma história. Os vídeos produzidos foram compartilhados em fórum específico,
ficando cada grupo com a responsabilidade de informar o link para acesso.
Importante ressaltar que os grupos foram orientados a publicar o vídeo no YouTube,
facilitando assim o compartilhamento da produção aos professores e aos pares.

4. Resultados e discussão
Da atividade obrigatória da disciplina TEA resultaram oito histórias elaboradas
coletivamente que trouxeram em seu conteúdo aspectos relativos à história das
tecnologias. Os excertos abaixo foram extraídos do texto de duas histórias e
exemplificam esse aspecto:
Foi na terra que descobriram a luz elétrica e que inventaram o primeiro
computador em meados de 1830. Os terráqueos também inventaram o
telefone, o celular e a internet, que naquela época era usada 24h pelos
habitantes da Terra (5º parágrafo/turma 5).
Os computadores, máquinas montadas com processadores, memórias e
placas mães daquela época, eram equipamentos de tecnologia utilizados
pelas empresas para os funcionários realizarem suas atividades, juntamente
com impressoras que utilizavam tintas em cartuchos para impressões em
papéis, estes, por sua vez, feitos em celulose, retirados da extração de
árvores contidas na natureza (3º parágrafo/turma 2).
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Além da abordagem de fatos reais da história das tecnologias, os textos das
histórias coletivas também foram marcados por elementos futurísticos, estimulados
pelo título e pelo primeiro parágrafo que foi iniciado pelas professoras, conforme
exemplificam esses dois excertos:
Decidimos, ainda, que nossa participação no projeto da galáxia Lageana
entrar para a historia da construção de um grande (Aracelly Kristhiany
Oliveira) aparelho, uma Máquina do Tempo, capaz de realizar viagens
longo do passado e do futuro, possibilitando o contato com
acontecimentos históricos que marcaram o (6º parágrafo/turma 7).

vai
de
ao
os

Recebi este pedido telepaticamente, enquanto acessava o portal da Galáxia
de Órion para teletransportar-me à Galáxia de Andrômeda (1º
parágrafo/turma 1).

Também foi possível concluir com essa experiência que a maioria dos alunos
não apresentou dificuldades em utilizar o Google Drive, apesar de muitos nunca
terem utilizado esse recurso antes. Entendemos ser importante destacar que
paralelamente a essa atividade propomos a realização de uma atividade formativa,
complementar aos estudos e de participação opcional, visando discutir o texto
"Cibercultura: alguns pontos para compreender a nossa época” de André Lemos.
Com relação ao trabalho final tivemos como resultado a produção de 63
vídeos, dos quais destacamos, a seguir, quatro deles que se sobressaíram,
especialmente, no que se refere à criatividade e ao uso dos mais variados
elementos e linguagens, enriquecendo a produção audiovisual. Esses vídeos foram
selecionados por terem atendido integralmente os critérios de avaliação propostos
pela equipe docente no enunciado do trabalho final.
Os vídeos 1 e 2 foram produzidos por acadêmicos da turma 5. O vídeo 1 foi
elaborado em forma de tele jornal com entrevistas abordando aspectos da história
das tecnologias contemplados na história coletiva. Os próprios alunos
contracenaram assumindo os papéis de apresentadores e entrevistados. Já no vídeo
2, os acadêmicos utilizaram fantoches que dialogam contando a história produzida
pelo grupo. Esses vídeos foram marcados pela criatividade e pela participação dos
acadêmicos como personagens. A Figura 2 ilustra esses dois vídeos.

Figura 2 – Vídeos 1 e 2 elaborados pela turma 5
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Alguns vídeos foram elaborados utilizando imagens e som, enquanto a
história ia sendo narrada por um ou mais acadêmicos. Esse tipo de vídeo traz um
cenário futurista e também é muito criativo. O vídeo 3, elaborado pela turma 2,
exemplifica esse tipo de produção. O vídeo 4, produzido pela turma 8, representa
um conjunto de vídeos elaborados em que ocorreu a utilização de várias linguagens:
áudio, trilha sonora, trechos de vídeos, imagens, além da narração da história pelos
próprios integrantes do grupo. A Figura 3 ilustra esses dois vídeos.

Figura 3 – Vídeo 3 elaborado pela turma 2 e vídeo 4 elaborado pela turma 8

De modo geral essa experiência, deixa para nós, o aprendizado de que
atividades de aprendizagem envolvendo a apropriação de recursos da web 2.0 são
estratégias didáticas interessantes, oportunas e fundamentais na formação dos
pedagogos, principalmente por potencializaram o exercício da criatividade, da
coletividade e da autoria.

5. Considerações
Nesse artigo apresentamos uma experiência pedagógica realizada na
disciplina Tecnologia, Educação e Aprendizagem do curso de Pedagogia do Centro
de Educação a Distância da UDESC, com acadêmicos de oito turmas matriculados
no semestre 2016.1. A realização de atividades com vistas à apropriação crítica e
criativa das ferramentas da web 2.0, na formação inicial de professores, reforça o
seu potencial pedagógico em processos educativos.
Para que os futuros professores usem as ferramentas da web 2.0 em suas
aulas teremos de lhes proporcionar, na sua formação inicial, experiências
pedagógicas em que eles usem essas tecnologias. Isso sugere, primeiro, deixá-los
manusear (mexer) e, depois, produzir artefatos que possam vir a usar em sala de
aula com os seus alunos reais (COUTINHO, 2009).
Acreditamos que esse tipo de iniciativa contribui para que os professores em
formação inicial sintam-se aptos para começarem a criar situações de aprendizagem
mais criativas e capazes de promover as tão desejadas mudanças educativas.
É nesse sentido que pensamos, desenvolvemos e implementamos as
atividades de aprendizagem da disciplina Tecnologia, Educação e Aprendizagem
ofertada no primeiro semestre do ano de 2016. Nosso objetivo foi possibilitar aos
docentes em formação o exercício do diálogo e uma apropriação tecnológica que
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lhes permita o traquejo com as novas tecnologias e, principalmente, o
reconhecimento do potencial pedagógico que carregam consigo.
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Resumo: Este artigo busca discutir as possibilidades de atuação do professor
diante das novas tecnologias, para tal, parte de duas abordagens centrais: a do
professor como mediador e como transmissor do conhecimento. Ao considerar que
ambas as posturas são opções docentes, questiona: qual melhor se adapta às
demandas da sociedade atual, e na qual as Tecnologias da Informação e
Comunicação vêm ocupando cada vez mais espaços, tendo em vista que
atualmente é imprescindível a utilização das tecnologias da informação e
comunicação na atuação docente. Para contemplar os objetivos deste estudo foi
utilizada a revisão de literatura. Concluiu-se que o professor que melhor utilizará as
tecnologias da informação e comunicação na formação de sujeitos críticos e
capazes de construir seu próprio conhecimento será aquele que adotar uma
postura mediadora.
Palavras-chave: mediador, professor e Tecnologias da informação e da
comunicação.
Abstract: This article discusses the teacher's possibilities of action in the face of
new technologies to this end, part of two main approaches: the teacher as a
mediator and as a transmitter of knowledge. When considering that both positions
are teaching options , questions : what best fits the demands of the current society,
in which information and communication technologies have been occupying more
and more space , given that currently is essential to use the technology information
and communication in teaching practice . To address the objectives of this study we
used the literature review. It was concluded that the teacher who best use the
information and communication technologies in the training of critical subjects and
able to build their own knowledge will be the one to adopt a mediating posture.
Keywords: Mediator, teacher, Technology of Information and Communication

1 INTRODUÇÃO
Muitas são as dificuldades enfrentadas pelos professores no trabalho com alunos
que crescem numa sociedade onde a informação e a comunicação assumem papel
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central. Neste contexto surge no meio docente o desejo de saber qual será o papel
do professor na contemporaneidade, já que as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) estão cada vez mais presentes na vida das pessoas,
exercendo com grande habilidade a função de transmitir saberes e informações.
Ao longo deste trabalho busca-se compreender de que maneira o professor
pode atuar relacionando as TICs com a aprendizagem e se a postura docente mais
adequada a esta finalidade seria a mediadora ou a transmissora do conhecimento.
Para contemplar os objetivos deste estudo foi utilizada a revisão de literatura.

2 O PROFESSOR DIANTE DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

2.1 Sociedade da Informação e novas tecnologias

As relações dos homens com suas ferramentas definem os modos de ser e produzir
de cada fase da história. Como lembra Santos (2004) “a cada evolução técnica, uma
nova etapa histórica se torna possível”. Assim ocorreu com o desenvolver das novas
ferramentas de informação, comunicação, cibernética e eletrônica, que se deu a
partir das últimas décadas do século XX: elas não só propuseram alterações no
mundo do trabalho, mas romperam barreiras em todas as esferas humanas. A
sociedade globalizada deparou-se com outras formas de lidar com as distâncias, o
tempo, o consumo e principalmente com o conhecimento.

“O período histórico atual vai permitir o que nenhum outro período ofereceu
ao homem, isto é, a possibilidade de conhecer o planeta extensiva e
profundamente. Isto nunca existiu antes, e deve-se, exatamente aos
progressos da ciência de da técnica (melhor ainda, aos progressos da
técnica devidos aos progressos da ciência)”. (SANTOS, 2004, p 32).

Não por acaso tal sociedade tem sido chamada de sociedade da informação.
Neste novo contexto, como esclarece Werthein (2000), a informação é a “matéria
prima”, pois o desenvolvimento tecnológico tem como objetivo favorecer a ação do
homem sobre as informações (e não apenas ações da informação sobre as
tecnologias); ao facilitar a difusão de informações, o novo aparato técnico conquista
um espaço próprio, a lógica de redes se legitima e diferentes áreas tornam-se
interligadas, alterando assim as formas de agir e pensar em sociedade, bem como a
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própria construção do conhecimento. Fato que deve ser considerado é o de que a
ideia de flexibilidade torna-se norteadora desta sociedade que busca se reconfigurar
a todo instante.
Aqui a informação transita de forma instantânea e as possibilidades de
democratização do conhecimento socialmente elaborado são muitas. As
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) desempenham papel fundamental
nesse processo ao possibilitar o armazenamento e processamento de dados (como
é o caso do computador); o controle de máquinas e processos (tal qual a robótica) e
a comunicação e a difusão de informações (PONTE, 2000).
O termo “Tecnologias da Informação e Comunicação” foi construído na
tentativa de abarcar esse arcabouço de recursos que atuam com o intuito de
promover e/ou facilitar a difusão e arquivamento de dados, informações e
conhecimentos. Ponte (2000) lembra que inicialmente termos como computação e
informática eram suficientes para se referir a tais instrumentos. No entanto, com o
constante desenvolvimento técnico e invenção de novos mecanismos que atuam
com esta finalidade, um novo conceito precisou emergir visando alcançar a
complexidade de tais técnicas.
Como explica Hetkowski (2009), as TICs:

“(...) podem ser percebidas como instrumentos com características próprias
da microeletrônica, da informática e das telecomunicações. Sob o ponto de
vista da automação de base microeletrônica, as novas tecnologias
comportam uma variada gama de equipamentos, integrados por circuitos
eletrônicos em escala microscópica, com o objetivo de instruir e processar
operações e dados em escala mundial. A informática, advinda da Ciência da
Informação, contem a virtualidade da teoria da informação e do
processamento de dados ancorados na linguagem binária e possibilita o
entendimento dos caracteres que são produzidos através dos softwares,
instalados em instrumentos, como o computador, e compreendidos por
qualquer sujeito. Já a telecomunicação é entendida como a transmissão,
emissão e recepção de informações através de dispositivos que permitem a
comunicação entre fonte e destino através de longas distâncias.”
(HETKOWSKI, 2009, p. 235).

A associação de diferentes ramos da tecnologia deu origem assim a uma
nova forma de comunicação, que ao atrelar diferentes linguagens favorece o
intercambio de experiências, informações e saberes, desencadeando novas
relações entre os homens e o conhecimento (Hetkowski , 2009). Em termos gerais,
podemos dizer que o termo TICs engloba assim ferramentas diversas, referindo-se a
máquinas (como os computadores, celulares, smartphones, robôs e etc.) e também
a seus sistemas, programas, softwares e aplicativos.
Gadotti (2000), ao traçar suas “perspectivas atuais da educação”, já previa,
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na virada do milênio, que as novas tecnologias revolucionariam as formas de
aprender, tanto no sentido da postura do aprendente, que diante da internet não é
mais apenas receptor, e sim um receptor-emissor de saberes, quanto nas inúmeras
possibilidades de acesso que se constroem mediante as novas ferramentas e sua
capacidade de armazenamento. A sociedade destaca o autor, ganha assim um
novo espaço do conhecimento. Ensinar e aprender deixam de ser ações
desenvolvidas apenas na sala de aula e tornam-se independentes da figura do
professor.
Desse modo, faz-se necessário discutir o papel das TICs na educação na
busca pela construção de práticas educativas que atendam às demandas desta
sociedade agora mediada pelas tecnologias. Nesse processo, tão importante quanto
levantar as interferências das TICs na sala de aula é questionar qual o papel do
professor, e que posturas serão coerentes com a promoção de uma educação que
oportunize a tais ferramentas atingirem o seu potencial de democratização do
conhecimento.
Com este intuito serão abordadas nas linhas a seguir as figuras do professor
transmissor e do professor mediador.

2.2 O professor como transmissor do conhecimento
Persistem até os dias atuais, mesmo apesar de muitas discussões e estudos na
área da educação, professores que atuam nos moldes tradicionais de ensino, ainda
resistentes à constatação de que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar
possibilidades para que a própria construção do conhecimento aconteça. Quando se
entra em uma sala de aula, deve-se estar aberto a inquirições, à curiosidade, às
indagações dos alunos, posto que são seres portadores de criticidade e inquietação
que não se satisfazem apenas com a aquisição de conhecimentos, mas que querem
ir além. (FREIRE, 1996).
O Professor transmissor de conhecimentos possui ações educativas
sistematizadas, e o que se vê atualmente é a necessidade de saída desse modelo
para atender às exigências atuais de ensino. Dessa forma, os novos currículos
exigem a modificação desse papel de transmissor para um papel mais cooperativo.
(ALMEIDA; FERREIRA FILHO; FRANCO, 2008).
Vários fatores contribuem para que esse modelo permaneça, tais como a
desvalorização do trabalho do professor, a falta de identidade da profissão docente e
a rudimentar capacidade pedagógica dos professores, assim como a resistência às
mudanças e o egocentrismo da ação docente. (ALMEIDA; FERREIRA FILHO;
FRANCO, 2008).
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Este modelo educacional reprodutivista, tecnicista e antidialógico, ainda está
muito presente nos espaços educativos. (MARIANI; CARVALHO, 2009).
O que se observa nos discursos são ideologias fatalistas e bastantes
conservadoras, permeadas por perversos discursos neoliberais, no que concerne
aos níveis de aprendizagem e aos percentuais de reprovação reais que configuram
o cotidiano de cada escola. Assim, o baixo aproveitamento se justificaria pela origem
social e suas consequentemente deficientes condições materiais (MARIANI;
CARVALHO, 2009).
Paulo Freire foi um dos autores que condenou esse modelo de educação,
denominada “educação bancária” que intimamente está ligada ao professor
transmissor por ser domesticadora, considerando que leva o aluno à memorização
dos conteúdos transmitidos e impede a ampliação da criatividade, tornando-o assim
subordinado diante das ações de opressão de uma sociedade excludente. (RAMOS;
MIRANDA, 2016).
O modelo de educação bancária é imposto pelo professor, e pela disciplina,
de acordo com concepções calcadas na ideologia liberal do século XVIII. Nesses
moldes, a passividade e a obediência dos alunos são aspectos importantes para
garantir que os conteúdos determinados pela cultura dominante sejam transmitidos
pelo professor sem interferências externas, prática essa considerada antidialógica,
por não proporcionar aos envolvidos ação-reflexão-ação (práxis) sobre as suas
realidades, impedindo a conscientização da posição social em que vivem. (RAMOS;
MIRANDA, 2008).
Nessa prática, deposita-se ou transfere-se conhecimentos e valores aos
educandos que, passivos, não tem possibilidade de diálogo ou crítica. (RAMOS;
MIRANDA, 2008).
Nesse modelo tradicional de transmissão de conhecimento (ainda presente,
como dito anteriormente), os professores não se apropriam de métodos que
estimulem a ação participativa dos alunos. Tais profissionais transmitem
conhecimentos para serem aprendidos, ou melhor, reproduzidos, sem nenhuma
inquietação com a formação crítica dos educandos. Percebe-se a partir disso que a
educação fica subordinada à instrução (RAMOS et al 2008).
A escola presente em nossos dias, ainda em sua maioria, dispõe de um
ensino com enfoque clássico, baseado somente na cópia de informações,
assimiladas tal qual são transmitidas ou depositadas, como aponta Paulo Freire em
seus escritos. (RAMOS et al 2008).
A partir do que foi exposto, nota-se que esse modelo ainda é bastante
utilizado no meio educacional, sendo de fundamental importância a sua superação,
já que estudos recentes apontam para a emergente necessidade do professor
mediador do conhecimento.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.3 O professor mediador do conhecimento

Por ser quem está em contato mais direto com o público escolar, o professor é
considerado peça fundamental para a mediação entre a cultura dos estudantes e o
sistema educacional, uma vez que a construção do pensamento envolve, segundo
Freire (1996), levar em conta a história de vida e os saberes socialmente
construídos pelos educandos na prática comunitária.
É importante que o professor reconheça no estudante a sua importância para
que ele também se perceba como sujeito capaz. O estudante não deve ser
considerado tabula rasa, um objeto, um simples aluno que está ali e tanto faz se ele
construir ou não seu pensamento; é um portador de conhecimento e um sujeito em
processo de construção, que tem necessidade de transformar e construir seus
pensamentos, conhecimentos e ações.
Freire (1996) acredita que a tarefa mais importante da prática educativocrítica é a de proporcionar condições de relacionamentos entre os estudantes, e de
todos com o professor, experimentando o ato de se assumirem. “Assumir-se como
ser social e histórico como ser pensante, comunicante, transformador, criador,
realizador de sonhos é assumir-se como sujeito”. (FREIRE, 1996, p.41).
As crianças e adolescentes precisam estar conscientes de que são
construtores e transformadores de seu próprio conhecimento e, para isto, é
importante a escola valorizar suas concepções e ensinar aquilo que tem sentido a
partir de seu mundo, sua cultura e sua realidade, para que sejam capazes de
incorporá-los às suas ações.
É preciso reconhecer que a sala de aula possui distintos estilos de
aprendizagem e é necessário fazer a ponte dos saberes de maneira criativa e
atrativa. Usar da sensibilidade para que o aluno se interesse e dialogue com o
mediador, construindo novas formas de pensar.
Nessa perspectiva, Cerqueira coloca:

“Tornar a escola um ambiente propício para a produção de sentido é
proporcionar ao sujeito, partindo das representações simbólicas já
construídas, o acesso a novas representações para que possam
estabelecer as relações que há entre o que já conhece e o que foi
construído historicamente, socialmente e culturalmente pela humanidade.”
(CERQUEIRA, 2006, p.32).

Pensando o diálogo como importante nas mediações do processo de ensino___________________________________________________________________________
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aprendizagem das crianças e adolescentes, numa perspectiva em que o sujeito
construa seu conhecimento e perceba sua importância, Freire contribui quando diz
que “ensinar não é transferir a inteligência do objeto ao educando, mas instigá-lo no
sentido de que, como sujeito cognoscente, se torne capaz de inteligir e comunicar o
inteligido” (FREIRE, 1996 p.119). Ensinar não é somente transmitir conhecimentos,
mas instigar o sujeito para que ele se considere capaz de construir o seu próprio
conhecimento. Para que aconteça essa instigação, é preciso que haja o diálogo
entre o educando e o educador.
Para que as crianças e adolescentes acreditem na sua capacidade de
construir seu conhecimento no espaço escolar, através da mediação, é importante
que se cultivem relações que possibilitem uma maior interação com o outro.
Segundo Gadotti (2003), o ensino era facilmente dominado pelos professores,
pois tinham que somente transmitir o que já dominavam. Hoje muitos professores
desistem de fazer um trabalho interessante porque a mediação vai além, é preciso
transmitir um conteúdo atitudinal, que “implica novos saberes, entre eles, saber
planejar, saber organizar o currículo, saber pesquisar, estabelecer estratégias para
formar grupos, para resolver problemas, relacionar-se com a comunidade, exercer
atividades sócio-antropológicas, etc.” (GADOTTI, 2003 p.25).
O professor, por ter um contato direto com as crianças e adolescentes, tem
um papel fundamental na mediação da construção do saber, fazendo as
intervenções necessárias que despertem nos sujeitos uma vontade de aprender,
além da consciência de que são construtores do saber.

3 DISCUSSÃO
Gadotti (2000) destaca que, numa sociedade informatizada e que se transforma
constantemente mediante a presença das TICs, muitos educadores têm questionado
o papel da sua profissão, temendo inclusive o seu desaparecimento. Se a educação
tem conquistado espaços externos à escola e se o conhecimento tem se
disponibilizado independentemente da voz do professor, é importante refletir sobre
as posturas docentes diante do atual contexto tecnológico.
Se, como destacam Ramos e Miranda (2008), a prática do professor
transmissor é caracterizada pelo ato de depositar e transferir conhecimentos, com a
presença das TICs em sala de aula esse perfil pode ser dispensado, uma vez que
elas realizam esse trabalho de maneira hábil e atrativa.
Segundo Nóvoa (2015) o professor deve se ver como mediador do
conhecimento, aquele que ajuda o aluno na transformação da informação em
conhecimento através do desenvolvimento de habilidades como a de estudar,
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pesquisar, selecionar e comunicar.
Assim como sustenta Cunha e Souza (2009) é preciso usar a criatividade
para fazer o uso da tecnologia em sala de aula de maneira estimulante, de forma
que os alunos façam suas próprias associações
no processo de ensinoaprendizagem.
No mesmo sentido, Gadotti (2000) lembra que o acesso à informação
oportunizado pelas TICs nem sempre representa contato com o conhecimento. O
autor enfatiza que caberá às escolas a função de atuar como “bússola”, orientando
os estudantes a navegarem de forma crítica pelo oceano de informações que as
TICs disponibilizam. E se nesse contexto o educador não é mais apenas o que
transmite, caberá a ele fazer a escola:

[...] “amar o conhecimento como espaço de realização humana, de alegria e
de contentamento cultural; selecionar e rever criticamente a informação;
formular hipóteses; ser criativa e inventiva (inovar); ser provocadora de
mensagens e não pura receptora; produzir, construir e reconstruir
conhecimento elaborado.” (GADOTTI, 2000, p. 08).

O professor deve assim assumir o papel de mediador, que ensina seus alunos
a usarem as TIC’s como fonte do saber. Orientá-los na construção do conhecimento
a partir das informações que acessam através das novas tecnologias.
Desse modo, como afirma Gadotti (2000), os professores serão reconhecidos
como sujeitos imprescindíveis na construção do conhecimento, mesmo nessa era
onde as tecnologias se fazem cada vez mais presentes:

“Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores,
assim como não se pode pensar num futuro sem poetas e filósofos. Os
educadores, numa visão emancipadora, não só transformam a informação
em conhecimento e em consciência crítica, mas também formam pessoas.
[…] Eles fazem fluir o saber (não o dado, a informação e o puro
conhecimento), porque constroem sentido para a vida das pessoas e para a
humanidade e buscam junto, um mundo mais justo, mas produtivo e mais
saudável para todos. Por isso eles são imprescindíveis.” (GADOTTI, 2000,
p. 9).

Enfim, a partir do exposto, pode-se constatar que o modelo do professor
mediador é o mais apropriado para que a aprendizagem aconteça de forma efetiva e
significativa.
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4 CONCLUSÃO
As TICs têm desempenhado de forma competente funções de armazenamento e
transmissão de dados, informações e saberes. Na medida em que passam a
conviver com o espaço educativo, transformam o professor transmissor num
personagem pouco ativo, já que as máquinas e programas são capazes de realizar
funções similares às do professor e de maneiras até mais atrativas.
Sendo assim, percebe-se a importância do professor não ser um transmissor
de conhecimento, mas sim um mediador, que utiliza as TICs para relacionar os
conteúdos com o contexto das crianças e adolescentes, promovendo reflexões
sobre a realidade e construindo um novo conhecimento.
É preciso ainda que o educador domine mais do que os conteúdos, para
realizar uma mediação que desperte no educando o desejo de aprender, ser
autônomo e se tornar sujeito da sua própria formação, utilizando assim as
Tecnologias da Informação e Comunicação para qualquer área do saber.
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Resumo
O artigo retrata a construção de um projeto interdisciplinar chamado Terra de
Luzia, constituído pelos/as professores/as dos sétimos anos do Ensino
Fundamental de uma escola estadual da cidade de Matozinhos em Minas Gerais,
com vistas à educação patrimonial local. Ao docente da disciplina de Geografia
coube propor aos/as alunos/as que desenvolvessem trabalhos escritos e maquetes
que reproduzissem a estação ferroviária da cidade de Matozinhos. Os objetivos
resumem-se em proporcionar hábitos de pesquisa, trabalhos em equipes, utilizar
ferramentas tecnológicas, como smartphones, tablets e computadores de forma
responsável e produzir maquetes pelos/as discentes. Para tal empreendimento,
os/as estudantes realizaram uma visita à estação ferroviária e adjacências, além
de realizarem registros e tirarem fotografias. A metodologia utilizada baseou-se na
teoria socioconstrutivista e em pesquisas qualitativas, descritivas e uso de
questionários. De forma espontânea neste trabalho, os/as alunos/as se valeram de
uma nova metodologia de ensino-aprendizagem chamada de Aprendizagem
Baseada em Jogos Digitais para a constituição de suas maquetes. Os resultados
percebidos da ação discente foram traduzidos em uma avaliação diagnóstica, a
qual o docente pôde confirmar que os/as estudantes souberam pesquisar os temas
solicitados e utilizar de forma dinâmica e colaborativa as novas tecnologias, como
os jogos digitais.
Palavras-chave: Educação patrimonial, maquetes, Minecraft.
Abstract
The article depicts the construction of an interdisciplinary project called Land Luzia,
consisting of / the teachers / those of the 7th year of primary education in a state
school in the city of Matozinhos in Minas Gerais, with a view to the local heritage
education. The teaching of geography discipline fit to propose to / the students /
those that develop written works and models that reproduce the railway station of
Matozinhos. The objectives are summarized to provide research habits, work in
teams, using technological tools such as smartphones, tablets and responsibly
computers and produce models by / the students. For this project, the / the students
made a visit to the railway station and surrounding areas, in addition to performing
records and take pictures. The methodology used was based on the social
constructivist theory and qualitative research, descriptive and use of questionnaires.
Spontaneously this work, / the students / the made use of a new teaching and
learning methodology called Digital Games Based Learning for the constitution of
their models. The perceived results of the student action were translated into a
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diagnostic evaluation, which the teacher was able to confirm that the / the students
knew how to search for requested themes and use of dynamic and collaborative
way new technologies such as digital games.
Keywords : Equity in Education , models , Minecraft

1. Introdução
O universo escolar, principalmente as relações professor-aluno, tem sofrido
grandes mudanças na forma como são ministradas as aulas. Atualmente as
Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC’s ou as Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação TDIC’s têm causado discussões, trazido novidades
didático-pedagógicas, mas ao mesmo tempo receio, debates e reações tanto
positivas como negativas de gestores, professores e comunidade escolar.
A forma tradicional de lecionar não chama mais a atenção dessa geração que
já nasceu conectada pelas diversos recursos digitais, conhecidos como nativos
digitais. Cabe salientar que não basta somente implantar a tecnologia na sala de
aula se também não forem revistas e concebidas novas metodologias, ou seja, é
necessário repensar que as TIC’s são suportes para aulas dinâmicas e repletas de
oportunidades de troca de conhecimento entre os atores educacionais, e não podem
ser compreendidas como o fim de um processo.
Em grande parte da rede pública de ensino do Brasil, um dos artifícios
metodológicos mais utilizados para a concepção das aulas é o recurso expositivo
(aula expositiva) e os estudantes ordenados em filas indianas. Tal modelo tem
suscitado debates de especialistas em educação, professores e pais que clamam
por uma escola que abrace a diversidade, a inovação e um ensino mais humanista
aliado ao que de novo circula pela sociedade para se adequar as demandas da
chamada geração Y, nascidos entre 1981 e 1990, e os nativos digitais ou geração Z,
crianças e adolescentes nascidos a partir dos anos 2000 que estão largamente
conectados ao mundo da informação.
Nesse arcabouço que entra o atual papel da disciplina de Geografia e as
novas tecnologias. Em tempos de constantes mudanças, como introduzir um ensino
geográfico livre das amarras conteudistas para adentrar ao cotidiano de estudantes
amplamente conectados na Internet por meio de seus computadores pessoais,
notebooks, smartphones e tablets? Com o advento das TIC’s é verídico afirmar que
as aulas de Geografia e outras disciplinas estão fadadas a tornarem-se enfadonhas?
E os/as docentes? Estes/as estão aptos/as para singrarem em oceanos de
conectividade cada vez mais veloz da Internet e das novidades tecnológicas cada
vez mais surpreendentes? E a relação com os/as alunos/as cada vez mais
famigerados/as pelas novidades digitais e por tantas informações?
Por meio destas questões depreende-se que o novo às vezes traz consigo o
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signo da desconfiança e o medo de arriscar, mas em tempos de uma globalização
tecnológica, cultural e econômica, a escola não pode dar as costas às suas causas e
consequências, tendo que se adequar a essa gama de novidades e modificações
trazidas por esse fenômeno. Fechando os olhos para isso, a escola retrocede e não
avança.
Como forma de analisar o fenômeno do uso das tecnologias da informação e
comunicação abordadas pela Geografia, optou-se por fazer uma análise e estudo
destas relações através do projeto Terra de Luzia, projeto interdisciplinar produzido
pelos/as professores/as de Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática do
Ensino Fundamental II (7º anos) de uma escola da rede estadual, localizada no
município de Matozinhos, Minas Gerais, que tem como intuito trazer conhecimento e
valorizar a questão patrimonial material e imaterial, histórica e ambiental da cidade
onde habitam os/as estudantes.
A proposta deste artigo é de averiguar como os estudantes dos sétimos anos
constroem o saber local através dos usos das tecnologias para a construção de
maquetes, envolvendo a aprendizagem baseada em jogos digitais. Além disso,
pretendeu-se verificar qual é o efeito dos usos das TIC’s nas aulas de Geografia.
2. As TIC’s e seus usos nas escolas
As tecnologias da informação e comunicação adentraram de vez nos
estabelecimentos educacionais e o que se pode perceber das relações hoje
difundidas entre docentes e estudantes é que o conhecimento não está mais sob o
controle de professores/as. Com o advento da Internet, principalmente a tecnologia
móvel, muitos estudantes detêm hordas de conhecimentos que um aluno de quinze
anos atrás não possuía. De acordo com Rezende (2000, p. 14) “o aluno de hoje, de
todos os níveis de ensino, com acesso (maior ou menor) às tecnologias em seu
cotidiano, começa a desempenhar um novo papel no contexto escolar”.
Nesta conjuntura, entende-se que a introdução das tecnologias educacionais
não podem atender simplesmente aos interesses das grandes empresas do ramo
tecnológico e nem dos desejos de pais e mães em ter seus filhos/as em escolas
cada vez mais conectadas na rede mundial de computadores. É necessária uma
conexão maior entre a prática docente e os conhecimentos que os/as estudantes
trazem em seu bojo, ou simplesmente um ensino-aprendizagem que preze
metodologias ativas e participativas que estejam ligadas com a introdução de um
perfil mais reflexivo e crítico na população discente. Kensky (2007) é direta ao
afirmar que as TICs tragam alterações no processo de ensino uma vez que precisam
ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente, ou seja, é preciso fazer uma
análise das especificidades do ensino e da própria tecnologia para que seus usos
obtenham sucesso e atinjam o objetivo almejado.
Alguns autores adotam discursos destoantes quanto às benesses da
informática no ensino. Enquanto Carraher (1992) sugere que a tecnologia possui um
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viés meramente técnico, não favorecendo contribuições conceituais, Pretto (1996)
corrobora que os processos tecnológicos podem ser parceiros indispensáveis para a
construção de um pensamento crítico.
Introduzir a temática das TIC’S principalmente na escola pública requer
bastante planejamento seja ele de forma institucional - verbas dos órgãos
competentes para a constituição de laboratórios de informática, acesso a uma banda
larga de Internet veloz, suporte/assistência técnicas e capacitações para os/as
docentes - e a finalidade de ensino-aprendizagem que se propõe professores/as
com seu corpo discente. Também entra em cena como serão instituídas
metodologias que abriguem de forma eficaz e reflexiva as tecnologias educacionais,
para que não ocorram situações de apresentar os velhos conteúdos com uma
roupagem mais sofisticada.
Atualmente as sociedades observam novas tecnologias surgindo e percebem
a força da ubiquidade das informações esparramadas em qualquer rincão do
planeta. Numa sociedade da informação, a escola deve ter um papel mais
protagonista e participativo quando se refere à introdução das novas tecnologias em
seus espaços. Como afirma Kensky (2007, p. 64) “a escola precisa assumir o papel
de formar cidadãos para a complexidade do mundo e dos desafios que ele propõe.
Preparar cidadãos conscientes, para analisar criticamente o excesso de informações
e a mudança, a fim de lidar com as inovações e as transformações sucessivas dos
conhecimentos em todas as áreas.”
3. Métodos e recursos
Para demonstrar como se dão as relações entre as tecnologias educacionais
e a disciplina de Geografia, a experiência foi elaborada a partir do Projeto Terra de
Luzia. O projeto interdisciplinar foi criado por professores das áreas de Geografia,
História, Língua Portuguesa e Matemática das turmas dos sétimos anos do Ensino
Fundamental de uma escola estadual da cidade mineira de Matozinhos no primeiro
semestre de 2016 e teve o intuito de criar subsídios para os/as estudantes
matozinhenses pesquisarem, aproximarem, conhecerem, valorizarem e manterem
vivo o patrimônio histórico-cultural material e imaterial e ambiental de sua cidade.
Participaram as turmas dos sétimos anos e os temas propostos foram os
mesmos, uma vez que para os alunos/as desse nível educacional na disciplina de
Geografia, ficou estabelecido com o corpo discente a construção de maquetes que
abordassem questões patrimoniais envolvendo o bairro próximo à escola e,
especialmente a estação ferroviária próxima a escola.
Antes das atividades serem propostas para os/as alunos/as, foi realizada uma
reunião com os/as professores/as das áreas de Geografia, História, Língua
Portuguesa e Matemática, onde foram alicerçados os planejamentos do projeto
interdisciplinar e as temáticas onde as disciplinas iriam trabalhar de forma conjunta.
O tema principal foi educação patrimonial e cada profissional estabeleceu assuntos
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que estariam ligados à sua matéria.
Na disciplina de Geografia, as turmas que realizaram o trabalho foram os
sétimos anos do Ensino Fundamental, totalizando 73 discentes. O professor
juntamente como os/as alunos/as chegaram a um consenso de formarem equipes
para a realização das etapas do trabalho.
Ficou proposto que as equipes teriam que abordar a questão patrimonial
acerca da estação ferroviária – hoje abandonada - da cidade de Matozinhos e da
malha ferroviária que atravessa a cidade, com o desafio de elaborar uma proposta
de revitalização para estação e os diversos usos que ela poderia beneficiar para a
população que vive no bairro Ferroviário. Para isso as equipes teriam que construir
maquetes da estação e elaborar um trabalho escrito investigativo sobre a fundação
da mesma, além de concluírem qual a proposta de revitalização do espaço a ser
estudado.
Sobre o papel do docente de Geografia, sua função foi de assessorar as
equipes nas aulas marcadas para discussão e pesquisa dos trabalhos, tirando
dúvidas e propondo formas de pesquisa. Como a metodologia de ensino proposta
era de caráter ativo, foi lançado um problema as equipes e cabia às mesmas utilizar
a criatividade e a criticidade para chegar a sua resolução.
Feita a proposta aos discentes, o início do trabalho se deu a partir de um
trabalho de campo, na qual as turmas fizeram uma visita à estação ferroviária, além
de fazerem registros da atual situação tirando fotos para compor a parte de anexos
do trabalho de pesquisa. Tendo foco em uma metodologia ativa, as equipes partiram
de uma situação-problema onde tinham que criar mecanismos para resolvê-lo, no
caso a recuperação da estação ferroviária a partir da pesquisa bibliográfica por
livros, periódicos, além da busca virtual na Internet.
Os recursos para a elaboração da maquete ficaram por conta dos alunos,
onde os grupos se reuniam na sala e faziam listas dos materiais a serem usados,
além de muitos já terem feito cotações de preços dos produtos. Sobre os recursos
tecnológicos utilizados para a construção da maquete, algumas equipes fizeram o
esboço da maquete em papéis e alguns componentes surpreenderam por utilizarem
jogos digitais para recriarem a futura estação, no caso o jogo conhecido por
Minecraft1.
Outro recurso utilizado para a confecção do trabalho ficou a cargo dos
telefones celulares e tablets. A maioria dos/as alunos/as possuíam celulares com
acesso à Internet e o uso desses equipamentos foi liberado durante as aulas, pois
havia um objetivo educacional o qual era realizar pesquisas sobre a estação
ferroviária. Foi verificado que nem todos estudantes possuíam tablets, mas alguns
alunos tinham essa ferramenta que teve um uso bastante interessante para esboçar
o desenho da estação através do jogo Minecraft.
1

Disponível em https://minecraft.net/pt-br/
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O professor solicitou aos estudantes que o trabalho de pesquisa deveria
conter uma introdução do assunto a ser pesquisado, a metodologia utilizada para
compor o trabalho e por fim a conclusão sobre qual uso dariam para a estação caso
fossem gestores da cultura do município. Para este momento, o professor reservou
quatro aulas para que as equipes discutissem e produzissem as tarefas referentes
ao trabalho na escola para que pudessem ter uma orientação docente. A sugestão
para a pesquisa foi de caráter bibliográfico, na qual os/as alunos/as poderiam fazer
uso da biblioteca da escola e também consultar a Internet. Sobre as consultas via
web,
as
fontes
consultadas
foram
os
endereços
eletrônicos
www.portalmatozinhos.com,
www.pordentrodetudo.com.br,
http://matozinhos.mg.gov.br, além de encontrarem na biblioteca escolar o livro
Ossos do Ofício: as importantes descobertas científicas de Peter Lund no Brasil, de
autoria de Sandra Lúcia de Melo.
Sobre o cronograma para realização das atividades do projeto, os estudantes
tiveram um período de um mês, com início no dia 28 de março e apresentação das
maquetes e trabalhos para o dia 29 de abril.
Como forma de avaliação, o grupo de professores optou pela realização de
uma prova diagnóstica com a função de obter informações sobre as competências,
habilidades e aprendizagens acerca dos trabalhos realizados.
Para analisar o fenômeno do uso das tecnologias da informação e
comunicação abordadas pela Geografia optou-se pela pesquisa qualitativa. Segundo
Gil (1994, p. 207), “considera que existe uma relação entre o mundo e o sujeito que
não pode ser traduzida em números; a pesquisa é descritiva, o pesquisador tende a
analisar seus dados indutivamente”.
A pesquisa possui caráter descritivo, na qual foram elaborados questionários
que inquiriam os discentes acerca das tecnologias que fizeram parte do cotidiano de
suas pesquisas, como as utilizaram, além de perguntas que abordaram o
planejamento, coleta de dados, se ocorreram ou não óbices durante a confecção
dos trabalhos e das maquetes. Também foi utilizada como procedimento técnico a
pesquisa bibliográfica.
Utilizou-se a teoria socioconstrutivista para analisar o processo de ensinoaprendizagem, tendo como principais pedras fundamentais perceber o grau de
intervenção docente na construção de alguns conceitos geográficos e na
identificação de alguns componentes do processo, como: planejamento, recursos,
materiais didáticos e procedimentos de ensino. Focou-se na prática discente, a qual
o cotidiano dos/as estudantes é um dos motes para a problematização e
contextualização do tema trabalhado, além de promover um ensino mais reflexivo.
De acordo com Cavalcanti:
Uma atitude socioconstrutivista no ensino coloca ênfase no papel ativo do
sujeito (aluno) no seu processo de conhecimento, mas destaca o papel da interação
social nesse processo. Nessa interação, á uma importante função a ser
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desempenhada pelo adulto que, no caso do ensino, é o professor. Portanto, fazem
parte dessa atitude socioconstrutivista ações docentes concreta de intervenção nos
processos mentais do aluno, visando a sua condução. (CAVALCANTI, 1998 p. 154)
4. Serendipidade: a utilização dos jogos digitais para a construção do saber discente
A técnica utilizada com as turmas para a confecção das maquetes e trabalho
escrito seguiu os ditames das técnicas de ensino socializadas e as de metodologias
ativas. Segundo Zagury (2009, p. 195) as técnicas de ensino socializado definem-se
pelo “objetivo de promover a discussão, a reflexão, o hábito de ouvir opiniões
divergentes e argumentar. Além disso, ensinar a conviver com diferentes pontos de
vista, por vezes antagônicos e inconciliáveis, mas que precisam ser respeitados. E
outro, fundamental, seria propiciar o aprofundamento do saber”. E como metodologia
mais eficaz adotou-se o método ativo, que permite através da problematização de
uma questão – no caso a revitalização da estação ferroviária e adjacências – tornar
o ensino-aprendizagem mais dinâmico e instigante para os/as alunos. Uma vez
exposto um problema, eles terão que pesquisar, analisar, discutir, comparar e refletir
sobre os possíveis fenômenos para se chegar a conclusão de algo.
As metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de ensinoaprendizagem, como objetivo de alcançar e motivar o estudante. Isso porque, diante
do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a
ressignificar suas descobertas. (MITRE et. al, 2008, s/p)

Durante as aulas concedidas para discutir sobre os trabalhos era possível
perceber a utilização de algumas ferramentas tecnológicas, como tablets e
smartphones. Através das fotos tiradas da estação alguns grupos esboçavam a
arquitetura das futuras maquetes a serem criadas, seja desenhada no papel ou na
própria tela dos tablets. Sobre as maquetes, as autoras Cacete, Paganelli e
Pontuschka (2009, p. 330) discorrem da atenção que os/as docentes devem ter ao
propor determinada atividade e propiciar um espaço que garanta a criatividade nos
materiais, o trabalho em equipe e a percepção para a representação dos detalhes
dos fenômenos a serem representados.
Chamou atenção em uma das aulas a utilização de dois grupos para compor
o desenho de suas maquetes através do jogo de multiplataforma Minecraft. Essa
atitude espontânea (serendipismo) dos estudantes mostra como os mesmos estão
conectados com o processo tecnológico e segundo relato destes/as alunos/as,
optaram por representar o futuro desenho da maquete neste jogo, pois oferece
diversas infinidades de criação de qualquer objeto. O jogo é chamado de
multiplataforma por funcionar em qualquer tipo de dispositivo como, por exemplo, os
móveis, celulares e seu modelo é conhecido como sandbox (caixa de areia, em
referência aos brinquedos de parquinhos infantis), no qual o jogador pode criar ou
construir o que quiser através de blocos, jogando por horas a fio. Através de um
aplicativo em seus celulares e tablets, os grupos foram desenhando o tipo de
estação ideal a qual queriam criar através deste jogo digital.
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Por meio desta estratégia que alguns grupos de alunos utilizaram, pode-se
afirmar que os mesmos adotaram técnicas de um novo tipo de aprendizagem, a
Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais. Segundo Prensky:
A aprendizagem baseada em jogos digitais trata precisamente da diversão, do
envolvimento e da junção da aprendizagem séria ao entretenimento interativo em
um meio recém-surgido e extremamente empolgante – os jogos digitais para a
aprendizagem. (PRENSKY, 2012, p. 38)

Este tipo de metodologia de ensino-aprendizagem tem como foco a
aprendizagem centrada no aprendiz com um viés mais divertido, este é o mote
dessa modalidade, a diversão combinada com o aprendizado. Por meio de jogos
educacionais, o estudante irá além daquilo estipulado a aprender, isto é, o desafio ali
imputado o faz querer aprender mais.
Segundo Prensky, a aprendizagem baseada em jogos digitais ainda causa
certa desconfiança em alguns setores da sociedade por ser um modelo radical, uma
vez que na Educação Básica rompe com o modelo tradicional de aula, o método
expositivo e de avaliação. De acordo com o autor as discussões se baseiam em
duas premissas.
A primeira é que houve uma mudança fundamental dos aprendizes – a maioria das
pessoas ensinadas ou treinadas atualmente, que não ano 2000 tinham pouco menos
de 39 anos, no sentido estritamente intelectual não são as mesmas do passado. Por
isso, embora haja intensa discussão sobre “como as pessoas aprendem”, ainda se dá
pouca atenção a como elas aprendem, com exceção das falsas observações que
geralmente não ajudam em nada, de que costumam não aprender (ou pelo menos da
maneira como alguns acham que deveriam ser).

e
A segunda premissa “radical” é que esses indivíduos “com menos de 40 anos”
pertencem a uma geração que, durante sua criação, viveu intensamente, pela
primeira vez na história, uma forma radicalmente nova de brincar – jogos de
computador e videogames -, e essa nova forma de entretenimento moldou suas
preferências e habilidades, oferecendo a crianças e adultos um enorme potencial de
aprendizagem. (PRENSKY, 2012, p. 38-39)

5. Resultados e avaliação
Sobre os resultados auferidos na avaliação diagnóstica aplicada, o grupo de
docentes chegou à conclusão que os/as alunos/as conseguiram compreender o
objetivo do trabalho interdisciplinar, que é reconhecer, preservar e difundir os valores
culturais sejam eles materiais e imateriais do lugar onde residem.
Na disciplina de Geografia, os resultados foram satisfatórios onde o corpo
discente soube trabalhar em equipe mesmo com todas suas idiossincrasias, além de
saber fazer uso responsável de pesquisas na Internet e de inserir de maneira
espontânea metodologias dinâmicas como os jogos digitais para construção de
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maquetes.
As equipes de alunos/as que fizeram uso do jogo Minecraft,
mencionaram que a utilização desta plataforma foi fundamental para trabalharem de
forma colaborativa, escolherem os materiais utilizados para a criação da maquete,
além de praticarem habilidades matemáticas, como o uso da escala para
representar as medidas do produto construído (a maquete da estação).
6. Considerações Finais
De acordo com as análises e percepções feitas através dos trabalhos
realizados pelos alunos/as dos sétimos anos, constata-se que a utilização da
abordagem socioconstrutivista e da metodologia ativa – além de um projeto
interdisciplinar - são ingredientes benéficos para a construção de um senso crítico,
participativo e ativo na comunidade discente.
Foi preponderante na disciplina de Geografia o professor se valer de seu
papel de organizador e interventor, mas ao mesmo tempo garantir que usasse de
uma temática contextualizadora e de uma problemática para dar mais autenticidade
às pesquisas e maquetes produzidas pelas equipes dos sétimos anos do Ensino
Fundamental. Também é importante salientar que a metodologia ativa foi marcante
na atuação dos/as estudantes, pois puderam durante as aulas trabalhar em equipe,
discutir sobre as pesquisas encontradas, resolver pendências pessoais entre si
através da mediação. Interessante afirmar também que de forma espontânea
algumas equipes conseguiram inovar na questão de aprendizagem, utilizando dos
meios digitais jogos para construírem e produzir conhecimentos, como foi o caso do
uso do jogo Minecraft. Ao se valerem dessa tecnologia, os/as alunos/as
conseguiram estabelecer conexões de espaço, materiais utilizados, novas formas de
criação de objetos pela via virtual, com isto, adotaram uma metodologia incipiente
nas escolas que é a aprendizagem baseada em jogos digitais. O caso chamou a
atenção do professor, pois os componentes dos grupos se valeram de jogos de
entretenimento para construir a maquete, uma vez que havia dado liberdade para as
equipes criarem seus desenhos e a situação foi tão incrível, que se pôde conhecer e
chegar à bibliografia sobre a aprendizagem através de jogos digitais.
Percebe-se que é importante trazer novas tecnologias educacionais para a
escola, mas que é fundamental que o corpo docente tenha conhecimento dessas
tecnologias, as quais essa geração digital manuseia com tamanha destreza e, além
disso, que sejam garantidas capacitações tanto para professores/as e aos
estudantes. Observa-se que a Geografia tem que absorver novas metodologias,
principalmente introduzir aprendizagens que utilizem tecnologias para tornar o
ensino mais atrativo, dinâmico e reflexivo quantos as questões cotidianas de nossas
crianças e adolescentes.
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Resumo – O Núcleo de Cidadania Digital (NCD) é um programa de extensão da
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que atua há 11 anos promovendo a
inclusão sociodigital no Espírito Santo. A partir da demanda por ampliação de seus
cursos, todos gratuitos, abertos à comunidade e baseados em ferramentas de
software livre, surgiu a ideia de implantação de um curso à distância do NCD, por
meio do projeto NCD-EAD. Esse novo projeto visa disponibilizar aulas que auxiliem
no cotidiano do aluno, de maneira intuitiva e leve. Neste artigo são dispostas as
dificuldades e os aprendizados encontrados no desenvolvimento dessa plataforma
de ensino a distância que vislumbra dar a liberdade para que o usuário possa
escolher o que quer aprender e possa fornecer um conteúdo que, de fato, o
beneficie acadêmica e profissionalmente.
Palavras-chave: Inclusão Sociodigital, Ensino a Distância, Software Livre, Moodle.
Abstract – The Núcleo de Cidadania Digital (NCD) is a extension program from
Federal University of Espírito Santo (Ufes) that has been operating for 11 years
promoting the sociodigital inclusion in Espírito Santo. Based on the demands for
expansion of its courses, all free, open to the community and built on open source
tools, emerged the idea of implantation of a distance learning course of NCD,
through that NCD-EAD project. This new project aims to provide classes that help
in everyday student, with a intuitive and lightweight way. In this paper are arrenged
the difficulties and apprenticeships found in the development of this distance
learning plataform that envisions give freedom to the user to choose what to learn
and can provide content that, in fact, benefit people.
Keywords: Sociodigital Inclusion, Distance Learning, Free Software, Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment.
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1. Descrição do projeto
1. 1. Introdução
O Núcleo de Cidadania Digital (NCD) é um programa de extensão da Universidade
Federal do Espírito Santo (Ufes) que atua, há 11 anos, promovendo a inclusão
sociodigital de estudantes e demais frequentadores da Ufes e que tem como missão
oferecer à sociedade meios que permitam o acesso democrático e gratuito às
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e a socialização do conhecimento
e o exercício da cidadania.
O NCD possui um laboratório aberto à comunidade todos os dias úteis das 9h
às 21h, onde também disponibiliza cursos gratuitos de Mouse e Teclado, Iniciante,
Internet Básico, Escritório, Linux Básico e Programação, todos desenvolvidos com
base em softwares livres.
1. 1. Surgimento do projeto
Com o objetivo de ampliar o alcance dos cursos do NCD, surge o projeto
NCD-EAD, em fevereiro de 2014, com o intuito de promover vídeoaulas, as quais
deveriam ser exibidas na Internet, criando assim uma nova alternativa, diferente das
aulas que já eram ofertadas no ambiente físico do programa NCD.
Em 2014, com o objetivo de moldar a ideia de Ensino a Distância (EAD) para
o NCD, uma proposta foi submetida para o Edital ProExt 2014, do Ministério da
Educação, onde era proposta a criação de uma plataforma de EAD e a criação da
primeira turma de EAD do NCD. Sendo assim, com o resultado positivo junto ao
Edital e o recebimento dos recursos, em 2015, inicia-se a criação do NCD-EAD.
A partir dessa ideia, os componentes de algumas equipes do Núcleo foram se
organizando para dar início ao projeto, uma das equipes que participou desse início
foi a de Ensino. Um de seus membros, Káio Simonassi, diz que a experiência fez
com que ele se destacasse diante de seus colegas de curso, pois aprendeu a
produzir roteiros, e também disse que, levando em consideração o número de
acessos de alguns vídeos, o impacto social dessa ação foi considerável. O grupo
percebeu que um dos erros foi que as aulas ficaram de um modo um pouco
engessado, mas que isso poderia ser facilmente resolvido, desde que a pessoa
responsável por apresentar a aula atuasse mais descontraída no decorrer da
gravação. Todos os roteiros dos vídeos foram documentados, com os vídeos
inicialmente disponibilizados na plataforma Moodle e posteriormente no YouTube.
Pensando em como é importante disponibilizar educação de qualidade à
população, e no caso da EAD, para as pessoas que não tem a opção de frequentar
as instituições de ensino regular presencial, foi observado que esse caminho é de
grande valia na formação dos membros da sociedade em seus vários níveis de
interesse.
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1. 2. Dificuldades do projeto
Ao longo da criação do NCD-EAD, foi detectada a falta de acompanhamento
do andamento do projeto, percebendo com isso que não foi possível avaliar com
exatidão o impacto social do projeto, o que influenciou na diminuição da produção.
Porém, tudo o que foi pensado para o projeto, como atas e roteiros produzidos, foi
devidamente documentado, sendo possível fazer a avaliação do material e
conseguindo identificar erros e acertos para sua continuação e evolução. Os textos e
as aulas produzidas pelos próprios alunos componentes do NCD-EAD, foram de
grande valia para os mesmos, pois concederam a eles a oportunidade de trabalhar
em áreas distintas acrescentando novos conhecimentos a suas respectivas
formações.
A aluna apresentadora dos vídeos, Laís Botelho, do NCD-EAD, declara que
foi desafiadora a experiência de participar da iniciativa e conta que a princípio teve
dificuldade na velocidade e na naturalidade de como falar na gravação, mas após
alguns testes tudo deu certo nesse ponto. Porém outras coisas trouxeram
dificuldades, como, por exemplo, a transformação do material já existente sobre o
editor de textos para um roteiro que pudesse ser apresentado em um vídeo, a falta
de instrumentos e local para a gravação, o que foi solucionado com uma parceria
com o Núcleo de Educação Aberta e a Distância (Neaad) da Ufes e, posteriormente,
com o empréstimo de uma câmera e um gravador de áudio por um dos membros do
projeto. Houveram ainda problemas com barulhos e iluminação, o que resultou num
produto diferente do que o idealizado.
Houveram dificuldades dentro da equipe criada para o desenvolvimento do
NCD-EAD. Uma porque nenhum membro da equipe possuía experiência com o EAD
e, outra, durante a construção dos roteiros, que não poderiam ser nem muito
formais, já que o intuito da aula era ser despojada, e nem muito informais, para que
não tivesse sentido de pouco elaborado. O método utilizado para formar a aula era
de se gravar a tela do computador, com uma pessoa movendo o cursor do mouse,
enquanto o professor ministrava a aula, visando executar isso da forma mais
dinâmica possível. Todos os capítulos do curso foram titulados com nomes atrativos
e com ideias a serem utilizadas por qualquer pessoa no cotidiano, como por
exemplo a aula de edição de texto e impressão, titulada como “Como imprimir uma
letra de música”, que obteve quase 10 mil visualizações no YouTube. E para que o
aluno sempre pudesse tirar suas dúvidas, havia a ideia de implementar um canal
que funcionasse 24 hs, assim, fornecendo rápida resposta aos alunos.
“A ideia principal do NCD-EAD é dar a liberdade para que o usuário possa
escolher o que quer aprender, seja assistindo apenas um vídeo específico ou
participando de todo o curso. Isso porque a meta é que o conhecimento chegue ao
usuário”, essas são palavras do Ruan Martinelli, ex membro do programa, que deixa
claro a prioridade do Núcleo e a atenção com os alunos, pensando sempre no
conhecimento a ser entregue e na facilidade. Ainda, segundo Ruan, no Ensino a
Distancia é importante que haja a figura do professor com uma linguagem informal,
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mas não precária, lembrando do processo seletivo para a escolha da pessoa que
apresentaria as aulas. Os vídeos foram feitos para que não excedessem 10 minutos
e a relação aula-aluno ficasse mais rápida e leve. Nessa linha, os 3 vídeos com
maior taxa de visualização no YouTube possuem em média 7 minutos, e somados
possuem mais de 18 mil visualizações.
Para que houvessem as vídeoaulas, foram feitas reuniões pra definição de
formato, reformulação do Moodle, criação de roteiro, adaptação de roteiro, reserva
de estúdio, empréstimo de equipamentos, ensaio, gravação, edição, alteração,
postagem no Moodle e no YouTube, gerenciamento de comentários, tudo isso com
intuito de fornecer uma boa aula. O resultado disso foi um trabalho bem feito,
levando em consideração que o canal no YouTube, “NCD a Distância”, onde os
vídeos estão disponibilizados, conta hoje com 20.800 visualizações.

2. Descrição do projeto
2. 1. Metodologia
A metodologia aplicada no NCD-EAD envolvia vídeoaulas que apresentavam um
professor(a), que interagia com o usuário enquanto as ações feitas pelo cursor do
mouse na tela do computador eram exibidas, o que permitia o acompanhamento e
melhor entendimento das ações que estavam sendo abordadas. Buscando alcançar
tal interação, os roteiros das aulas eram elaborados de forma que a linguagem não
se tornasse muito formal, menos técnica e mais condizente com a aplicação prática.
Processos seletivos, internos, foram realizados para identificar o membro com
o perfil mais adequado para se apresentar nas gravações e, externos, para
selecionar candidatos que tivessem o conhecimento técnico necessário para a
edição das filmagens. Reuniões semanais documentadas em atas também eram
realizadas para que os roteiristas estivessem sempre alinhados com as propostas a
serem atingidas em cada vídeoaula, de forma que o professor, o tema e a linguagem
pudessem fazer com que a pessoa sentisse vontade de aprender.
Inicialmente, a proposta do NCD-EAD era de transferir os conteúdos
presentes nos cursos presenciais do Núcleo, em especial os cursos do pacote de
Escritório (Editor de Texto, Editor de Planilha e Editor de Apresentação) para o
Ensino a Distância em formato de vídeoaulas, possibilitando alcançar um público
ainda maior e atender a grande demanda de alunos, que não podia ser suprida
apenas pela quantidade de turmas ofertadas presencialmente. Todas as vídeoaulas
eram disponibilizadas na Moodle, uma plataforma de aprendizagem a distância
baseada em software livre, que foi adaptada para utilização no NCD-EAD, criandose assim uma plataforma personalizada e simplificada a partir da Moodle padrão.
Por meio dela, o usuário fazia um cadastro e login para ter acesso a todos os
arquivos do curso a distância além de poder deixar comentários e sugestões no
próprio sistema.
Embora permitisse a interação privada entre os usuários e a equipe, melhor
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controle e estimativas melhores da quantidade e tipo de público presentes em seu
domínio, o Moodle não se provou um ambiente atrativo para o EAD, tendo inclusive
um baixo número de cadastros e de acessos. Entretanto, boa parte de tal resultado
se refletiu da baixa divulgação realizada na época, até por conta da fase de testes
que o projeto ainda se encontrava.
Outro aspecto interessante foi a gestão do tempo por todos os membros do
Núcleo em prol deste projeto. A equipes de Tecnologia da Informação (TI), Ensino e
Comunicação tiveram que ceder alguns de seus membros e redistribuir tarefas de
forma que as atividades do Núcleo não parassem. O projeto precisou de uma
coordenação que acompanhou e geriu todas as ações executadas por cada membro
adicionado ao projeto. O que fez com que todo o NCD aprendesse a gerenciar
melhor seu tempo e prioridades.
Posteriormente, o projeto teve algumas reformulações, passando a postar as
suas vídeoaulas de forma aberta no YouTube, mudando inclusive seu foco e optando
por apresentar a ementa dos cursos de uma maneira que pudesse ser referenciada
por atividades rotineiras, como fazer uma planilha orçamentária, baixar uma música
ou elaborar um currículo. Embora comprometessem o mapeamento e controle do
público, essas mudanças fizeram com que as aulas tivessem maior visibilidade e
também aceitação pelas pessoas. Em contrapartida, simplifica o acesso dos
usuários ao material proposto pelo projeto, visto que, através do YouTube, não é
possível que se realize acompanhamento das atividades, tutoria junto aos usuários,
criação de grupos de estudos e de fóruns e avaliação dos usuários, por exemplo.
Dessa forma, simplificando a interação com usuário de uma forma que pode
impactar negativamente àqueles que queiram se aprofundar nas temáticas
propostas.
3. Discussões
3. 1. Contextualização
A Educação a Distância (EAD) tem cada vez mais se destacado no cenário nacional,
pois tem ajudado a suprir a grande demanda por educação no país, incidindo direta
ou indiretamente na formação profissional e vencendo barreiras temporais e
geográficas, principalmente devido a comodidade e flexibilidade que permite
(ABED). Com base nisso, o Núcleo de Cidadania Digital (NCD) resolveu apostar em
tal modalidade para que pudesse atender sua grande demanda de alunos, que não
podia ser suprida apenas pelas aulas dos cursos presenciais, e reformular os
serviços de educação tutorial, buscando desenvolver temáticas que pudessem de
fato beneficiar e ajudar as pessoas. Assim surgiu o projeto NCD-EAD, que possuía
uma equipe a qual realizava as mais diversas atividades: estudo dos conteúdos a
serem abordados, elaboração dos roteiros, filmagens, atuação, edição e
programação.
Devido a ampla gama de atividades a serem executadas, o projeto contou
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com o apoio de membros das mais diversas graduações: Ciência da Computação,
Comunicação Social (Publicidade e Propaganda, e Jornalismo), Engenharia de
Computação e Engenharia Elétrica, de forma que os trabalhos davam a
possibilidade dos estudantes e bolsistas utilizarem conhecimentos adquiridos em
sala de aula, tornando tal experiência uma extensão e aplicação do ensino de seu
curso. Além disso, tal projeto permitiu a interlocução de várias áreas, o que
possibilitou um produto mais rico e multidisciplinar a ser apresentado para a
sociedade.
A conscientização social também é um ponto forte do projeto, tendo em vista
que a EAD visa atender um público que muitas vezes não possui recurso financeiro
e disponibilidade para fazer um curso presencial. Nesse aspecto os membros do
projeto se sentiram sensibilizados e incentivados a entregar um produto final que
beneficiasse e atendesse às necessidades dessas pessoas, de forma gratuita e com
conteúdo de qualidade.
3. 2. Reflexão
Há mais de cem anos, encontramos modos de educação a distância,
utilizando a tecnologia de seu tempo, desde os primeiros cursos entre pessoas de
locais afastados. Esses projetos geralmente se iniciam com o recebimento de algum
tipo de incentivo, porém, em algum momento, seja pela estrutura do investidor ou
pelas mudanças que estão ocorrendo na sociedade, esse investimento cessa e o
projeto se depara com a inviabilidade de desenvolvimento de uma proposta
educativa de grande valia para a sociedade, principalmente para os indivíduos
moradores de áreas afastadas das grandes cidades, onde se concentram os núcleos
educativos.
Avaliando o ingresso do NCD na prática da educação a distância,
conseguimos destacar alguns erros e problemas, que dificultaram a veiculação das
vídeoaulas, como por exemplo a estrutura física para gravação das aulas, a falta de
materiais fundamentais de qualidade (como câmera, microfone, fontes de
iluminação, colaboradores com formação a agregar no repertório) e a falta de uma
avaliação rigorosa do impacto social do projeto. Todas essas situações foram
encontradas durante o desenvolvimento do projeto que, ainda assim, durou um ano
e nesse tempo produziu materiais de qualidade, os quais estão disponíveis até os
dias atuais através do canal no YouTube. O fator determinante para a paralisação do
projeto foi a falta do investimento financeiro, que implica diretamente na falta de
pessoal para a execução do trabalho.
4. Conclusão
O fato de ainda não termos inclusão digital em todo o país, dificulta a disponibilidade
do ensino a distância. Porém, como estamos em constante desenvolvimento,
devemos acreditar que em pouco tempo essa disponibilização será possível e, que
com esse avanço, será cada vez mais necessária a diminuição da burocracia em se
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credenciar iniciativas sérias que tenham o intuito de levar uma educação de
qualidade a pessoas com impossibilidade de frequência em um curso presencial.
Logo, pensando em alternativas para sanar as dificuldades encontradas
nesse modo de educação, temos, a utilização das plataformas digitais com
veiculação gratuita, que com a crescente disponibilização aberta da Internet facilita
seu acesso, alcançando assim o maior número de alunos possível. Incentivar a
relação entre os projetos focados nessa área é importante, pois assim o produto final
de cada projeto tem uma chance maior de desenvolvimento em sua área, podendo
observar a iniciativa do outro. Temos também a realização de congressos para
discussões e novas propostas, com o intuito de fomentar a cada reunião novas
iniciativas e ideias que aprimorem e sirvam de apoio a projetos já existentes e os
que buscam se constituir. Ainda, a formação de profissionais com carga específica e
relação com ensino a distância, levando em consideração que o formato de aula a
distância (vídeoaula) necessita de uma didática diferenciada do curso presencial
para que não se torne cansativa, uma vez que supomos a pouca disponibilidade de
tempo do aluno para a frequência e conclusão do curso. Oferecer ao aluno a
possibilidade de avaliar e opinar sobre o curso em que está estudando, mantendo
assim o aluno próximo e atuante no curso, não somente assistindo as aulas, mas
também propondo melhorias. Fazer gamificação desses cursos, utilizando “estrelas”,
“bônus”, “ranking” e “prêmios” para classificar as vídeoaulas e “desafiar” o estudante
a cotinuar seus estudos. Entre outras, essas são as ideais que podem ser aplicadas
na solução de dificuldades encontradas no caminho da educação a distância.
Ainda, observando a crescente oferta de cursos à distância a partir de
grandes e conceitudas Universidades, vemos a propensão à democracia e ao
acesso ao conhecimento por parte dos mais excluídos socialmente. Afinal, através
da Internet a quantidade de conhecimento que o cidadão comum pode acessar tem
aumentado. No entanto, percebendo que poucas são as iniciativas totalmente
gratuítas ofertadas por essas grandes Universidades, e até por sites especializados
em ensino a distância, concluímos que não apenas basta incentivar o uso do ensino
a distância como também que isso deve ser feito de forma gratuita, acessível e de
qualidade, principalmente quando esses projetos partirem de Universidades
Públicas. E também que deve-se investir em infraestrutura para que as localidades
mais remotas possam ter acesso à esse tipo de conhecimento.
Nesse sentido, é imenso o poder de inclusão sociodigital que possuem as
ferramentas de ensino a distância, especialmente pelo fato de conseguirem atingir
pessoas que estão não somente socialmente excluídas, mas também
regionalmente, seja por não optarem viver nas grandes cidades ou seja por
preferirem o distanciamento dos grandes pólos industriais.
Dessa forma, ao dialogar com o usuário de forma clara, sucinta, objetiva e
didática, o NCD-EAD apresenta os adjetivos necessários para referenciar demais
iniciativas de democratização do conhecimento e para se tornar um exemplo de
inclusão sociodigital à distância, que se dá de forma economicamente sustentável,
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politicamente atrativa e socialmente transformadora.
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Resumo – Este trabalho apresenta indícios de que é possível, no curso de
Pedagogia, construir práticas pedagógicas inovadoras utilizando as TDIC no
ensino da Arte, em suas diversas linguagens: artes visuais, dança, música e teatro.
Analisa as práticas pedagógicas desenvolvidas e socializadas pelos alunos do
oitavo período da disciplina EAD254–Arte e Educação, do Curso de Pedagogia na
EAD. Aborda os conceitos de cultura, currículo, tecnologias e web currículo como
referenciais teóricos que permitem explicitar os dados coletados a partir do
trabalho final da disciplina. Foram analisados 52 projetos e utilizou-se os fóruns
para a análise dos registros textuais dos alunos. Evidenciou-se que o uso das
TDIC pelos discentes amplia possibilidades de integrá-las ao currículo do ensino
da Arte junto aos alunos da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Concluiu-se que o uso das TDIC no curso de Pedagogia em EAD
contribui favoravelmente para potencializar os processos de aprendizagem junto
aos alunos, possibilitando delas se apropriarem para utilizá-las nos seus processos
de informação, comunicação e expressão, assim como colocá-las a favor do outro
com possibilidades de transformação da sua realidade e da comunidade na qual
está inserido, de forma mais prazerosa e lúdica.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação - TDIC.
Currículo. Formação de professores. Educação a Distância - EAD.
Abstratct: This paper presents evidence that it is possible, in the course of
pedagogy, building innovative pedagogical practices using the TDIC in teaching art
in its various languages: visual arts, dance, music and theater. Analyzes developed
pedagogical practices and socialized by the students of the eighth period of
disciplinaine EAD254-Art and Education, Pedagogy Course at EAD. Discusses the
concepts of culture, curriculum, technology and web curriculum as theoretical
frameworks that allow explicit data collected from the final work of the course. It
analyzed 52projects as well as textual records of students in the discipline
discussion forums. It showed that the use of TDIC by students expands possibilities
to integrate them to the Art of the school curriculum to the students of early
childhood education and early years of elementary school. It was concluded that
the use of TDIC in Pedagogy Course EAD contributes positively to enhance the
learning process to the students, enabling them to appropriate to use them in their
processes of information, communication and expression, as well as put them favor
of another with possibilities of transformation of its reality and the community in
which it is inserted , more pleasant and playful way .
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1.Introdução
A partir da promulgação da Lei 9.394/96 o ensino da Arte, com carga horária
definida nos currículos, passou a ser obrigatório na Educação Básica, assegurando
a crianças, jovens e adultos o acesso às artes visuais, à música, ao teatro e à dança
e suas múltiplas possibilidades culturais. De acordo com a Lei 13.278 de 02/05/16, é
assegurado o período de 5 anos para a formação de professores, as linguagens
música, dança, artes visuais e teatro, enquanto componentes curriculares
obrigatórios, passam ser ministrados por especialistas.
Apesar da relevância e da importância do ensino da Arte ser ministrado por
um professor especialista, em todos os anos da Educação Básica e Ensino Médio,
num grande percentual das escolas, por falta de professores especialistas, ele
acaba sendo ministrado por professores licenciados em outras áreas do
conhecimento. Na educação infantil e nos iniciais da Educação Básica, o ensino da
arte é ministrado pelos próprios professores da turma que são, na sua grande
maioria, licenciados em Pedagogia. (NUNES, 2006).
Quando olhamos para os cursos de Pedagogia, de forma especial para o
curso de Pedagogia a distância CEAD, que traz na sua matriz curricular a disciplina
“Arte e Educação”, uma disciplina com carga horária de 60 horas, muitos são os
questionamentos que emergem: como possibilitar ao aluno, do curso de Pedagogia,
o aporte mínimo necessário para ensino da Arte, considerando que no exercício do
magistério dos anos iniciais, e na falta do professor especialista na escola, é que ele
vai desenvolver as diversas linguagens do ensino da Arte? Será que a inserção das
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação -TDIC, no currículo do curso de
Pedagogia, poderia contribuir para a implementação do ensino da Arte nos anos
iniciais do Ensino Fundamental?
Pretendemos neste texto apresentar alguns indícios de como a inserção das
TDIC no currículo do curso de Pedagogia, disciplina EAD 254 - Arte e Educação
2015/1, Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, possibilitou aos alunos
apresentar exitosas práticas pedagógicas desenvolvidas junto aos alunos dos anos
iniciais da Educação Básica, a partir das linguagens: artes visuais, dança, teatro e
música.
2- Currículo, Cultura e as TDIC.
Sem a pretensão de discorrer profundamente esses três conceitos faremos
uma abordagem de currículo, cultura e TDIC que nos permita compreender um
pouco mais a inter-relação desses conceitos no campo da educação.
A concepção de currículo, enquanto grade curricular, ainda está muito
presente no interior da escola. Há tempos que se tenta romper com essa visão que
parece cristalizada na sua erudição. Rompê-las tem sido um desafio de várias
gerações de educadores que, comprometidos com um processo maior de educação,
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buscam caminhos para agregar ao conceito de currículo, não só os saberes
escolares mas, também, o processo ensino-aprendizagem, a cultura, valores,
currículo oculto - aquele que não está explícito, porém cultivado no interior da escola
- conhecimento sobre alunos, professores, funcionários, família e comunidade
escolar, conquistas contemporâneas como as advindas das TDIC, dentre outros.
A história do currículo se confunde com a existência da escola, pois os
currículos sempre estiveram impregnados de influências políticas, econômicas e
ideológicas, numa relação que se dá entre aluno/escola/currículo e cultura, uma
coerência interna dependendo de quem se destina a escola e com quais objetivos.
Segundo Sacristán (1996) o termo currículo advém de currere uma palavra
latina que faz referência à carreira, sinalizando como um percurso a ser feito. Muitas
são as definições de currículo e dificilmente encontra-se consenso na sua definição.
Muitos utilizam a cultura como suporte para suas construções numa perspectiva de
cultura como a “conjugação de significados, convenções, crenças, comportamentos,
usos e formas de se relacionar nos grupos humanos”. (p.134). Uma cultura que não
é transmitida linearmente, de uma pessoa para outra como um objeto pronto, mas
como uma atividade que se faz na mediação, que vai se reproduzindo, construindo e
se reconstruindo por meio de aprendizagens tendo em vista os diversos contextos
nos quais a pessoa está inserida. Cita Kliebard (1989) para referir-se ao currículo
enquanto uma “seleção limitada de cultura, já que o tempo de escolarização e as
capacidades dos alunos/as são limitados”. (p.124). Recorre a Lundgren (1983) para
pontuar o currículo como “uma espécie de texto cuja pretensão é a reprodução de
uma forma de entender a realidade e os processos de produção social aos quais se
diz que a escola deve servir” (p.128), de tal modo que, a seleção cultural está
relacionada ao contexto histórico-social no qual a cultura e as escolas estão
inseridas. Uma cultura que, ao ser transferida para o currículo, sofre modificações
tanto fora, como no âmbito da escola. “Não é uma cultura em si mesma, mas uma
versão escolarizada em particular” (p.128), daí a “falta de correspondência entre a
cultura exterior, a que elabora no currículo explícito e a que leciona na prática real”.
(p.129)
Para Forquin (1999), o termo cultura é próprio do ser humano, permitindo-lhe
distinguir-se, ter ascendência no mundo animal, “a educação é um conjunto dos
processos e dos procedimentos que permitem à criança humana chegar ao estado
de cultura, a cultura sendo o que distingue o homem do animal” (p.12). Refere-se à
educação como veículo de transmissão cultural. Ela é “essencialmente, um
patrimônio de conhecimento e de competências, de instituições, de valores e de
símbolos, constituídos ao longo de gerações e característico de uma comunidade
humana particular, definida de modo mais ou menos amplo e mais ou menos
exclusivo”. (p.12). Pondera que a cultura, no âmbito da educação, deve ultrapassar
os limites do nacionalismo e caminhar na direção da “noção universalista e unitária
de cultura humana”, ou seja, o que a educação divulga ou deveria divulgar
cotidianamente, e em todos os lugares, vai muito além das “fronteiras entre os
grupos humanos e os particularismos mentais e advém de uma memória comum e
de um destino comum a toda humanidade”. (p.12). Segundo ele, nessa relação
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educação/cultura está o “empreendimento educativo”, ou seja, o encargo de
repassar e eternizar a experiência humana. Considerando como cultura a ser
preservada aquilo que, ao longo dos tempos, pôde assentir a “uma existência
pública, virtualmente comunicável e memorável, cristalizando nos saberes
cumulativos e controláveis, nos sistemas de símbolos inteligíveis nos instrumentos
aperfeiçoáveis, nas obras admiráveis” (p.14).
O que nos leva a entender que, nesse sentido, há uma simbiose entre
educação e cultura, pois, ao mesmo tempo em que a cultura é conteúdo básico da
educação, que não há educação sem cultura ou fora dela; a cultura se transmite e
se perpetua, também, a partir da educação; não há como pensar em uma,
desconsiderando a outra ou vice-versa. É deveras aceitável que toda educação, e
de forma especial a educação escolar, faça um processo seletivo sobre quais
conteúdos devem ser transmitidos e perpetuados no seio da cultura, assim como,
uma reelaboração didática daqueles destinados a ser transmitidos às novas e
futuras gerações.
Ainda segundo Forquin (1999), a educação escolar, ao recortar parte da
cultura considerada “patrimônio intelectual e espiritual” a ser transmitido no espaço
da escola faz um imenso trabalho de reorganização, reestruturação para viabilizar
didaticamente a sua transmissão, pois “a escola não ensina senão uma parte
extremamente restrita de tudo o que constitui a experiência coletiva, a cultura viva
de uma comunidade humana” (p.15), ou seja, uma parte mínima do que é
considerado como um “conjunto de maneira de viver característico de um grupo
humano num dado período” (p.15).
De acordo com Sacristán (1996) na escola, na sala de aula, há algo mais que
simplesmente a comunicação da “alta cultura”, há um processo de socialização dos
alunos que se dá através dos conteúdos do currículo real - aquele que acontece na
escola. Daí a importância dos contextos e ambientes escolares, pois o currículo que
incide sobre o aluno está vinculado às condições ambientais escolares e estímulos
sutis que têm origem no contexto da escola. Intervir no currículo real é provocar
mudanças no ambiente, quer sejam nas dimensões “físicas” como, por exemplo,
modificações na rede física, mobiliários, equipamentos; nas “organizativas”, quer
sejam nas diferentes formas de organizar os alunos e os tempos escolares e a
dimensão “pedagógica” que se faz nas relações professor/professor, professor/aluno
e aluno/aluno.
Nesse trabalho compreendemos o currículo enquanto uma construção social:
[...] que se desenvolve em ato no âmbito da interação dialógica entre
escola, vida, conhecimento e cultura e produz percursos diversificados. O
currículo integra os conteúdos da cultura selecionados previamente
segundo determinadas intenções para uso em situações de ensino e
aprendizagem, com concepções, valores, crenças, experiências, recursos,
tecnologias, estratégias mobilizadas na situação pedagógica” (ALMEIDA e
VALENTE, 2011. p.14).

Se o currículo muda de acordo com a cultura e o grupo social, é importante
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considerar que a sociedade contemporânea é marcada por mudanças estruturais
envolvendo as TDIC como elementos culturais de uma sociedade cada vez mais
digital. Mudanças que apontam para o surgimento de uma nova cultura da
aprendizagem que, por meio das tecnologias, propiciariam novas formas de
aprender, construir e reconstruir conhecimento. E se considerarmos que o currículo
muda de acordo com a cultura vigente, fica evidente a necessidade de se discutir
sobre que forma de currículo vai se estabelecer na escola com o processo de
integração das tecnologias. Se a referência é a perspectiva integradora, falaremos,
como aponta Almeida (2010), não mais em currículo e tecnologia, mas em web
currículo:
[...] o web currículo é entendido como o currículo que se desenvolve por
meio de ferramentas e interfaces da Internet, envolvendo distintas
linguagens e sistemas de signos configurados de acordo com as
características intrínsecas das tecnologias e mídias que suportam os modos
de produção do currículo. (ALMEIDA, 2010, p. 3-4).

Como assinala a autora, os processos vão além das mídias e tecnologias,
pois envolvem cultura, contexto, tempos, espaços, relações políticas, culturais,
sociais, objetivos educacionais e pedagógicos, diferentes modos de apropriação, de
letramentos, de valores, atitudes dos sujeitos envolvidos no processo. Pontua que
web currículo não é só a informatização do ensino, ele representa a integração
curricular abrangendo a tecnologia e toda sua multiplicidade de linguagens. Chama
a atenção para as mudanças “o mundo mudou, a educação mudou, portanto, é
preciso investir no funcionamento das redes de ensino” (p.4).
Numa tentativa para assegurar o uso pedagógico das TDIC nos espaços
escolares e, consequentemente, a sua inserção no currículo as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, de 13 de julho de 2010,
afirmam que a base nacional comum e a parte diversificada do currículo não podem
se constituir em dois blocos distintos, com disciplinas específicas para cada uma
dessas partes, mas que elas devem ser organicamente planejadas e geridas de tal
modo “que as tecnologias de informação e comunicação perpassem
transversalmente a proposta curricular, desde a Educação Infantil até o Ensino
Médio, imprimindo direção aos projetos político-pedagógicos” (BRASIL, 2010, p. 6).
Uma ação política que busca assegurar a presença das TDIC no currículo,
abrindo espaços para a concepção de rede e de mobilidade, essenciais para se
compreender a configuração do currículo da cultura digital, aponta para a premência
da ressignificação das práticas pedagógicas realizadas pelos professores em salas
de aula. Essas diretrizes deixam clara a necessidade da reestruturação dos projetos
político-pedagógicos das escolas para a inserção das TDIC.
Segundo Valente (2007), é necessário que o sujeito saiba utilizar as TDIC
pois já fazem parte da nossa cultura e estão presentes no nosso cotidiano. Da
mesma forma que nos apropriamos da tecnologia da escrita, é preciso nos
apropriarmos das tecnologias digitais, tendo em vista que elas possibilitarão a
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criação de novas formas de expressão e comunicação, como a criação e uso de
imagens, sons, animação e a combinação dessas modalidades. Ressalta que é
necessário desenvolver diferentes habilidades que permitirão a aquisição de
diferentes tipos de letramentos, como: digital (uso das tecnologias digitais), visual
(uso das imagens), sonoro (uso de sons), informacional (busca crítica da
informação).
Esses letramentos devem ser trabalhados no campo educacional, para que
educadores e alunos familiarizem-se com os novos recursos digitais e informem-se,
comuniquem-se e expressem-se usando as novas modalidades de comunicação:
processador de texto, internet, web, e-mail, bate-papo, lista de discussão, hipertexto,
blog, vídeo blog. Valente sinaliza que a aquisição dessas habilidades está associada
a conhecimentos e que habilidades/conhecimentos são adquiridos pelo sujeito na
mesma proporção que ele vai se apropriando das tecnologias digitais até atingir o
“letramento”.
De acordo com Almeida e Valente (2011), na escola as TDIC podem ser
utilizadas para potencializar os processos de ensino e de aprendizagem dos alunos,
na perspectiva de uma inovação educacional que abrangeria aspectos didáticos,
pedagógicos, como uma proposta de uma educação baseada em problemas, ou
trabalho com temas geradores, ou projetos, “a implantação de projetos usando as
TDIC apresenta diversos aspectos bastante positivos, permitindo a integração de
situações educacionais que vão além das paredes da sala de aula” (p.72).
Segundo os autores, ao trabalhar com projetos, a escola criaria situações
concretas e oportunidades para o aluno “aplicar conteúdos” e não “ser ensinado
sobre conteúdos”, permitindo-lhe tornar significativo o conceito que está sendo
trabalhado, “além de criar oportunidades para desenvolver habilidades sobre como
resolver problemas, sobre estratégias, criatividade, pensamento crítico, trabalho em
grupo, cooperação com outros colegas e com especialistas” (p.73).
Para Almeida e Valente (2011), implantar as TDIC nas escolas é um
processo muito maior que simplesmente prover acesso à tecnologia e automatizar
práticas educacionais. Elas devem “estar inseridas, integradas aos processos
educacionais, agregando valor à atividade que o aluno ou o professor realiza”
(ALMEIDA E VALENTE, 2011. p.74).
3- Web Currículo no curso de Pedagogia: experiências da disciplina de Arte e
Educação na UFOP
A disciplina EAD 254 – Arte e Educação faz parte da matriz curricular do curso
de Licenciatura em Pedagogia (8º período) da Universidade Federal de Ouro Preto.
Tem uma carga horária de 60 horas/aula, distribuídas ao longo de um semestre
letivo (quatro meses). Está alocada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
Moodle do Centro de Educação Aberta e a Distância – CEAD.
Considerando as possibilidades do AVA Moodle, as ferramentas compatíveis
da WEB 2.0 e as possibilidades para apropriação das TDIC pelos alunos o design da
disciplina EAD 254 – Arte e Educação foi elaborado pelas duas professoras
responsáveis pela disciplina que foi ofertada aos alunos dos 10 polos localizados
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nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia em 2015/1: Alterosa, Araguari,
Caratinga, Coromandel, João Monlevade, Ipatinga, Lagamar, Ouro Preto, São João
da Boa Vista e Salvador.
Os principais objetivos desta disciplina na formação acadêmica dos alunos
consistem em:
Conhecer as diversas tendências pedagógicas que influenciaram o ensino e
a aprendizagem da Arte nas escolas; compreender como o ensino da Arte
foi implantado nas escolas públicas brasileiras; conhecer, analisar e
compreender os objetivos do ensino da Arte nos anos iniciais da Educação
Básica; analisar os conteúdos do ensino da Arte para os anos iniciais da
Educação Básica; proporcionar e promover o uso de diferentes linguagens
no ensino da Arte; proporcionar conhecimentos e habilidades para o
desempenho docente face à prática pedagógica dos anos iniciais e
conhecer, analisar e propor práticas pedagógicas utilizando as TDIC. (Plano
de trabalho, Arte e Educação, CEAD, 2015)

A customização da página da disciplina foi elaborada em oito campos:
Apresentação da Disciplina, Café Virtual, Biblioteca, quatro Salas para a
organização dos conteúdos e uma Sala para Seminários. Utilizando as ferramentas
da web 2.0 privilegiou-se diferentes portadores de textos, múltiplas linguagens,
processos de interação entre pares, entre professor/tutor e alunos e buscando uma
estética perseguia o belo numa combinação de cores e criatividade que podia
contribuir para apropriação das tecnologias digitais pelos alunos. Cada espaço foi
cuidadosamente pensado, com uma intencionalidade definida. Com exceção das
Atividades e dos Fóruns que tinha uma agenda prevista de início e término, os
demais espaços estavam abertos, possibilitando ao aluno o acesso a todos os
conteúdos a serem trabalhados na disciplina. Isto porque entendemos que ao
disponibilizar todo o material a ser utilizado na disciplina, o aluno pode fazer uma
gestão do próprio tempo e se organizar melhor para realizar as atividades da
disciplina (BORGES, 2011).
A Biblioteca era considerada um espaço importante para o desenvolvimento
da disciplina, um espaço de leitura que permitia o aprofundamento teórico e o
movimento teoria/prática, de forma especial nas questões relacionadas a Arte e
Educação. Em formato de pastas, com links diretos, os alunos tinham acesso ao
conteúdo planejado para a disciplina: textos, gravuras, músicas, pinturas, vídeos,
fotografia da turma, legislação, links para sites de aprofundamento dos conteúdos,
vídeo aulas, ementa e plano de trabalho, sistema de avaliação, videoconferências
com os alunos. Tudo selecionado especialmente para contemplar a ementa da
disciplina e o que estava previsto no Projeto Político Pedagógico do curso. A figura a
baixo apresenta a Biblioteca.
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Figura 1: Biblioteca
Fonte: Plataforma moodle CEAD/2015

O acesso ao material da biblioteca possibilitava ao aluno encontrar, de forma
eficiente, fontes de informações para o aprofundamento dos conteúdos em diversas
linguagens. Os conteúdos a serem trabalhados na disciplina foram organizados em
cinco Salas cujo título sinalizava a ênfase dos temas abordados. Em cada Sala
estava previsto um espaço para as discussões dos conteúdos relativos aquela
temática, que eram realizadas nos Fóruns.
Estes, enquanto espaço online de comunicação assíncrona eram utilizados
para formar as Comunidades Colaborativas de Aprendizagens-CCA, mediadas pelo
professor, tutor e pares que cuidavam para que todas as discussões fossem
potencializadas com vistas a construção de novos conhecimentos e, nesse sentido,
todos buscavam promover o desenvolvimento da comunidade. Como o processo de
participação era individual e ocorria no tempo escolhido pelo aluno, ele podia ler
todas as contribuições, analisá-las e compreendê-las para, só então, contribuir,
emitindo parecer, apresentando alternativas, elencando sugestões, explicitando
teorias, socializando experiências, configurando um processo de mediação não
simultâneo e coparticipativo onde todos podiam exercer a função de mediador.
(BORGES, 2010).
As salas foram assim organizadas: Sala 1: Fundamentação Teórica – Arte
e Educação tinha um foco mais teórico, onde os alunos eram convidados a ler os
textos que fundamentavam a disciplina, discuti-los no fórum e se organizarem, em
grupos, para a elaboração dos trabalhos. Sala 2: Artes Visuais e Dança conjugavam diversos portadores de textos: lineares (que podiam ser impressos),
hipermídia, vídeos, links a sites, entrevistas e fóruns. O aluno era convidado a
conhecer e estudar os conteúdos artes visuais e dança, em diferentes formatos,
possibilitando-lhe, assim, um processo de aprendizagem a partir de diferentes
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linguagens. Como os links dos vídeos davam acesso direto à rede WWW, o uso de
outras linguagens permitia-lhe de forma prazerosa estudar, refletir, se apropriar do
conteúdo da disciplina, e num mesmo movimento ir da teoria à prática e vice-versa.
Sala 3: Música e Teatro os alunos tiveram a oportunidade de discutir, refletir sobre a
importância do ensino da música e do teatro, bem como de conhecer, través de
vídeos, escolas onde o ensino da música, com professor especialista nesta
linguagem já é uma realidade. Aprenderam ainda a confeccionar material didático
para realizar práticas pedagógicas. A Sala 4: Orientações Didáticas: criação e
aprendizagem tinha o foco da elaboração do Projeto que o aluno deveria apresentar
como trabalho final da disciplina.
Além destas Salas, foi criada a Sala Seminários (Figura 2), para
disponibilização de orientações detalhadas sobre a realização do Trabalho Final da
disciplina: o Seminário Arte e Educação. Estas orientações também já haviam sido
discutidas entre professores, tutores e alunos através de uma videoconferência.
Neste trabalho os alunos deveriam elaborar e apresentar um Projeto a ser
desenvolvido, junto aos alunos do 1º segmento da Educação Básica.

Figura 2: Sala Seminários e Fórum
Fonte: Plataforma Moodle/CEAD/2015

Utilizando como suporte para a elaboração do projeto os conhecimentos
construídos no decorrer da disciplina, os alunos, em grupo de três a cinco membros,
deveriam eleger uma das linguagens do ensino da Arte (artes visuais, música, teatro
ou dança) com a qual mais se identificaram para elaborar o projeto. Poderiam utilizar
dispositivos móveis que contribuíssem para potencializar os processos de ensino e
aprendizagens nesta pesquisa (celulares, tablets, etc.).
Foi criado um fórum “Construindo o Projeto de Arte” como um espaço de
discussão, sugestões e dúvidas para ser utilizado por todos os participantes da
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disciplina durante o período de elaboração dos Projetos, oportunizando um melhor
direcionamento aos objetivos desta atividade.
O Projeto deveria contemplar os seguintes itens: Identificação (nome dos
integrantes da equipe; nome da escola/local da aplicação do projeto; cidade/estado;
série; número de alunos; professores ou pessoas envolvidas); Problemática a ser
estudada / Definição do Tema; Justificativa; Objetivo (s); Conteúdos; Disciplinas
envolvidas; Metodologia / Procedimentos / Cronograma; Recursos a serem utilizados
(tecnológicos ou não); Avaliação e Resultados esperados; Referências Bibliográficas
Nos polos, os trabalhos seriam apresentados no formato digital (Slide de
Power Point) para os pares e tutores, e gravados em cdroom. O trabalho escrito e
ppt seriam postados no AVA Moodle. Uma versão impressa e o cdroom
encaminhados ao professor para compor a Biblioteca de Trabalhos Acadêmicos do
Curso de Pedagogia.
Os dados coletados referem-se aos alunos que cursaram a disciplina em
2015/1. O Seminário ocorreu de forma bem sucedida polos, contando com a
participação de 233 alunos que apresentaram 52 projetos. Os gráficos abaixo
apresentam, por Polo, as linguagens da Arte priorizadas pelos alunos nos seus
projetos.

Figura:3 Percentual de projetos conforme linguagem da arte escolhida pelos alunos
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da Disciplina EAD254/Moodle/CEAD/2015

Quando analisamos é possível perceber a preferência dos alunos para as
linguagens da música e das artes visuais. Nos projetos que fizeram opção pela
música alunos optaram pela música folclórica e clássicos da música brasileira, “as
canções brasileiras constituem um manancial de possibilidades para o ensino da
música e podem fazer parte das produções musicais em sala de aula” (PCN Arte.
p.77). Nas socializações dos trabalhos desenvolvidos a música foi trabalhada e
apresentada pelos alunos em corais formados na escola, em jogral associando
música e poesia, recital de flauta doce, pot-pourri de músicas infantis, paródias
criadas pelos alunos a partir de clássicos da música sertaneja, bandas rítmicas com
material reciclado.
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Em resposta à questão: “A escola promove a revelação de talentos no campo
das Artes Cênicas e da boa Música?” os alunos apresentaram várias sugestões de
sites que contribuíam para o entendimento da temática estudada. Ilustraram suas
participações com imagens retiradas da internet. Estas retratavam apresentações
das crianças da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, assim como
apontavam iniciativas existentes na comunidade que promoviam o ensino da música
junto ás comunidades.
Gostaria de destacar a presença do Projeto Acordes na Escola Municipal
Israel Pinheiro - EMIP aqui na cidade de João Monlevade. Uma parceria
com a ArcelorMittal que desde 2010 vem proporcionando aos alunos uma
vivência musical e sendo agentes sociais na vida de muitas crianças e
adolescentes que participam do Projeto. Este projeto visa a inserção de
aulas de violino e flauta para os estudantes com aptidão à arte. (Extrato
textual da aluna MAS em 07/06/15, 12:06 J. Monlevade). [..] aqui em João
Monlevade tem o Projeto Acordes, O Mais Educação que oferece Canto e
Coral e Percussão, as corporações musicais e o Grupo Tambores do Morro.
(Extrato textual da aluna PAPC em 08/06/15, 12:43 J. Monlevade).

No 2º FÓRUM: Artes Visuais uma aluna respondeu à pergunta inicial “Por
que as Artes visuais e a dança devem integrar o currículo dos anos iniciais da
Educação Básica?” com o seguinte contribuição:
O PCN de Artes trouxe um bom embasamento sobre o assunto e o que
podemos ver é que artes não é apenas colorir, colar ou recortar desenhos
simples, vai muito além, pois conforme estamos estudando, o ensino de
artes pode proporcionar ao estudante inúmeros benefícios, em seu
desenvolvimento cognitivo e social. Desta forma o professor deve
introduzir atividades que promovam a aquisição do conhecimento.
Atualmente temos uma infinidade de atividades que podem ser
desenvolvidas na sala de aula e temos também a ajuda das tecnologias
digitais que facilita a pesquisa e traz uma variedade de material para
trabalhar com os estudantes. (Extrato textual da aluna DOM em 30/04/15,
15:12 J. Monlevade)

Nos fóruns os alunos compartilhavam suas atividades se posicionando quanto
à importância de desenvolver atividades sistematizadas de Artes na escola. O
extrato e as figuras apresentam essas evidências:
Trabalhar artes na escola significa ser criativo, bom ânimo, compartilhar, interagir e
planejar. Nesse sentido gostaria de compartilhar com vocês um trabalho desenvolvido por
mim Lúcia na E. M. Sebastião Clemente Vieira, turma 3º ano do Ensino Fundamental,
onde foi planejado e desenvolvido o projeto sobre diversidade, abrangendo as disciplinas:
história, educação física, artes e português. Ressalto que aqui foi trabalhado dança e
artes visuais, onde realizamos uma pesquisa na internet sobre dança afro-brasileira e
indígena onde assistimos na rede, vários vídeos de maculelê, capoeira e puxada de rede
e dança de caboclinho, também estudamos as letras das músicas em Português, a
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História e origem das danças em história e depois as desenvolvemos em oficinas de
danças nas aulas de educação física. (Extrato textual da aluna LMB em 21/04/15, 10:19,
Caratinga)

Figura 4: Apresentação de danças folclóricas realizada pelos alunos da turma de LMB (Em
21/04/15, 10:19, Caratinga)

Em relação à dança e ao teatro as manifestações de interesse foram
menores, porém, não menos interessantes. Nos fóruns de discussões, os alunos já
socializavam com os colegas os trabalhos por eles realizados nas escolas públicas.
Conforme a análise dos dados, a linguagem “Teatro” foi a que teve o menor
percentual de escolha como tema para o Projeto. No fórum desta sala, a maioria das
discussões se deu em torno da música, porém, há alguns comentários sobre o teatro
que merecem destaque:
A criança quando começa a frequentar a escola já possui a atividade de
teatralidade como um potencial e como uma prática espontânea vivenciada
nos jogos de faz-de-conta. Cabe a escola ficar atenta ao desenvolvimento
dessa teatralidade dessas crianças, oferecendo condições para o exercício
consciente e eficaz. (Extrato textual da aluna FMSN em 08/06/15, 21:02.)

A aluna pontua a importância da escola implementar o teatro enquanto uma
linguagem e reforça o compromisso que a escola deve assumir para que os alunos
possam se expressar através do teatro
O teatro possui um elemento atrativo e envolvente no ambiente escolar pois
reúne um grande contingente de pessoas. (...) Muitas escolas, ainda, não
cedem espaço e oportunidades para que sejam realizados trabalhos
artísticos que envolvem a música ou teatro; no entanto verifica-se que é
preciso despertar o interesse dos alunos pelas artes e este papel deve partir
dos professores e gestores em seus planejamentos e projetos de cunho
interdisciplinar. (Extrato textual do aluno CAV, polo de Caratinga, em 25
maio 2015, 18:03

Vale ressaltar que os alunos utilizaram os recursos tecnológicos tanto para a
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pesquisa quanto para a preparação, desenvolvimento e apresentação do projeto de
artes, bem como fizeram uma leitura crítica sobre o papel da escola para o efetivo
ensino da arte. Além de citar os recursos tecnológicos utilizados, um dos grupos do
polo de Coromandel valeu-se da arte para expressar, nos slides de apresentação do
trabalho final, tais recursos conforme mostra figura 5 lado direito. Do lado esquerdo
a figura retrata o quanto a tecnologia ajudou os alunos de Ipatinga na elaboração do
projeto, não havendo em mãos fonte concreta de pesquisa, eles buscaram na rede
WWW as informações necessárias para a elaboração e execução do projeto.

Figura 5: Uso da arte para a descrição dos recursos utilizados Polo de Coromandel e Sites como
referências bibliográficas do polo de Ipatinga
Fonte: Plataforma Moodle/CEAD/2015

O feedback da atividade foi realizado através das fichas de avaliação
preenchidas pelos alunos e tutores presenciais no momento dos seminários, do
Fórum Final, da Pesquisa de Avaliação da disciplina e das conversas mantidas com
os tutores a distância.
Considerações Finais
Os trabalhos analisados (textos e cdroom) possibilitaram a constatação que
ações significativas foram desenvolvidas pelos alunos nas várias linguagens da Arte,
envolvendo diversos conteúdos curriculares num trabalho interdisciplinar. As
práticas pedagógicas planejadas e apresentadas nas artes visuais, na dança, na
música e no teatro eram portadoras da aquisição de outros letramentos Valente
(2007).
Foi possível constatar o expressivo uso das TDIC para que os alunos
buscassem se informar, comunicar e expressar o conhecimento. Ao utilizarem-nas
para terem acesso aos conteúdos disponibilizados em diferentes linguagens na
disciplina, entendemos que houve uma contribuição para o processo de apropriação
das TDIC o que possibilitou ao aluno um processo maior de interação com os pares,
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tutor/professor. A rede WWW foi utilizada como uma fonte riquíssima de informações
disponibilizadas no formato digital, de livre e fácil acesso, que podia contribuir de
forma significativa, para as mudanças das práticas pedagógicas de Artes realizadas
na escola. Nela foi possível encontrar a socialização de práticas pedagógicas já
realizadas, e nesse sentido o aluno conseguiu realizar o movimento teoria-prática, o
que se deu também a partir das interações entre pares, quando um colega
externava a sua experiência.
A proposta de elaboração e desenvolvimento de projeto de Arte seguida da
apresentação deste reforçou a importância da EAD possibilitar aos alunos a
oportunidade de interação com os mais diversos recursos tecnológicos. Tal
experiência agrega valor à qualidade da EAD. Com esta atividade os alunos, além
de desenvolver o trabalho em equipe, pesquisaram e proporcionaram à comunidade
o acesso e a valorização da cultura local com possibilidade de extrapolar os limites
regionais Pode-se constatar através das avaliações que os trabalhos superaram as
expectativas de todos os participantes da disciplina, principalmente com os
desdobramentos ocasionados com a utilização das TDIC nos espaços escolares.
Concluímos que o uso das TDIC pelos alunos na disciplina, na elaboração,
execução e apresentação do projeto, no registro através da filmagem, pode
contribuir para a implantação de um Web-Currículo na educação infantil e anos
iniciais da Educação Básica. Assim, poderá permitir ao aluno não só aprender a
utilizá-las, mas delas fazer uso a seu favor, a favor do outro com possibilidades de
transformação da sua realidade e da comunidade na qual está inserido.
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Resumo
O estudo dos astros sempre foi de grande interesse, não só por estudantes
de ciências, mas, em todas as áreas do conhecimento humano. Para
resgatar esse interesse é que tomamos a iniciativa de propor com este
trabalho uma ação que venha aguçar ainda mais o interesse dos estudantes
através de uma oficina intitulada “um passeio teórico pelo universo:
ferramenta pedagógica para o ensino de ciências”. Essa pesquisa visa
abordar os conceitos de criação do universo, entender os conceitos da
Origem do Universo; Compreender o fenômeno da Big Bang; Surgimento do
Sistema Solar; Discutir a vida no Universo. Neste sentido, o presente estudo
busca apontar alternativas de ensino, na tentativa de promover uma melhor
compreensão e interesse sobre o ensino de astronomia, nas escolas de
ensino fundamental e médio, visando contribuir com o processo ensino
aprendizagem.
Palavras Chave: Astronomia; Origem do Universo; Big Bang.

Abstract
The study of the stars has always been of great interest, not only for science
students, but in all areas of human knowledge. To redeem this interest is that
we take the initiative to propose this work an action that will further whet the
interest of students through a workshop entitled "a theoretical tour of the
universe: educational tool for science education." This research aims to
address the concepts of creation of the universe, understand the concepts of
the universe's origin; Understanding the Big Bang phenomenon; Emergence
of the Solar System; Discuss life in the Universe. In this sense, the present
study seeks to identify educational alternatives in an effort to promote better
understanding and interest in the astronomy education in primary and
secondary schools, to contribute to the learning process.
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Introdução
Em nosso cotidiano deparamos com diversas indagações de estudantes, a respeito
do Universo, sua formação, seus astros, seus fenômenos etc, por essas razões
ficamos fortemente incumbido de alavancar temas de interesse de estudantes em
diversos níveis, contextualizar e propagar em diversos meio de comunicação,
principalmente nos ambientes virtuais de aprendizagem, que é exatamente a
proposta deste trabalho.
Tal divulgação através da mídia visa principalmente chamar a atenção
daqueles que planejam os conteúdos inseridos na matriz curricular das instituições
de ensino na tentativa de que um componente curricular voltado para o estudo de
astronomia seja incorporado na matriz curricular nas escolas de ensino fundamental
e médio.
A iniciativa de propor inicialmente oficinas virtuais voltadas ao tema tem como
finalidade divulgar entre estudantes, professores, gestores entre outros, a
importância do assunto para o processo de ensino aprendizagem principalmente
com relação à interdisciplinaridade pelo fato da importância do conteúdo abordado
que além de ser deslumbrante é comum em outras disciplinas do currículo,
especialmente para o ensino de ciências.
O estudo dos astros foi à atividade que abriu as portas do mundo da ciência
para os seres humanos. No firmamento, os primeiros homens e mulheres, ainda na
pré-história, perceberam a existência de mecanismos e ciclos específicos que se
refletiam em suas atividades terrenas e eram marcados pela posição das estrelas. O
Sol, a cada dia, criava a divisão entre o dia e a noite. A Lua, a cada volta dada ao
redor da Terra, marcava o período conhecido como mês. A posição de determinados
agrupamentos de estrelas ao longo do tempo parecia indicar os melhores períodos
para plantio e colheita – pistas fundamentais para a sobrevivência dos primeiros
agricultores, dezenas de milhares de anos atrás. Ao se colocar na base da ciência, a
astronomia fez sentir sua influência em praticamente todos os ramos do
conhecimento (NOGUEIRA, 2009).
Os assuntos referentes à Astronomia chamam a atenção das pessoas em
qualquer faixa etária e, além disso, estes fazem parte da matriz curricular proposta
pelos PCN dos ensinos fundamental e médio. O ensino de Astronomia é um
importante recurso, pois além de apresentar uma forte interdisciplinaridade com
outras ciências, por exemplo, com a Matemática e a Física, ela desenvolve o
raciocínio lógico, noções sobre os sistemas de localização, escalas numéricas
enormes e pequenas ao mesmo tempo, e, além disso, talvez seja a única ciência
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capaz de desvendar nossas origens e criar possibilidades de abandonar o planeta
em caso de uma grande catástrofe. Portanto, é de suma importância o
conhecimento de Astronomia. (LUIZ, 2010).
Neste contexto torna-se de fundamental importância às intervenções pedagógicas
através de oficinas e cursos, objetivando desenvolver novas maneiras lúdicas que
possam promover a aprendizagem do estudante de ensino fundamental e médio
acerca do “Universo”.

Fundamentação Teórica
Segundo Luiz (2010), nos últimos anos a Astronomia tem tido uma contínua e
crescente importância. São vários os fatos que refletem um interesse cada vez maior
das pessoas por esta ciência. Em todo o mundo, nos jornais principais, os artigos de
Astronomia têm marcado presença constante. Nos Estados Unidos da América
(EUA) as principais revistas de ciência para o público (Scientific American, Discover,
Science Digest) dedicam 7% das suas páginas à Astronomia.
Na maior parte dos países europeus e dos EUA, planetários e observatórios são
visitados por milhões de pessoas todos os anos. As páginas da web de Astronomia
são das mais visitadas na Internet
A inclusão de uma disciplina curricular de Astronomia no ensino médio se
justifica, pois, promoveria a redução na distorção existente, contribuindo para uma
formação mais digna do aluno.
Queiroz (2008), diz que o interesse das crianças acerca do céu e do universo
é marcante, principalmente nas séries iniciais, momento em que as perguntas e
curiosidades estão afloradas, trazendo uma maior oportunidade para os professores
iniciarem uma Ciência altamente motivadora, utilizando a astronomia como fio
condutor deste processo.
Segundo Matos (2009), a utilização de metodologias alternativas para o
ensino promove uma maior interação entre as atividades práticas e os conteúdos,
tornando o aluno atuante no processo de ensino aprendizagem, despertando, assim,
um interesse maior, estimulando sua criatividade.
Para Ausubel (1980), uma informação é aprendida de forma significativa
quando são relacionados com novos conhecimentos, ideias ou conceitos. A
essência do processo é que as ideias expressas sejam relacionadas a informações
previamente adquiridas pelos alunos. No entanto, a compreensão sobre a existência
do dia e da noite ficou bem explícita nos desenhos, uma vez que ilustram de forma
detalhada os movimentos que a Terra faz em torno de si mesma (rotação).
Para que se tenha uma ideia como os estudantes se interessam pelos
fenômenos do universo, citamos aqui a experiência segundo Ubinski & Strieder
(2013), durante as aulas de Física ministradas pela primeira autora do presente
artigo, constatou-se o interesse dos estudantes pela Astronomia, pois, quando
citados exemplos relacionados a fenômenos astronômicos, sua participação
intensificava-se. Aos poucos, o tempo para essas discussões foi se tornando
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insuficiente, visto que a Astronomia estava sendo utilizada apenas como fator
motivador e não era o conteúdo principal a ser trabalhado. Surgiu então a
preocupação de não desmotivar os estudantes diminuindo esses debates ou
interrompendo-os bruscamente em função do tempo. A solução surgiu por parte dos
próprios alunos: formar um grupo de estudo de Astronomia.
Segundo Queiroz (2008), os motivos que justificam a importância do estudo
da Astronomia. Desde os primórdios da civilização a Astronomia, a mais antiga das
ciências, já se fazia presente. Naquela época, os conhecimentos sobre os astros e
fenômenos naturais eram transmitidos de uma maneira bem natural e informal:
grupos se reuniam e começavam a discutir e trocar informações. O ensino acontecia
quase sem querer, já que as trocas de experiências eram feitas destacando-se na
prática e nos experimentos à busca de respostas para seus problemas. Pode-se
dizer que a Astronomia, atualmente, é uma importante ferramenta para despertar no
homem o interesse com relação aos fenômenos naturais. Suas indagações, sobre
suas origens e sobre o Universo, fazem parte de 16 estudos antigos e atuais, que
em seu bojo influenciou no desenvolvimento de vários campos do saber, tais como:
a Física, Química, Biologia, Matemática, História e outros campos da cultura, como a
Filosofia e Artes. A Astronomia, como conteúdo integrante das ciências naturais
desenvolve nos alunos grande fascínio e habilidades como: observação,
classificação, registro e tomada de dados, análise, síntese, aplicação. Estas
atividades se desenvolvem aliadas à experimentação e reflexões propiciando a
integração da teoria com a prática.
Metodologia
Nesta pesquisa busca-se elaborar uma transposição didática fundamentada na
teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel (1980), na qual se utiliza a
combinação de estratégias para a construção de conceitos fundamentais. Uma
dessas estratégias consiste na experimentação utilizando ambientes virtuais de
aprendizagem, cujas atividades estão direcionadas aos estudantes do 1º período do
Curso de Licenciatura em Matemática das Faculdades Integradas da Vitória de
Santo Antão – FAINTVISA, onde os alunos da disciplina Física, participaram de
atividades diagnósticas com o objetivo de exibir seus conhecimentos prévios sobre o
Universo. Para isto foi aplicado o primeiro questionário, com cinco perguntas
versando sobre Universo.
Após a investigação diagnóstica, iniciamos através de projeção de vídeos
apresentação dialogada, fazer um passeio teórico pelo Universo, desenvolvendo os
seguintes temas: Origem do Universo; Formação das Galáxias; Surgimento do
Sistema Solar; Buracos Negros e A Vida no Universo, tal desenvolvimento foi
acompanhado de apresentação de fatos através de imagens, sons, slides e vídeos,
em seguida observação do universo através de instrumento óptico (luneta e
telescópio).
A estratégia lúdica justifica-se pela necessidade de motivação e isso fica
caracterizado uma vez que os alunos visualizaram os vídeos e manipulam, no
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sentido de entender retroagindo e avançando na medida em que o diálogo
acontecia. Assim, foram momentos diferentes em que a apresentação dos vídeos e
a discussão estavam associadas ao ensino de Astronomia. A motivação teve como
objetivo fazer com que os conteúdos fossem trabalhados dando oportunizando desta
forma ao estudante a interagir e refletir sobre os conceitos apresentados, nesta
disciplina. Após a realização das intervenções nas oficinas virtuais e observação do
universo através de instrumentos ópticos, foi realizada a segunda investigação
diagnóstica e seus resultados serão apresentados em resultados e discussão desse
trabalho.
Descrição e análise dos dados
Os resultados descritos nas tabelas e gráficos abaixo são procedentes de uma
oficina vivenciando o conteúdo de Astronomia “Universo” para 10 estudantes do 1º
período do Curso de Licenciatura em Matemática da FAINTVISA, durante o 1º
semestre de 2016.
As legendas RA, RI, e NR representam respectivamente: Respondeu
Adequadamente, Respondeu Inadequadamente e Não Respondeu. As informações
obtidas foram organizadas e registradas no Quadro 1 e referem-se aos resultados
da 1ª investigação diagnóstica, realizada através de um questionário com 5
perguntas versando sobre Universo.
Quadro 1: Referente a 1ª investigação diagnóstica
Respondeu

Questão 1
Questão 2
Questão 3
Questão 4

Adequada
mente
(RA)
7
2
5
6

Questão 5

1

Questões

%

Inadequada
mente (RI)

%

70
20
50
60

3
6
4
4

30
60
40
40

10

9

90

Não
Respondeu
(NR) %
0
0
2
20
1
10
0
0
0

0

Total
de
alunos
10
10
10
10
10

As informações obtidas foram organizadas e registradas no Gráfico 1 e
referem-se aos resultados da 1ª investigação diagnóstica.
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Gráfico 1: Referente a 1ª investigação diagnóstica

RA

RI

NR
90

70
60

60
50
40

40

30
20

20
10

0
Questão 1

0
Questão 2

Questão 3

Questão 4

1

0

Questão 5

As informações registradas nos Quadro 2 abaixo são resultados do 2ª investigação
diagnóstica, composta por um questionário com as mesmas perguntas da 1ª
investigação diagnóstica. Isso pode ser justificado, pela necessidade de se verificar
a ocorrência ou não de uma possível evolução após o ensinamento.

Quadro 2: Referente a 2ª investigação diagnóstica
Respondeu
Questões
Questão 1
Questão 2
Questão 3
Questão 4

Adequada
mente
(RA)
9
10
9
8

%

Inadequada
mente (RI)

%

90
100
90
80

1
1
2

10
10
20

Não
Respondeu
(NR) %
-

Total de
alunos
10
10
10
10
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7

Questão 5

70

2

20

1

10

10

As informações obtidas foram organizadas e registradas no Gráfico 2 e referem-se
aos resultados realizada através da 2ª investigação diagnóstica através de um
questionário com 5 perguntas versando sobre Universo.
Gráfico 2: Referente a 2ª investigação diagnóstica
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A partir das análises realizadas nas já referidas informações registradas nos quadros
e gráficos anteriores foi possível comparar o Quadro 1/Gráfico 1 com o Quadro
2/Gráfico 2, levantando as concepções evolutivas dos 10 estudantes participantes.
Descrições das questões da 1ª investigação diagnóstica
Na questão 01, 70% dos estudantes responderam adequadamente enquanto que
30% deles responderam inadequadamente, percebe-se que a maioria dos
estudantes já tinha conhecimentos prévios sobre a origem do universo.
Na questão 02, por sua vez 20% dos estudantes responderam
adequadamente, enquanto que 60% responderam inadequadamente e 20% não
responderam, esse resultado aponta que a maioria dos estudantes não conseguiu
responder sobre a formação das galáxias.
Na questão 03, 50% dos estudantes responderam adequadamente contra um
percentual de 40% que responderam inadequadamente e 10% não responderam,
com isso pode-se observar que pouco mais da metade da turma não responderam
sobre o surgimento do sistema solar.
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Na questão 04, 60% dos estudantes responderam adequadamente, enquanto
que 40% deles responderam inadequadamente, esse resultado aponta que pouco
mais da metade conhecem o conceito de buracos negros.
Na questão 05, 1% dos estudantes respondeu adequadamente contra 90%
que responderam inadequadamente, isso mostra que a maioria dos estudantes não
tem conhecimento sobre a vida no universo.
Segundo os dados das cinco questões da 1ª investigação diagnóstica foi
proveitoso, a partir do momento que ficaram caracterizadas as concepções prévias
dos estudantes com relação ao Universo.
Descrições das questões da 2ª investigação diagnóstica
Na questão 01, 90% responderam adequadamente mostrando que houve um
aumento significativo na compreensão da origem do universo.
Na questão 02, 100% responderam adequadamente mostrando que toda a
turma identificou com sucesso as causas da formação das galáxias.
Na questão 03, 90% responderam adequadamente contra um percentual de
10% que responderam inadequadamente mostrando que a maioria dos estudantes
entenderam o surgimento do sistema solar.
Na questão 04, 80% que responderam adequadamente contra um percentual
de 20% que responderam inadequadamente mostrando que a maioria dos
estudantes entendeu o conceito de buracos negros.
Na questão 05, 70% responderam adequadamente contra um percentual de
20% que responderam inadequadamente e 10% não respondeu, mostrando que
houve um aumento significativo de estudantes que compreendeu as teorias da vida
no universo.
Segundo os dados das cinco questões da 2ª investigação diagnóstica, foi
identificado que houve evolução na aprendizagem em todos dos conceitos
explorados na 2ª investigação.
Comparativos entre a 1ª e a 2ª investigação diagnóstica
O confronto se restringirá a comparação entre os aumentos percentuais após o
ensinamento diante as informações iniciais, das questões 01 a 05.
A questão 01 da 1ª investigação diagnóstica apresentou um percentual de
acerto de 70%, enquanto que na 2ª investigação diagnóstica, esse percentual foi de
90%. Isso aponta um acréscimo de 20% em favor da 2ª investigação diagnóstica.
Na questão 02, da 1ª investigação diagnóstica, apenas 20% dos estudantes
acertaram a questão, enquanto no da 2ª investigação diagnóstica, 100% deles
acertaram a referida questão. Isso aponta um acréscimo significativo de 80% em
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favor da 2ª investigação diagnóstica.
Na questão 03 do da 1ª investigação diagnóstica apresentou um percentual
de acerto de 50%, enquanto que no da 2ª investigação diagnóstica, 90% dos
estudantes acertaram a mesma questão caracterizando um acréscimo de 40% em
favor da 2ª investigação diagnóstica.
A questão 04 no da 1ª investigação diagnóstica, 60% dos estudantes
acertaram a questão, enquanto que da 2ª investigação diagnóstica, 80% acertaram,
demarcando um acréscimo de 20% em favor da 2ª investigação diagnóstica.
Na questão 05, da 1ª investigação diagnóstica, apenas 10% dos estudantes
acertaram a questão, enquanto que da 2ª investigação diagnóstica 70% acertaram.
Isso aponta um acréscimo de 60% em favor da 2ª investigação diagnóstica
Portanto, esses resultados indicam que a sistematização de ensino, bem
como, os procedimentos metodológicos propiciou uma maior segurança aos
estudantes participantes deste estudo e que de forma geral houve uma evolução
significativa sobre o estudo do Universo.
Os percentuais de acerto das questões 01, 02, 03, 04 e 05, que foram
respectivamente de 20%, 80%, 40%, 20% e 60% caracterizam inclusive, que os
objetivos desejados foram almejados com sucesso.

Considerações finais
Através do presente estudo foi possível evidenciar a aprendizagem dos conceitos de
Universo no 1º período do Curso de Licenciatura em Matemática da FAINTVISA, a
partir de suas produções através de um trabalho desenvolvido com oficina virtual e
observações com instrumentos ópticos.
Neste sentido, o trabalho proposto possibilitou aos estudantes a exploração
de conceitos e propriedades do objeto de estudo, através da formulação de
perguntas visando a uma maior aproximação entre o abstrato e o concreto.
Com o auxílio de vídeos, instrumentos ópticos (luneta, telescópio) foi possível
vivenciar múltiplas representações gráficas e simulações virtuais, com as quais os
estudantes interagiram partindo de situações problema e formulando seus conceitos
a respeito do conteúdo abordado.
A partir de uma observação geral da 1ª investigação diagnóstica e 2ª
investigação diagnóstica desta pesquisa podemos destacar que os estudantes
durante o processo da intervenção com as observações em vídeos acompanhada
pelas explicações do professor pesquisador demonstraram maior participação e
propiciar um processo dinâmico e criativo, levando o estudante a testar suas
hipóteses e construir a partir disso o conceito em estudo.
Os resultados apresentados apontam que a sistematização de ensino, bem
como os procedimentos metodológicos utilizados durante os ensinamentos e as
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manipulações dos experimentos, além de propiciar uma maior segurança aos
estudantes facilitou a aquisição dos conceitos trabalhados.
Isso aponta que, a partir dos percentuais apresentados principalmente após
as aplicações das simulações virtuais, houve uma aprendizagem significativa,
mostrando a importância da utilização de recursos didáticos, caracterizando desta
forma que os objetivos desejados foram almejados.
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Resumo – Este artigo apresenta um estudo das heurísticas que regem a
usabilidade desenvolvida para sites web comercial, selecionando aquelas que
atendem a realidade de ambientes virtuais de aprendizagem. Uma vez que as
tecnologias da informação (TICs) são presentes nas diversas áreas do
conhecimento, nada mais justo que integrem também a área da educação, ao
complementar o processo de ensino e aprendizagem à distância de modo a
garantir interatividade entre docentes e discentes fisicamente dispersos. Porém, é
fundamental que se especifique até que ponto tais ambientes propiciem
efetivamente a Educação a Distância, visto que para o bom desempenho de uma
ferramenta tecnológica há de se verificar sua usabilidade. A análise foi realizada
com base nos princípios básicos da usabilidade propostos por Jakob Nielsen:
facilidade de aprendizagem, eficiência, memorização, erros e satisfação. Realizouse assim a aplicação de um questionário aos profissionais da área de tecnologias
da informação (TICs), que inspecionaram e avaliaram diversos aspectos dos dois
ambientes, Moodle e Webaula. Por fim, o trabalho mostra os aspectos positivos e
negativos existentes nos ambientes sob o ponto de vista da usabilidade.
Palavras-chave: Educação a distância, Heurística, Usabilidade.
Abstract – This article presents a study of heuristics governing the usability
developed for commercial web sites, selecting those that meet the reality of virtual
learning environments. Once the information technologies (ICTs) are present in
different areas of knowledge, it is fair to also integrate the area of education, to
complement the teaching and distance learning to ensure interactivity between
teachers and physically dispersed students . However, it is essential to specify to
what extent such environments effectively propitiate the Distance Education, as to
the performance of a technological tool there to check its usability. The analysis
was based on the basic principles of usability proposed by Jakob Nielsen: ease of
learning, efficiency, storage, errors and satisfaction. Held so the application of a
questionnaire to professionals in the field of information technologies (ICTs), which
inspected and evaluated various aspects of the two environments, Moodle and
Webaula. Finally, the work shows the strengths and weaknesses existing in the
environment from the point of view of usability
Keywords: Distance education, Heuristics, Usability.
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Introdução
A educação a distância é uma modalidade em crescimento de forma exponencial no
Brasil e no mundo (ABED, 2010). Esse crescimento é resultado dos mais diversos
meios tecnológicos aplicados para mediar a metodologia de ensino-aprendizagem,
bem como amenizar a distância entre docentes e discentes. Educação a Distância
(EaD) é uma modalidade de ensino utilizada com o intuito de estender as
possibilidades de alcance ao conhecimento. Segundo Nunes (2010), a EAD permite
a democratização à educação, incentivando a educação contínua e permitindo a
atualização e o aprimoramento profissional, ao exigir menor quantidade de recursos
financeiros. Os benefícios que a EaD proporciona podem ser formados por sua
principal e fundamental característica que é a separação física entre, professor/tutor
e estudante, na qual o aluno decide o local e o horário de seu estudo.
De acordo com Rodrigues e Barcia (2011), três aspectos são fundamentais às
Instituições que oferecem diversos tipos de cursos, são eles: estrutura tecnológica
básica, trabalho das equipes de produção dos cursos e atendimento aos alunos.
Com isso percebe-se a necessidade de se ter um modelo eficiente para ser usado
na educação a distância das instituições de ensino superior brasileiras, onde
possam trabalhar com a integração de diferentes mídias.
A EAD é a modalidade de ensino que as instituições de ensino superior
públicas e privadas estão se empenhando em investir, pois pode proporcionar
ensino com vasta abrangência e qualidade para os discentes. Percebe-se
nitidamente o quanto a tecnologia causa fascínio sobre os jovens e adolescentes.
Por que, então, não usá-la a favor da educação em favor de uma aprendizagem
mais interessante e atraente? Na perspectiva de Vianney (2010), os benefícios a
respeito do uso do computador como ferramenta para ensino e aprendizagem de
alunos são muitos. A exigência maior é de um software. Um item importante no uso
do computador como ferramenta na avaliação é “a economia de tempo por parte dos
tutores e alunos”. É importante que as soluções de ferramentas para educação a
distância sejam visualmente atrativas, interativas e fáceis de usar, pois caso
contrário os alunos podem encontrar muita dificuldade de utilização e pouca
satisfação com o uso, o que implica em desmotivação e talvez até evasão do curso.
Para isso não ocorrer, é preciso que o sistema tenha sido desenvolvido com base
nos aspectos que regem a usabilidade, os quais podem evitar tais problemas. O
papel da usabilidade é avaliar e sugerir melhores formas de interação usuáriocomputador para que o sistema atinja os objetivos para os quais fora projetado,
facilitando a vida dos usuários na utilização e percepção dos recursos disponíveis
pelos sistemas.
Com base nessa facilidade de uso que deve acontecer entre o usuário e o
sistema realizou-se o estudo dos ambientes virtuais de aprendizagem, Moodle e

___________________________________________________________________
Webaula, por meio de pesquisa direcionada a profissionais utilizadores dos cursos
on-line que avaliaram os sistemas conforme as heurísticas da usabilidade de
ambientes web. Essas heurísticas mostram um método de inspeção ordenada de
sistemas interativos, em que o objetivo é identificar falhas de usabilidade (DIAS
2003). Dessa forma, verificou-se se as plataformas, Moodle e Webaula, oferecem
facilidade de manuseio e interação entre alunos e professores, chegando à atividade
fim com rapidez e objetividade.

Referencial Teórico
O reconhecimento oficial para a educação superior a distância no Brasil surgiu com
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Federal nº 9.394, de
1996. Conforme o artigo 80 a validade e o incentivo do Poder Público à EaD em
todos os níveis e modalidade de ensino apresenta:
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de
ensino, e de educação continuada. § 1º A educação a distância, organizada
com abertura e regime especiais, será oferecida por Instituições
especificamente credenciadas pela União. § 2º A União regulamentará os
requisitos para a realização de exames e registros de diplomas relativos aos
cursos de educação a distância. § 3º As normas para produção, controle e
avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua
implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo
haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas (BRASIL,
1996).

Conforme o estudo realizado por Rodrigues e Barcia (2011) usando como
base a documentação sobre EaD produzido pelo Institute for Distance Education da
Maryland University – IDE (1997), são expostos os prováveis modelos de cursos a
distância: classe distribuída, aprendizado independente e aprendizado independente
+ aula. Nos modelos de EaD, ao se colocar o foco na perspectiva do intermédio do
aluno sobre a seleção do conteúdo e nas discussões, Mason (apud Rodrigues e
Barcia 2011) diverge dos modelos já expostos anteriormente. No modelo exposto
observa-se a necessidade de zelar pelos diversos elementos que os compõem,
objetivando a eficácia do modelo selecionado ao fim almejado.
Os elementos estruturantes que compõem um curso superior a distância deve
ser acordo com o documento “Referenciais de Qualidade para Educação Superior a
Distância”, estabelecido pelo Ministério da Educação em 2003 e atualizado em 2007
(BRASIL, 2007). O documento estabelece que o Projeto Político Pedagógico de um
curso na modalidade a distância deve apresentar integralmente os elementos
descritos a seguir:
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Concepção de educação e currículo no processo de ensino e
aprendizagem;



Sistemas de comunicação;



Material didático.

Embora muitas vezes sujeita a limitações, a prática da EaD atualmente conta
com diversas mídias a fim de maximizar o processo de aprendizagem. Segundo
Possari e Neder (2009), os processos de significação são materializados em signos
que, por sua vez, podem ser verbais – oral ou escrito – ou não-verbais –
sonoro/musical, visual, estático ou dinâmico, permitindo a interação entre diferentes
formas. É importante destacar que com a chegada de uma tecnologia não elimina
necessariamente o uso de outras, ou seja, muitas vezes há uma incorporação, uma
soma.
A ideia principal do EaD consiste em uma divisão, qual seja: alunos e
professores distantes uns dos outros e ao mesmo tempo perto, por meio do uso das
tecnologias de comunicação existentes (NUNES; REBELO; NAKAYANA, 2011). A
qualidade que caracteriza o uso das aplicações e programas é a usabilidade, uma
qualidade de sistema, que depende de um acordo entre as características da
interface e as características dos usuários ao buscarem determinados objetivos em
determinadas situações de uso. Ou seja, o acordo entre interface, usuário, tarefa e
ambiente é a essência da usabilidade (CYBIS, 2007).
A norma ISO 9241-11 define usabilidade como a “capacidade de um produto
ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos, com eficácia,
eficiência e satisfação em um contexto especifico de uso”. Dias (2003) afirma que a
usabilidade também pode ser definida como uma medida da qualidade da
experiência do usuário ao interagir com alguma coisa – seja um aplicativo de
software tradicional, um site na Internet, ou outro dispositivo que o usuário possa
operar de alguma forma. Ou seja, a usabilidade “é a facilidade de uso de um
produto, proporcionando satisfação ao usuário na consecução de seus objetivos e
produtividade à equipe de desenvolvimento.”
No ponto de vista de Nielsen (2000), a definição mais usada para a
usabilidade é a de que os sistemas devem ser de fácil aprendizagem, permitindo a
utilização eficiente e apresentando poucos erros. Porém, Nielsen também a
descreve com cinco atributos:
•

Intuitividade: o sistema deve apresentar facilidade de uso que permite
a um usuário, sem experiência, ser capaz de produzir algum trabalho
satisfatoriamente. Para que ocorra uma interação mínima, a interface
deve apresentar características que facilitem sua utilização e deixem
que usuários básicos ou avançados possam aprender seus recursos
de IHC (Interação Humano-Computador) de forma clara e objetiva. A
aprendizagem de um sistema é um processo contínuo, cuja
performance melhora a cada nova interação, não podendo ser
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considerado como uma distinção entre “aprendido”/ “não aprendido”
(NIELSEN, 2000);
•

Eficiência: o sistema deve ser eficiente em seu desempenho
apresentando um alto nível de produtividade. A eficiência é verificada
pela medição do tempo gasto na utilização do software por usuários
experientes;

•

Memorização: suas telas apresentam facilidade de memorização
permitindo que usuários consigam utilizá-lo mesmo depois de um longo
intervalo de tempo. A memorização pode ser medida pelo registro do
tempo decorrido desde a última interação e pelo tempo gasto para
executar uma tarefa específica. Outra forma de medi-la é verificar se,
após um determinado tempo de interação, o usuário é capaz de
reconhecer comandos e ações específicas através de questionário;

•

Erros: a quantidade de erros apresentados pelo sistema deve ser o
mais reduzido possível, e devem apresentar soluções simples e
rápidas mesmo para usuários iniciantes. Sua medição não é baseada
no tempo, e sim na quantidade de suas ocorrências durante a
execução de uma tarefa específica;

•

Satisfação: o sistema deve permitir uma interação agradável ao
usuário, sejam eles iniciantes ou avançados. A satisfação representa a
medida de interação que se deve ter do usuário com os sistemas,
sendo avaliada através da aplicação de questionários individuais,
considerando-se a média das respostas obtidas de um determinado
grupo de usuários. Essa característica deve ter uma importância maior
quando se trata de aplicativos do tipo: educacionais, jogos, interação,
aplicações domésticas, pois necessitam de interfaces mais atrativas ou
divertidas.

Nielsen (2000) coloca a usabilidade como um entre os vários aspectos que
podem influenciar na aceitação de um produto. Ou melhor, ela faz parte de um
conceito mais amplo que envolve aspectos como custo, confiabilidade e até mesmo
aceitabilidade. Para o autor, a aceitabilidade de um sistema se refere à capacidade
do sistema de satisfazer todas as necessidades e exigências dos usuários. O termo
“usefullness” refere-se ao sistema poder ser usado para atingir um objetivo, sendo
decomposto em utilidade e usabilidade. A utilidade se refere a verificar se o sistema
tem as funcionalidades certas e se as funcionalidades fazem o que deve ser feito.
Enquanto que a usabilidade se refere à qualidade com que os usuários conseguem
utilizar essas funcionalidades. A usabilidade se aplica a todos os aspectos do
sistema com os quais a pessoa pode interagir, incluindo os procedimentos de
instalação e manutenção, devendo sempre medida a determinados usuários ao
executarem determinadas tarefas.
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Metodologia
Este trabalho desenvolveu um estudo da usabilidade em ambientes virtuais
de aprendizagem, através dos métodos analíticos de avaliação em que os
avaliadores inspecionam a interface do sistema por meio da avaliação heurística,
aplicada como forma de questionário. As heurísticas utilizadas foram escolhidas a
partir de estudos consolidados de usabilidade, os quais foram desenvolvidos para
sistemas web comerciais. Assim, o presente trabalho observou a avaliação das
heurísticas que se adaptam a sistemas web de ensino a distância. Além disso,
limitou o escopo da pesquisa para que não se tornasse tão ampla e dificultasse a
precisão dos resultados.
A aplicação do questionário ocorreu no período de 03 a 14 de março, com 12
profissionais formados na área da Tecnologia da Informação que são
docentes/tutores de cursos on-line em três instituição de ensino superior. Foram
escolhidos por já terem experiência com ambientes virtuais, com mais de três anos
de utilização da internet, gastando em média mais de nove horas de acesso
semanal. Tais informações foram coletadas em um pré-questionário. Entre os
avaliadores, 8 fazem a utilização do Webaula e 4 a utilização do Moodle em suas
atividades acadêmicas. A elaboração do questionário para avaliar os ambientes
virtuais de aprendizagem ocorreu com base nas recomendações que Cláudia Dias
sugere em seu livro1 sobre como fazer uma avaliação heurística em um site web que
considera como um método de inspeção sistemático da usabilidade de sistemas
interativos, cujo objetivo é identificar problemas de usabilidade que, posteriormente,
serão analisados e corrigidos ao longo do processo de desenvolvimento do sistema
(DIAS, 2006, p. 62).
Após a análise das heurísticas de dois autores, Nielsen e Dias, foram
estudados alguns tópicos que se adaptavam a pesquisa. Dentre eles constavam os
aspectos visuais, recursos do sistema, controle do usuário e suporte. O questionário,
inicialmente, dividiu-se em quatro tópicos com 5 a 14 questões cada um. Na, a
primeira aplicação constatou-se que o questionário estava muito extenso, com
perguntas relevantes. Com isso, ocorreram reformulações dos tópicos e o
questionário subdividiu-se em cinco tópicos:

1



Visibilidade do status (com 8 questões);



Controle e liberdade do usuário (com 8 questões);



Reconhecimento ao invés de lembrança (com 2 questões, apenas
sobre fórum);



Flexibilidade no uso (com 5 questões);

Usabilidade na Web, criando portais mais acessíveis

___________________________________________________________________


Suporte ao usuário (com 3 questões).

Os avaliadores responderam ao questionário de forma escalar, marcando
apenas uma opção dentre, concordo fortemente, concordo, indeciso, discordo e
discordo fortemente. Os resultados são mostrados a seguir por meio de uma análise
de cada tópico avaliado, considerando o grau de aceitação de cada item exposto,
salientando quais aspectos foram apontados como problema na avaliação. Para
categorizá-los, três classificações fram consideradas:


Aprovados (Concorda fortemente e Concorda);



Não opinaram (indecisos);



Reprovados (Discorda e Discorda fortemente).

Resultados
Segue abaixo a análise dos ambientes Webaula e Moodle, avaliados de acordo com
os aspectos propostos no questionário para avaliação, em que a estrutura criada foi
feita com base nas heurísticas da usabilidade, conforme descrito a seguir:
Visibilidade do status: A primeira heurística diz respeito ao sistema sempre
manter o usuário informado quanto à navegação, em qual local está atualmente,
como chegou até determinada página e quais são suas opções de saída. Ou seja,
onde ele se encontra numa sequência de interações ou na execução de uma tarefa.
Também foi avaliado nesse tópico, a satisfação do usuário com o aspecto visual.


Webaula: Os aspectos de visibilidade de status foram aprovados em
75% dos itens avaliados, reprovados em 17% e 8% dos itens não
souberam avaliar. Com os resultados aprovados, constatou-se que o
ambiente possui uma interface agradável e legível o qual auxilia o
acesso dos usuários aos menus e diversos recursos. Por outro lado, as
reprovações mostraram que o uso das animações em flash no
ambiente, contribuem para que o acesso as aulas tornem o sistema
lento, demorando o acesso pelos usuários e, consequentemente leitura
do material disponível. Outra reprovação refere-se à navegação pelo
ambiente, pois para cada item clicado (fórum, material de aula, por
exemplo) abre-se uma nova janela, ocasionando desconforto e, por
vezes, isso faz com que o usuário sinta-se perdido, não sabendo o
caminho que percorreu para chegar onde está. Tais problemas
atrapalham a interação do usuário provocando dificuldades e lentidão
na navegação pelo ambiente.



Moodle: A visibilidade de status do Moodle mostra avaliações
aprovadas em 87% das questões, considerando os pontos de
apresentação gráfica agradável e legível, bem como a localização do
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usuário no ambiente. Tal aprovação deve-se ao fato de existir na parte
superior do sistema a indicação do caminho que o usuário percorreu
para chegar aonde está. Destaca-se destaque também que os padrões
de cores para links são seguidos e não há existência de muitos
conteúdos gráficos que comprometam o tempo de download. É valido
ressaltar que não houve a reprovação de nenhum item relacionado à
visibilidade do Moodle, pois outros 13% estão relacionados aos itens
indecisos, ou seja, que não souberam opinar em relação à clareza de
navegação dos recursos disponíveis no ambiente virtual (menus,
ícones, etc).
Controle e liberdade do usuário: A segunda heurística relaciona-se com o
controle que o usuário deve ter sobre suas interações no sistema de ensino a
distância. Os alunos esperam que o sistema atenda as suas expectativas quanto ao
domínio que ele possui do ambiente. E esperam que os usuários sejam capazes de
desfazer pelo menos a última ação realizada. Com isso, o usuário sabe que os erros
cometidos poderão ser corrigidos, especialmente usuários com menos experiência.


Webaula: Foram aprovados 59% dos itens avaliados destinados ao
controle que o usuário possui do sistema. Entre eles estão a forma
como são inseridas as mensagens no fórum e o controle que o usuário
possui em cancelar ou voltar alguma ação. O motivo de insatisfação
está na ausência de uma busca rápida dos recursos ou das atividades,
pois, ao acessar o sistema, o usuário deve saber exatamente o
caminho que deverá percorrer para encontrar um material ou atividade
que utilizou, porque não há um recurso de busca que facilite e agilize
essa ação. É motivo de desagrado, também, não deixar que o usuário
altere seus dados pessoais, acarretando no fato de que no erro de
cadastro o contato com o administrador do sistema, de modo a ser
realizada a alteração. No Webaula foi identificada a dificuldade de
encontrar os contatos no sistema para enviar uma mensagem que não
seja pelo fórum.



Moodle: A avaliação dos itens destinados ao controle e liberdade do
usuário no Moodle foram aprovados em 75%. Entre eles estão a forma
como são inseridas as mensagens no fórum e o controle que o usuário
possui em cancelar ou voltar alguma ação. Assim como o sistema
Webaula,o Moodle foi reprovado pela falta de recursos de busca que
facilitassem e agilizassem a ação do usuário para encontrar algo no
ambiente.

Reconhecimento ao invés de lembrança: A terceira heurística diz respeito
aos objetos, ações e opções serem sempre visíveis. O aluno não tem obrigação de
lembrar-se de informações ao passar de um lugar a outro. Nesta avaliação, a
heurística foi direcionada especificamente a postagens de mensagens nos fóruns,
por ser um recurso muito utilizado em um curso on-line.
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Webaula: Os itens referentes às datas que devem conter nas
postagens inseridas no fórum obtiveram um índice de aprovação de
50%, pois há o registro do dia que o aluno respondeu determinada
mensagem. Porém, ao respondê-las, os usuários são obrigados a
“decorar” a pergunta que irá responder, pois o sistema não mostra a
mensagem que o discente optou por responder abrindo outra janela e
colocando apenas a mensagem principal do fórum, tendo assim um
índice de 50% de reprovação.



Moodle: Os 75% aprovados corresponde principalmente ao aspecto
relacionado às respostas das mensagens, pois o aluno possui todas as
informações do conteúdo da aula sem precisar memorizar ou voltar à
página caso não lembre a pergunta. Além disso, são colocadas todas
as datas nas mensagens postadas. Os outros 25% fazem parte das
indecisões, ou seja, o item não foi avaliado.

Flexibilidade no uso: A quarta heurística avalia a capacidade do portal em
se adaptar ao contexto, às necessidades e preferências do usuário, tornando seu
uso mais eficiente. Deve-se fornecer ao usuário opções diferentes para atingir o
mesmo objetivo, da forma que mais lhe convier.
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Webaula: As respostas que levaram a 60% de aprovação foram
relacionadas ao envio e recebimento das mensagens pelo próprio
sistema, pelo fato da inscrição no fórum ser automática e a
possibilidade de saída de dados pela impressora. Os aspectos
reprovados estão relacionados ao bloqueador de pop-up2 , pois o
usuário é obrigado a desbloquear o pop-up do computador, caso
contrário, ele não conseguirá sequer digitar sua senha de acesso ao
sistema, impedindo-o de escolher se quer abrir o conteúdo em janelas
pop-up ou na mesma janela. Outro problema é a restrição de envio de
mensagens, não há a opção de o tutor receber as mensagens
postadas no ambiente por um email externo. Isso força o professor a
fornecer seu email externo e não incentiva o aluno a entrar no
ambiente para dirimir as dúvidas.



Moodle: A flexibilidade de uso do Moodle, aprovada em 80%,
relaciona-se principalmente ao envio e recebimento das mensagens
pelo próprio sistema. Isso porque a inscrição no fórum pode ser
automática e também por existir saída de dados pela impressora. Outro
aspecto importante é a possibilidade de receber as mensagens
postadas dos alunos por e-mail, agilizando o processo de feedback e
acompanhamento do tutor nas respostas às dúvidas dos discentes.
Dentre os 20% de reprovação, estão os aspectos que os avaliadores
ficaram indecisos quanto à veridicidade dos itens.

O pop-up é uma janela extra que abre no navegador ao visitar uma página web ou acessar uma
hiperligação específica.
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Suporte ao usuário: A quinta heurística sugere que o sistema tenha
documentação disponível ao usuário para auxiliá-lo em caso de dúvida no uso.
Espera-se que caso haja alguma dúvida sobre a interação com o sistema, o usuário
resolva-a como auxílio do manual (por exemplo). Também deve existir a
possibilidade de ajuda por meio de contato com os administradores do sistema, seja
por mensagens ou por telefones, para suporte ao ambiente.


Webaula: O aspecto sobre suporte de usuário do Webaula constatou
que os aspectos aprovados (67%) estão relacionados à existância de
FAQ3, em que as perguntas mais frequentes, para pequenas dúvidas,
estão disponíveis e também um manual de ajuda para o acesso do
aluno. Como reprovação (44%) as questões de localização dos
contatos para suporte, pois teve-se somente o usuário mais experiente
consegue achá-lo.



Moodle: Ao contrário do ambiente Webaula, os aspectos avaliados do
Moodle em relação ao suporte de usuário mostram que as questões
relacionadas à localização dos contatos para suporte, onde mostra os
números de telefone e email, foram aprovadas, pois há facilidade em
encontra-os. Todavia, não existe um manual de ajuda de acesso ou de
perguntas mais frequentes, levando a uma reprovação de 50% das
respostas com 17% de aspectos que não souberam avaliar.

Por fim, ao avaliar todos os tópicos dos ambientes virtuais de aprendizagem,
Moodle e Webaula, chegou-se a conclusão de que as avaliações heurísticas são
mais respeitadas no ambiente virtual Moodle, como mostra abaixo as porcentagens
dos itens aprovados e reprovados das avaliações dos ambientes.
Aspectos Aprovados / Pontos positivos:
Webaula:
•

Visibilidade do status: 75%;

•

Controle e liberdade do usuário: 59%;

•

Reconhecimento ao invés de lembrança: 50%;

•

Flexibilidade no uso: 60%;

•

Suporte ao usuário: 45%.

Moodle:
•
3

Visibilidade do status: 87%;

FAQ é um acrónimo da expressão inglesa Frequently Asked Questions, que significa Perguntas
Frequentes.
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•

Controle e liberdade do usuário: 75%;

•

Reconhecimento ao invés de lembrança: 75%;

•

Flexibilidade no uso: 80%;

•

Suporte ao usuário: 33%.

Aspectos Reprovados / Pontos Negativos:
Webaula:
•

Visibilidade do status: 17%;

•

Controle e liberdade do usuário: 33%;

•

Reconhecimento ao invés de lembrança: 50%;

•

Flexibilidade no uso: 33%;

•

Suporte ao usuário: 44%.

Moodle:
•

Visibilidade do status: 0%;

•

Controle e liberdade do usuário: 19%;

•

Reconhecimento ao invés de lembrança: 0%;

•

Flexibilidade no uso: 10%;

•

Suporte ao usuário: 50%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho mostrou os conceitos de usabilidade com a visão de vários autores, e
as heurísticas de Jakob Nielsen e Cláudia Dias. Foi estudado também a norma ISO
9241-11, 1998 a qual redefiniu o conceito de usabilidade, mostrando toda sua
estrutura.
Os objetivos específicos propostos foram seguidos e alcançados tendo em
vista o estudo da usabilidade e das heurísticas que regulam a navegabilidade de
ambiente web, o estudo das ferramentas, Moodle e Webaula, e a avaliação do grau
de conformidade das heurísticas de usabilidade nos ambientes. Porém, referente às
hipóteses, só foi possível validar uma delas, a que diz respeito aos aspectos de
usabilidade que nem sempre são considerados nas plataformas de educação a
distância, ocasionando insatisfação e dificuldade de navegação. Isso porque, com a
avaliação, foram encontrados diversos problemas que dificultam o aluno a atingir
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seus objetivos com eficácia e eficiência.
Infelizmente não foi possível validar a hipótese referente ao grafismo dos
ambientes virtual de aprendizagem o qual permite aos utilizadores fazerem algo que
pretendem de uma forma agradável, rápida e eficaz, sem se perderem durante a
utilização das ferramentas. Apesar do grafismo ser visualmente agradável e
atraente, ele faz com que o acesso se torne um pouco mais lento, acarretando na
insatisfação dos alunos com a demora de acesso ao conteúdo.
Com base nas avaliações e conclusões deste trabalho, pode dizer que:
O Moodle é um ambiente virtual simples e agradável com ponto de maior
aprovação na questão de flexibilidade de uso, permitindo que usuários cheguem a
objetivos por caminhos diferentes. Porém existem alguns pontos a serem revistos;
O Webaula possui uma interface bastante agradável, tendo como seu maior
índice de aprovação o aspecto visual, mais “peca” muito no aspecto de praticidade
de interação do usuário com o sistema.
Por intermédio do questionário aplicado foram identificados alguns problemas
de usabilidade, em que o maior problema do Moodle refere-se à ausência de
material para dúvidas de interação com o ambiente, e os maiores problemas do
Webaula são o “reconhecimento ao invés de lembrança” e o “suporte ao usuário”,
referindo-se aos contatos de suporte ao ambiente.
É possível utilizar esses problemas para refinar os sistemas e aumentar o seu
nível de usabilidade e, conseqüentemente, melhorar o seu propósito educativo. Em
relação ao grau de aceitação, os recursos do Moodle, em sua totalidade, foram
melhores do que o do ambiente Webaula.
Cabe enfatizar que o presente trabalho não teve como propósito avaliar todos
os pontos de usabilidade existentes para uma avaliação heurística em um sistema,
mas buscou apenas os pontos que mais se adaptavam à pesquisa, fazendo uso de
heurísticas já criadas para ambientes web comerciais. Não foram encontradas
heurísticas que se aplicassem apenas a ambientes virtuais de aprendizagem.
Existiram também dificuldades na aplicação dos questionários, pois nas instituições
cujo foram realizadas a avaliação não existe muitos profissionais da área de
informática com experiência em um dos ambientes escolhidos. Logo, esse foi o
motivo da escolha de 12 avaliadores.
Para trabalhos futuros, pode-se mencionar o aprimoramento da pesquisa em
relação a avaliações:
•

Com outros métodos, como os empíricos que fazem avaliações com a
presença de usuários e os métodos prospectivos, caracterizados pela
participação dos usuários com sua experiência, suas opiniões e
preferências. Baseiam-se na satisfação ou insatisfação do avaliador
em relação à interação com a interface.

•

Com pesquisas envolvendo os usuários (alunos);
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•

Com análise, além da usabilidade, sobre o nível de interatividade que o
ambiente possui.

Assim, com essas sugestões, resultados mais precisos poderão ser obtidos e
até mesmo elaborar heurísticas para ambientes virtuais de aprendizagem.
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Resumo – Este artigo teve como propósito verificar as percepções e expectativas
de estudantes do curso de Administração Pública, modalidade EAD, de uma
Instituição de Ensino Superior – IES, sendo avaliados os níveis de satisfação desses
estudantes em relação a aspectos administrativos e pedagógicos dos serviços
educacionais oferecidos pela IES nos municípios paraibanos de Alagoa Grande,
Araruna, Lucena e Mari. Em um universo de 80 alunos, a amostra foi de 54
estudantes do curso, sendo o instrumento de coleta dos dados um questionário com
perguntas sobre perfil sociodemográfico, percepções sobre o curso em uma escala
likert de 1 a 7, pretensões pós-curso e experiência. Foi aplicado o método de análise
fatorial, sendo as variáveis agrupadas em sete componentes principais. Os
resultados indicaram que a satisfação foi determinada especialmente por ações da
coordenação, relacionamento com a equipe pedagógica e infraestrutura.
Palavras-chave: Nível percebido. Nível esperado. Satisfação. Análise Fatorial.
Abstract – This paper had as objective to verify the student’s perceptions and
expectations of the Public Management course, modality distance, in a Superior
Learning Institution – SLI , being assessed the satisfaction’s levels of these students
regarding administrative and pedagogical aspects of the educational services offered
by SLI at the cities of Paraíba: Alagoa Grande, Araruna, Lucena and Mari. In a
universe of 80 students, the sample was composed by 54 students of the course,
and the data collected through a questionnaire with questions about
sociodemographic profile, perceptions about the course on a Likert scale from 1 to 7,
post-course pretensions and experience . Has been applied the factor analysis
method, and the variables grouped into seven factors. The results indicated that
satisfaction was determined especially by coordinating actions, relationship with the
teaching staff and infrastructure.
Keywords: Perceptions. Expectations. Satisfaction. Factor Analysis.

Introdução
Diante da tendência de crescimento da modalidade de ensino a distância decorrente
do desenvolvimento de novas tecnologias de ensino (NASCIMENTO, CZYKIEL e
FIGUEIRÓ, 2013), além do aprimoramento das técnicas pedagógicas a partir de uma
nova concepção do papel do professor e da universidade no sentido de não apenas
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repassar conteúdos, mas estimular o aprendizado e a busca de conhecimento pelos
estudantes (FREIRE, 1996), espera-se que a educação a distância (EAD) seja
fundamental nesse autodesenvolvimento discente.
Este artigo é parte de um projeto de pesquisa desenvolvido na linha de
Percepção de Valor do Serviço Público, tendo como propósito verificar essa
percepção quanto às políticas de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no curso
analisado, e consequentes propostas pedagógicas e métodos aplicados.
Como a EAD se trata de um serviço educacional, os estudantes que se
beneficiam desse serviço são consumidores com níveis variados de expectativas,
estas compondo a satisfação com os serviços ofertados. Outro componente de
satisfação é o nível percebido dos mesmos serviços, que pode estar aquém, conforme
ou além do nível esperado. Nesse sentido, Moraes e Toledo (2005) afirmam que a
satisfação pode ser mensurada como a razão entre o serviço percebido e o serviço
esperado.
Surge então o desafio de lidar com as dificuldades dos alunos no
esclarecimento de dúvidas e necessidade de autodisciplina, apesar de toda
assistência que possam ter do trabalho de tutoria em EAD. Além disso, problemas de
comunicação e expectativas de serviços além dos níveis percebidos podem se
constituir como fatores que levem à evasão.
Considerando a importância, diante desse contexto, de uma gestão da
permanência, este artigo tem como objetivo descrever, na visão dos discentes, os
níveis percebidos e esperados dos serviços educacionais oferecidos em um curso de
Administração Pública, modalidade EAD, contando com mais quatro seções além
desta introdução. Na seção a seguir se procede ao levantamento teórico, abordando
inicialmente a percepção de valor dos serviços públicos. Em seguida, é exposta a
metodologia e resultados do trabalho e, por fim, a última seção trata das
considerações finais, contendo limitações e sugestões de novas pesquisas.

Satisfação do Consumidor e Serviços Educacionais
Sendo serviço também um produto, está sujeito às leis de oferta e demanda, sendo
do equilíbrio entre esses dois componentes que surge o valor de um bem ou serviço.
Quando se trata de serviço público, os responsáveis por ofertar esses serviços podem
não estar preocupados essencialmente com a captação de clientes diante de uma
procura naturalmente maior por esses serviços, mas o nível de exigência dos
beneficiários ou demandantes desses serviços tem aumentado, especialmente
quando podem ser oferecidos também por instituições privadas e até mesmo
financiadas pelo Governo, como ocorre na área de Educação.
Do lado da oferta de serviços públicos, Ferreira, Ferraz e Costa (2015)
estabelecem relações entre valores do trabalho e satisfação no serviço público. A
suposição dos autores é que essa satisfação seja determinada pelos relacionamentos
no trabalho, oportunidades de promoção, estabilidade e natureza do trabalho. Cada
aspecto foi relacionado à satisfação, considerando as teorias de motivação, com a
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mensuração da satisfação em escalas likert de um a sete pontos. Os testes utilizados
consistiram de análise fatorial confirmatória e equações estruturais.
Os autores supracitados identificaram influência positiva de relações sociais,
prestígio e realização profissional sobre a satisfação. A estabilidade, por sua vez,
influenciou negativamente a satisfação. Os autores explicam que esse resultado
decorre de uma natureza não essencialmente motivadora de uma política
remuneratória estável, que embora contribuindo para evitar a insatisfação, não leva à
satisfação, o que poderia ser solucionado por programas de reconhecimento por
resultados.
Nesse aspecto importa ressaltar que pelo fato da estabilidade ser característica
básica dos serviços públicos, contribui para uma diminuição do valor desses serviços
por parte de quem os oferta, o que pode ser contrabalançado pelas relações sociais
e oportunidades de carreiras nas instituições públicas, se tratando de funcionários da
Justiça Federal no caso do estudo de Ferreira, Ferraz e Costa (2015).
O estudo do comportamento do consumidor deve ser feito a partir da análise
da compra em seus aspectos gerais, passando pela observação de todo o processo
de decisão vivenciado pelos consumidores, decisões estas que podem corrigir falhas
entre o valor percebido e o esperado.
Na linha de comportamento do consumidor de serviços educacionais, Sousa,
Veroneze e Castro Junior (2015) buscam estimar o valor percebido do curso de
Administração na perspectiva dos estudantes de duas universidades federais,
avaliando também o prestígio e a identificação com a profissão. Entre as categorias
de valor consideradas por esses autores, podem ser destacados os aspectos:
funcional (atributos dos serviços), social, emocional, epistêmico (possibilidade de
gerar conhecimento ou satisfazer curiosidade) e condicional (consumo conforme o
contexto).
O estudo dos autores supracitados foi realizado a partir de levantamento junto
a 107 estudantes de duas instituições federais a fim de analisar a motivação para
realizar o curso, pretensão após conclusão, perfil sociodemográfico e construtos de
valor, prestígio e identificação com a profissão. Os autores utilizaram análise fatorial
para identificar as categorias de valor anteriormente mencionadas. A partir da análise
dos dados, formaram dois clusters, o primeiro denominado de “vocacionado”,
composto por 37 estudantes, sendo este grupo o mais satisfeito e identificado com o
curso de Administração, e outro denominado de “indecisos”, composto por 66
acadêmicos, possuindo um menor grau de identificação e satisfação.
Expostos os conceitos relacionados à satisfação do consumidor e sua
aplicação ao consumo de serviços educacionais, a seção a seguir tem como foco a
abordagem dos serviços educacionais no ensino a distância, conceituando e tratando
de estudos realizados tanto da oferta como da demanda por esses serviços.
Serviços Educacionais – Ensino a Distância
Na prestação de serviços educacionais, estes podem ser oferecidos na modalidade
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presencial, como ocorre tradicionalmente, ou a distância. A respeito dessas
modalidades, Nascimento, Czykiel e Figueiró (2013) verificaram se a modalidade de
ensino influencia na aprendizagem, podendo esta ser compreendida como mais uma
dimensão de valor dos serviços educacionais.
Esses autores abordam que a Educação a Distância (EAD) é uma modalidade
de ensino que vem crescendo atualmente em todos os níveis no Brasil, sendo notório
o impacto e as transformações causadas pelo crescimento da EAD a partir do
aumento significativo da oferta de cursos nessa modalidade.
Na década de 1990 o Brasil passou a reconhecer legalmente a EAD como
modalidade de ensino, mas somente a partir de 2005 ocorreu o reconhecimento no
sistema oficial de ensino dos cursos ofertados na modalidade por instituições
credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC). Os debates a respeito desta
modalidade têm crescido na atualidade, mesmo que a EAD possa em muitos aspectos
ter sua qualidade comprometida se comparada à Educação Presencial (op. cit., 2013).
O experimento realizado por Nascimento, Czykiel e Figueiró (2013) teve como
resultados termos de comparação entre o desempenho das duas turmas no que diz
respeito à participação individual das aulas, tarefas, trabalhos em grupos e na prova.
Não houve diferença na participação nas tarefas em grupo, no desempenho na prova
e no conceito final entre os dois grupos. Apenas no item “tarefas individuais” os alunos
da turma presencial foram favorecidos (op. cit., 2013).
Uma vez estabelecidas comparações entre as modalidades presencial e a
distância, sendo esta última o foco do presente estudo, são abordados a seguir
aspectos de determinação do valor de serviços educacionais a distância tanto na
perspectiva dos ofertantes desses serviços, como podem ser caraterizados
professores e tutores, como dos beneficiários, que são os estudantes.
Jardim, Pereira e Rezende (2007) destacam o conceito de Educação a
distância como uma modalidade de ensino que proporciona a autoaprendizagem,
através da mediação de recursos didáticos metodicamente organizados,
apresentados em diferentes suportes de informação e diversos meios de comunicação
e ferramentas tecnológicas.
Os mesmos autores enfatizam que é necessária a adequação do professor e
do tutor para com os modernos sistemas de EAD, onde seus papéis se multiplicam,
diferenciam e se complementam, exigindo maior capacidade de adaptação, de
criatividade e flexibilidade diante de processos educacionais envolvendo atividades
mais complexas. Sendo assim, a tutoria é essencial na intermediação para o bom
desempenho do estudante no processo de ensino-aprendizagem.
Para Jardim, Pereira e Rezende (2007) o ensino virtual não é predominante,
mas sua demanda é crescente. Enxerga-se que as dificuldades encontradas no
ensino presencial são muitas, seja pela metodologia ou falta de tempo das pessoas,
e a inserção no virtual não implica necessariamente na solução destes problemas.
Nota-se, portanto, que o problema não consiste em ser presencial ou virtual, e
sim no processo de ensino-aprendizagem que envolve a modalidade, a qual não pode
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ter sua qualidade comprometida. No caso da EAD, é importante e necessário adotar
novas práticas didático-pedagógicas complementares a métodos tradicionais,
buscando aplicar com qualidade novas tecnologias de informação e comunicação nas
relações entre alunos, professores e tutores.
Na perspectiva da demanda, Silva (2012) buscou avaliar a opinião de
estudantes de cursos presenciais de Administração e Gestão na modalidade EAD,
fazendo levantamento junto a 450 alunos. O método utilizado para análise dos dados
consistiu de análise fatorial exploratória com 40 variáveis mensuradas conforme
escala likert de 1 a 7, envolvendo aspectos de comparação da EAD e seus métodos
relativamente ao ensino presencial. Como resultado do estudo de Silva (2012),
destaca-se que a EAD foi avaliada positivamente pelos alunos como opção de ensinoaprendizagem, sendo os principais condicionantes a liberdade de escolha do horário
e problemas de mobilidade, fatores que contribuíram para a preferência por essa
modalidade de ensino.
Metodologia
Seguindo a classificação de Hair, Jr. et al (2005) quanto ao delineamento da pesquisa,
o presente trabalho consiste de um estudo descritivo, pelo fator de mensurar as
características de um fenômeno a respeito do qual já se tem base teórica, embora
ainda existam muitas lacunas que precisam ser preenchidas. Nesse caso, busca-se
descrever aspectos de satisfação com os serviços educacionais na modalidade de
ensino a distância no curso de Administração Pública de uma IES.
A amostra é composta por 54 estudantes do referido Curso, os quais
voluntariamente responderam à pesquisa, aplicada durante o mês de março de 2015,
em um universo de 80 alunos, nos municípios paraibanos de Alagoa Grande, Araruna,
Lucena e Mari, os quais se constituem como polos de educação a distância desse
curso.
O instrumento de coleta dos dados consistiu de questionário online (google
docs) composto por perguntas relacionadas inicialmente ao perfil sociodemográfico e,
posteriormente, aos níveis percebidos e esperados referentes a aspectos de
infraestrutura e procedimentos administrativos e pedagógicos, totalizando 27 variáveis
nessa dimensão. Outra dimensão se referiu às percepções dos estudantes sobre o
corpo social do curso, envolvendo relacionamento, ações da Coordenação,
assistência, didática dos professores/tutores, entre outras, totalizando dez variáveis.
Na análise dos dados, foi calculado o Índice de Satisfação como a razão entre
o nível percebido e esperado. Essas variáveis foram então submetidas a um processo
de análise fatorial exploratória, em uma versão de “Análise de Componentes
Principais”, sendo escolhido o método varimax para rotação dos fatores. Como teste
de adequação das variáveis à análise, realizou-se o Measure of Sampling Adequacy
(MSA) de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que precisa apresentar valor superior a 0,5
(BEZERRA, 2009).
Determinados os fatores, foram estabelecidas correlações com as variáveis de
perfil sociodemográfico e experiência com o curso, conforme procedido nos estudos
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mencionados na fundamentação teórica. Uma vez identificadas correlações
significativas, estas foram cruzadas com os perfis e experiência com o curso.
Perfil Sociodemográfico dos Estudantes
Em relação ao perfil social, identificou-se maior participação de mulheres (31), com
idade predominante entre 31 e 35 anos, neste caso 17 dos 54. Quanto ao estado civil,
houve equilíbrio entre solteiros (26) e casados (25).
No aspecto socioeconômico, foi verificada inicialmente a renda, sendo
constatado predominantemente um nível de renda mais baixo, na faixa de um a dois
salários mínimos, correspondendo a 20 pessoas. Além disso, vale observar que 28
pessoas acumularam os resultados que variam de menos de um salário a dois
salários, com relação inversamente proporcional conforme aumenta o nível de renda,
ou seja, quanto maior este nível, menos estudantes são verificados entre as respostas
dadas.
Os estudantes foram questionados sobre ter outra atividade, além de estudar.
Atendendo ao perfil do curso, 28 responderam que têm emprego fixo no setor público,
o que é natural tendo em vista a escolha pelo Curso de Administração Pública.
Também é expressivo o número de pessoas que trabalham no setor privado, sendo 7
estudantes e o que demonstra descritivamente o interesse de ambas as categorias
profissionais no Curso de Administração Pública.
No tocante às condições de moradia e transporte, 44 responderam que moram
em residência própria, e 26 estudantes possuem carro ou moto próprios. Também foi
significativo o número de 18 pessoas que se deslocam em transporte coletivo,
denotando equilíbrio entre as condições socioeconômicas relativas a moradia e
transporte.
No que se refere ao ensino médio, 39 estudantes o cursaram integralmente em
escola pública. Quando se considera a maior parte do ensino médio (6), a quantidade
acumulada é de 45 alunos envolvidos com o serviço público de ensino. Apenas 9
estudantes foram envolvidos com o ensino privado, dos quais 7 o cursaram todo em
escola privada.
Atributos Valorizados pelos Estudantes
Ao expressarem o motivo de escolha pelo curso, a maioria afirmou ter escolhido
Administração Pública pela empregabilidade da profissão. Nesta questão foi solicitado
que classificassem as opções de 1 (1º lugar) a 4 (4º lugar). Na média, predominou a
opção citada, seguida da vocação. Além disso, essas opções foram as mais citadas
como 1º lugar, conforme resultado da moda e outras estatísticas descritivas
apresentadas na Tabela 1.
Como complemento da formação (Tabela 2), as opções foram apresentadas
como variáveis binárias, sendo as alternativas: sim (1) e não (0). Nos resultados
médios, atividades complementares de extensão foram as mais citadas, seguidas de
cursos de idiomas. Trata-se de reivindicação pertinente devido à importância do
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domínio de outra língua no campo dos negócios. Pesquisa e intercâmbio foram os
menos requisitados como atividades complementares.
Tabela 1 – Motivo de Escolha do Curso
Motivos
Empregabilidade da profissão
Vocação
Facilidade de ingresso
Orientação da família/amigos

N
Mínimo
Máximo
54
1
4
54
1
4
54
1
4
54
1
4
Fonte: Pesquisa Direta

Média
1,85
2,04
2,8
3,26

Moda
1
1
3
4

Tabela 2 – Complemento da Formação
Complementos
Atividades de Extensão
Cursos de idiomas
Participação em atividades de Campo (teoria e prática)
Estágio
Participação em palestras, congressos, seminários
Pesquisa
Intercâmbio
Fonte: Pesquisa Direta

N
15
12
54
54
54
54
54

Mínimo Máximo Média
1
1
1
1
1
1
0
1
0,65
0
1
0,57
0
1
0,48
0
1
0,35
0
1
0,2

Na verificação das pretensões após o término do curso (Figura 1), os
estudantes revelaram interesse predominante (21) de ingressar na pós-graduação.
Em seguida, concurso público (18), que se esperava ser a aspiração da maior parte
dos alunos, ficou em segundo lugar. Também não deixou de ser significativa a
quantidade (7) de alunos que pretendem seguir o caminho do empreendedorismo,
abrindo a própria empresa.
Ingressar na pós-graduação

21

Concurso público

18

Abrir uma empresa

7

Seguir carreira acadêmica

4

Estou em dúvida

3

Fazer outro curso superior

1
0

5

10

15

20

25

Figura 1 – Pretensões após Conclusão do Curso
Fonte: Pesquisa Direta
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Em uma possível constituição de movimentos estudantis no Curso, os
estudantes foram questionados a respeito de quais ações ou eventos seriam
importantes, na escala de 1 a 5 (Tabela 3). A luta pela melhoria do ensino foi o aspecto
predominante, seguido de manter os estudantes informados, bolsas de pesquisa e
disponibilização de mais livros.
Tabela 3 – Ações Estudantis
Atividades
N
Lutar pela melhoria do ensino
54
Manter os estudantes informados
54
Bolsas de Pesquisa
54
Disponibilização de mais livros
54
Divulgação de oportunidades de trabalho /
estágio
54
Atividades de pesquisa
54
Participação nos conselhos do IFPB
54
Organização de eventos acadêmicos
54
Fazer avaliação dos professores
54
Atividades de Extensão
54
Mais assistência estudantil
54
Projeto de Empreendedorismo
54
Feira do Empreendedor
54
Organização de debates políticos
54
Emissão de carteira de estudante
54
Organização de eventos esportivos
54
Posicionamento político/partidário
54
Organização de festas
54
Fonte: Pesquisa Direta

Mínimo
1
1
1
1

Máximo
5
5
5
5

Média
4,69
4,63
4,59
4,56

1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4,54
4,43
4,41
4,39
4,39
4,37
4,3
4,26
4,13
4
3,57
2,74
2,61
2,56

Essas questões revelam interesse de melhoria da comunicação com os alunos
e outro fator interessante: apesar da “pesquisa” ter sido relativamente menos
importante como complemento da formação (Tabela 2), é perceptível o desejo por
bolsas que as incentivem, além dessas atividades serem mencionadas logo após
divulgação de oportunidades de trabalho/estágio. As perspectivas políticas e de lazer
foram indicadas como menos importantes.
Como métodos de avaliação prediletos (Tabela 4), as provas objetivas
lideraram as preferências dos alunos de Administração Pública pesquisados. Também
tiveram importância acima de 4 os métodos: fóruns, pesquisa de campo e projetos.
Ligando esse resultado aos de complemento de formação e de ações estudantis,
ratifica-se o desejo pelo desenvolvimento de atividades de pesquisas institucionais e
financeiramente incentivadas, além de utilizadas como critérios de avaliação (Tabela
4).
___________________________________________________________________________

8

___________________________________________________________________________
Tabela 4 – Métodos de Avaliação
Atividades
Provas Objetivas
Fóruns
Pesquisa de Campo
Projetos
Trabalho em grupo
Relatório individual / grupo
Seminários
Estudo de Caso
Chats
Provas Dissertativas

N
Mínimo
54
2
54
2
54
1
54
2
54
1
54
1
54
1
54
1
54
1
54
1
Fonte: Pesquisa Direta

Máximo
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Média
4,54
4,28
4,13
4,09
4
3,87
3,76
3,76
3,24
3

Satisfação com o Curso
A satisfação foi mensurada como a razão entre o nível percebido e o nível esperado,
primeiramente no que diz respeito a aspectos institucionais tanto da IES como dos
polos de EAD (Tabela 5) e, em seguida, no tocante ao corpo social do curso (Tabela
6).
A variável com maior nível de satisfação, com valor superior a “1” no índice
estabelecido, apresentando, portanto, valor percebido superior ao esperado, foi
“palestras/debates”, demonstrando o interesse dos estudantes por esse tipo de
atividade que já vem sendo realizada no curso e tem superado as expectativas dos
discentes. Em seguida, duas categorias têm gerado satisfação dos alunos com a IES,
os polos e o curso, quais sejam, limpeza e referência. No caso da limpeza, é o aspecto
que se destaca quando da realização de atividades presenciais tanto da IES como
nos polos de apoio. Em relação à referência, os estudantes estão satisfeitos com o
renome da IES e do curso.
Sendo natural em um curso a distância pode se observar o baixo nível de
satisfação com “área de convivência”, já que maioria das atividades se realiza
virtualmente. No caso de estacionamento o nível de percepção está muito aquém do
esperado e há respaldo, já que a maior parte dos estudantes possui veículo próprio,
seja carro ou moto. Utilização de vídeos e aspectos da biblioteca também
apresentaram os mais baixos níveis de satisfação, seguidos de Plataforma de EAD e
Laboratório de Informática.
Quanto ao corpo social, predomina a satisfação com a titulação acadêmica dos
professores e, em seguida, com a solução de problemas e atuação da Coordenação.
Por outro lado, é relativamente baixo o nível de satisfação com assistência dos
professores e tutores, assim como relacionamento com a Coordenação de Tutoria e
tempo de resposta da Coordenação.
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Tabela 5 – Satisfação com a IES e os Polos (Os 10 maiores e os 10 menores)
Atributos
Palestras/debates
Limpeza das salas
Referência da instituição
Referência do curso
Limpeza dos sanitários
Mobiliário das salas
Conceito no MEC
Rede de internet sem fio
Iluminação das salas
Localização
Acústica das salas
Comunicação externa
Segurança
Laboratório de informática
Plataforma de EAD
Acervo da biblioteca
Ambiente da biblioteca
Utilização de vídeos
Estacionamento
Área de convivência

Mínimo
Máximo
0,1429
7
0,4286
1,75
0,4286
3
0,5
3,5
0,2857
2
0,2857
3,5
0,4286
1,75
0,1429
6
0,4286
1,75
0,1429
1,5
0,1429
1,5
0,1429
2
0,1429
1,5
0,1667
1,5
0,2857
2,5
0,1429
1,5
0,1429
1,75
0,1429
1,2
0,1429
1,5
0,1429
1,5
Fonte: Pesquisa Direta

Média
1,007489
0,993213
0,988441
0,980811
0,974735
0,964593
0,949859
0,9283
0,917413
0,912828
0,858291
0,84638
0,842628
0,840472
0,833674
0,815961
0,813972
0,806435
0,79317
0,755465

Desvio
0,870619
0,26033
0,330429
0,399143
0,300669
0,424992
0,217255
0,777383
0,215304
0,242439
0,261144
0,294214
0,297639
0,234989
0,306631
0,265514
0,311425
0,26878
0,363963
0,291625

Tabela 6 – Satisfação com Corpo Social
Atributos
Mínimo Máximo
Titulação acadêmica dos professores
0,3333
3
Solução de Problemas pela Coordenação
0,1429
7
Atuação da Coordenação
0,2857
1,6667
Relacionamento com os professores
0,1429
4
Relacionamento com os tutores
0,1667
2,5
Relacionamento com a coordenação geral
0,1667
2
Didática dos professores/tutores
0,1667
1,25
Tempo de resposta da Coordenação
0,1429
3
Relacionamento com a coordenação de
tutoria
0,1667
1,75
Assistência dos professores/tutores
0,1429
1,6667
Fonte: Pesquisa Direta

Média
0,965604
0,936502
0,884298
0,868422
0,861902
0,832756
0,822306
0,812824

Desvio
0,321718
0,878372
0,225804
0,504959
0,330185
0,299005
0,246047
0,402011

0,793337 0,272567
0,78637 0,283855

Os dois grupos de variáveis, a saber, satisfação com a IES e o curso, e
satisfação com o corpo social, foram submetidos a análise fatorial. No primeiro caso,
as 27 variáveis foram sintetizadas em cinco fatores explicativos de 75% das variações
dos dados. Posteriormente, as dez variáveis indicativas de satisfação com o corpo
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10

___________________________________________________________________________
social resultaram em dois componentes principais, explicando 80% da variabilidade.
Todas as variáveis são apresentadas na Tabela 7, onde são expressos também os
valores do teste de Kayser-Meyer-Olkin (KMO), de adequação geral dessas variáveis,
ambos superiores a 0,5.
Tabela 7 – Resultados da Análise de Componentes Principais
Fator

Referência/Mercado/Atendimento

Segurança/Infraestrutura

Localização/Limpeza/Ambientação

Extensão/Comunicação/Sistemas

Infraestrutura/Representação

Relacionamento/Didática

Eficácia da Coordenação/Titulação
e Assistência Docente

Variáveis
1. Atendimento aos alunos
2. Referência da instituição
3. Palestras/debates
4. Referência do curso
5. Oportunidades de estágio/emprego
6. Conceito no MEC
1. Segurança
2. Estacionamento
3. Utilização de vídeos
4. Laboratório de informática
5. Acervo da biblioteca
6. Ambiente da biblioteca
7. Área de convivência
1. Localização
2. Limpeza das salas
3. Limpeza dos sanitários
4. Climatização das salas
5. Acústica das salas
6. Iluminação das salas
1. Responsabilidade Social
2. Comunicação interna
3. Comunicação externa
4. Plataforma de EAD
5. Sistema Acadêmico
1. Mobiliário das salas
2. Rede de internet sem fio
3. Representação estudantil
1. Relacionamento com os professores
2. Relacionamento com os tutores
3. Relacionamento Coordenação Geral
4. Relacionamento Coordenação Tutoria
5. Didática dos professores/tutores
1. Atuação da Coordenação
2. Tempo de resposta da Coordenação
3. Solução Problemas pela Coordenação
4. Titulação Acadêmica dos Professores
5. Assistência dos professores/tutores

Categorias

Satisfação
com IES e
Polos
KMO: 0,85
Variância
Explicada:
75%

Satisfação
com o
Corpo
Social
KMO: 0,85
Variância
Explicada:
80%

Fonte: Elaboração própria

Os resultados da análise fatorial permitiram verificar relações entre variáveis na
percepção dos estudantes, sendo interessante ressaltar, entre outros aspectos, a
associação de referência da IES e do Curso, e de atividades de ligação com o
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mercado, a atendimento aos alunos. Isso demonstra os aspectos essenciais nos quais
esses discentes desejam ser atendidos, tanto em termos de conceitos institucionais
como de oportunidades efetivamente divulgadas, inclusive orientando que as
temáticas a serem tradadas nas palestras e debates sejam voltadas para o mercado.
Outro aspecto que chamou a atenção foi a separação em duas categorias de
infraestrutura, uma mais externa, envolvendo desde biblioteca e laboratório de
informática até estacionamento e área de convivência, e outra mais interna e
especificamente relacionada à internet e equipamentos das salas, o que é essencial
nos polos no momento em que os alunos precisam ter acesso a esse mobiliário. Mais
curioso ainda é a representação estudantil estar ligada a essa infraestrutura interna
dos polos, revelando uma intervenção necessária nesse aspecto por parte das
prefeituras, que são as responsáveis pelo atendimento dessas demandas em relação
às quais os alunos reivindicam maior representação.
Após identificação dos sete fatores apresentados na Tabela 7 estes foram
correlacionados com as variáveis de perfil segundo o coeficiente de correlação de
Spearman. No caso de gênero, foi encontrada correlação significativa apenas para o
fator Infraestrutura/Representação e sendo essa correlação positiva, sabendo que o
sexo feminino foi codificado como “1” e masculino como “0”.
Nesse aspecto, as mulheres se mostraram mais satisfeitas com rede wireless,
mobiliário das salas e representação, não sendo um aspecto satisfatório para os
homens. Em termos de faixa etária, houve significância estatística para os fatores
“Relacionamento/Didática” e “Eficácia da Coordenação/Titulação e Assistência
Docente”. Nesse caso, alunos mais velhos estão mais satisfeitos em termos de
relacionamento com a equipe pedagógica do Curso, o que não ocorre na faixa dos 20
anos a 30 anos (Figura 2).
0,32299

0,4
0,22253

0,17917

0,2
0
20 a 25 anos

26 a 30 anos

31 a 35 anos

-0,2
-0,4
-0,41078

36 a 40 anos

Mais de 40
anos

-0,35259

-0,6
Relacionamento/Didática
Eficácia da Coordenação/Titulação e Assistência Docente

Figura 2 – Cruzamento entre Faixa Etária e Infraestrutura/Representação
Fonte: Pesquisa Direta

Esse mesmo fator “Infraestrutura/Representação”, juntamente como o fator
“Segurança/Infraestrutura”, foram negativamente correlacionados com a renda
(Tabela 8), sendo inferido a partir deste resultado e do cruzamento representado pela
Figura 3 que, quanto maior a renda dos estudantes, menor é a satisfação com ambos
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os aspectos de infraestrutura, além de segurança.
Tabela 8 – Correlação (Spearman) entre Renda e Fatores
Renda
familiar
Renda familiar

Segurança/Infraestrutura Infraestrutura/Representação

1

-,339*

-,339*

.

0,012

0,012

54

54

54
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Fonte: Elaboração própria com auxílio do SPSS 18.0
1
0,8

0,84802
0,59939

0,6
0,4
0,10567

0,07333

0,2

-0,12707

0
-0,2
-0,4

Até 1 SM

Entre 1 e 2 SMEntre 2 e 5 SM Entre 5 e 10 Mais de 10 SM
-0,10757
SM
-0,08352
-0,23587
-0,44512

-0,6
-0,8

-0,67153
Segurança/Infraestrutura

Infraestrutura/Representação

Figura 3 – Cruzamento entre Renda e Fatores
Fonte: Pesquisa Direta

Por fim, foram encontradas correlações significativas entre os fatores
“Relacionamento/Didática”, “Eficácia da Coordenação/Titulação e Assistência
Docente” e “Segurança/Infraestrutura”, e experiência com o curso. As correlações
para esses três fatores foram positivamente associadas à satisfação, sendo
demonstrado na Figura 4 que o maior nível de satisfação se expressa em
relacionamento com a equipe pedagógica, ações da Coordenação e infraestrutura,
especialmente biblioteca e laboratório.
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0,4

0,34658

0,3066

0,3038

0,2
0
Relacionamento/Didática
-0,2
-0,4

Eficácia da
Segurança/Infraestrutura
Coordenação/Titulação e
Assistência Docente
-0,34021

-0,37893

-0,40567

-0,6
Muito melhor do que eu esperava do curso
Conforme eu esperava do curso
Boa, mas poderia ser melhor

Figura 4 – Cruzamento entre “Experiência com o curso” e Fatores
Fonte: Pesquisa Direta

A satisfação com o curso dependeu, portanto, dos três fatores apresentados na
Figura 4, sendo demonstrado que os alunos com mais baixo nível de satisfação, com
percepção conforme o esperado, ou aquém do esperado (experiência boa, mas
poderia ser melhor), não tiveram boas percepções desses mesmos fatores,
especialmente segurança/infraestrutura (escore fatorial negativo de -0,40567), que é
de responsabilidade das prefeituras dos polos de apoio do curso analisado.
Considerações Finais
Tendo em vista o objetivo de descrever os níveis esperados e percebidos pelos
estudantes de Administração Pública, EAD, como indicadores de satisfação com o
curso, após definição do perfil dos pesquisados, foram calculados índices de
satisfação para as 37 variáveis selecionadas com base em levantamento bibliográfico.
Em seguida, aplicou-se o método de análise fatorial exploratória para novos
agrupamentos dessas variáveis, resultando em 7 fatores. Foram encontradas
correlações significativas entre estes e os perfis de gênero, renda e idade, além de
experiência com o curso.
As Mulheres apresentaram maior nível de satisfação com infraestrutura e
representação estudantil, o que foi mais negativamente percebido pelos homens.
Quanto maior a renda, menor a satisfação com os aspectos tanto internos como
externos de infraestrutura. Estudantes de maior faixa etária se mostraram mais
satisfeitos com aspectos pedagógicos e em termos de relacionamento, sendo os mais
novos mais exigentes. Por fim, a satisfação com o curso foi determinada pelos
mesmos
aspectos
pedagógicos
relacionados
à
idade,
além
de
segurança/infraestrutura, sendo os estudantes menos satisfeitos quando não
devidamente atendidos nesses três aspectos.
Como limitação tem-se a amostra reduzida e a falta de outras formas de análise
estatística que poderiam complementar tais resultados. Sugere-se que outras
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pesquisas possam ampliar o número da amostra e aplicar comparativamente as
modalidades EAD e presencial.
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Resumo: É importante que seja feita a distinção entre crescimento e desenvolvimento econômico. Este estudo tem o objetivo de compreender o desenvolvimento
econômico e o importante papel das políticas públicas de EaD no cenário atual. Para
tanto, foi utilizada uma Pesquisa Bibliográfica, sendo o presente trabalho classificado
como um estudo teórico. Considerou-se que o bem estar social é uma condição que
pressupõe mais que o simples crescimento econômico. Destacou-se então, alguns
elementos que foram considerados condicionantes ao desenvolvimento econômico:
emprego, educação, meio ambiente e saúde. Isso não significa que essa condição
se restringe a apenas esses elementos mas que, no atual contexto foram marcantes.
O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) provocou
grandes mudanças na educação do País, mas certamente o contexto mais impactado foi o da EaD. As tecnologias da informação e da comunicação estão sendo cada
vez mais utilizadas na educação, e é nesse contexto que a educação a distância
surge e tem ganhado mais adeptos, tanto de alunos, quanto de professores e tutores.
PALAVRAS CHAVE: desenvolvimento econômico; emprego; educação; meio
ambiente; saúde.
ABSTRACT: It is important that the distinction made between economic growth and
development. This study aims to understand the economic development and the important role of public policies in distance education in the current scenario. For this
purpose, a bibliographical research was used, and the present work classified as a
theoretical study. It was considered that the welfare state is a condition that requires
more than simple economic growth. stood out then, some elements that were considered constraints to economic development: employment, education, environment
and health. This does not mean that this condition is limited to only those elements
but which, in the current context were striking. The development of Information and
Communication Technologies (ICTs) caused major changes in the country's education, but certainly the most impacted context was the distance education. Information
and communication technologies are increasingly being used in education, and it is in
this context that the distance arises and has gained more fans, both students, as
teachers and tutors.
KEYWORDS: economic development; employment; education; environment; Cheers.
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1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que o mundo está em constante mutação, que as riquezas são cada vez
exploradas com mais intensidade e que isso está proporcionando elevação das divisas em muitos países, especialmente das nações em desenvolvimento. Entretanto a
geração de divisas nem sempre é sinônimo de bem estar social.
Tradicionalmente, a renda per capita tem sido usada como o principal
indicador de desenvolvimento. É um indicador importante; porém, como
média, camufla a distribuição de renda, não refletindo o nível de bem-estar
da população de baixa renda, que pode ser bastante numerosa. Economias
com renda muito concentrada, como a dos países exportadores de petróleo
do Oriente Médio, possuem altas rendas per capita. Existe nesses países,
porém, um número reduzido de pessoas ricas, com a maioria da população
vivendo na miséria (SOUSA, 2005, p. 7).

Quando a renda per capita dada a uma sociedade se eleva persistente gera um
processo definido como crescimento econômico.
Acompanhando este crescimento, ocorrem transformações estruturais
quantitativas e qualitativas. Dentre essas se destacam: diminuição nas
taxas brutas de natalidade e de mortalidade, que alteram a estrutura etária
da população e da força de trabalho; ampliação do sistema escolar e de
saúde; maior acesso aos meios de transporte, de comunicação e culturais;
urbanização das atividades de serviços; maior integração com as mais
importantes economias mundiais; e aumento da produtividade média da
economia nos diferentes setores da atividade econômica, liderada pelo
setor industrial (CACCIAMALI, 2002, p. 1).

No mesmo pensamento o autor atribui ao crescimento econômico, uma condição ao
desenvolvimento, afirmando que:
O desenvolvimento econômico e humano, por sua vez, pressupõe que,
paralelamente ao primeiro processo, a maior parte da população dessa
sociedade seja a principal beneficiária das mudanças em andamento.
Entende-se que, ao longo do tempo, para a maior parte da população,
devam ocorrer melhorias no padrão de vida material, nas condições de
saúde, maior tempo de vida, ampliação no exercício da cidadania, e
maiores oportunidades de aperfeiçoamento pessoal. Assim, estudos sobre a
evolução da distribuição da renda e de outros indicadores sociais são
importantes para detectar se de fato o crescimento econômico está
atingindo esses objetivos. (CACCIAMALI, 2002, p. 1)

“As economias não se desenvolvem simplesmente porque existem. O desenvolvimento econômico tem sido uma exceção histórica e não a regra. Não acontece espontaneamente como consequência do jogo livre das forças de mercado.” (SACHS,
2008, p. 27).
Certamente, existem muitos elementos que podem influenciar a qualidade de vida
das pessoas.
Na concepção de Sem e de Mahbud, só há desenvolvimento quando os
benefícios do crescimento servem à ampliação das capacidades humanas,
entendidas como o conjunto das coisas que as pessoas podem ser, ou
fazer, na vida. E são quatro as mais elementares: ter uma vida longa e
saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos necessários a um nível de
vida digno e ser capaz de participar da vida da comunidade (VEIGA, 2010,
p. 85).
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A Educação é um fator gerador não apenas de conhecimento, mas também de oportunidades que certamente se converterão em bem estar social. Através da Educação
países que já tiveram indicadores sociais semelhantes aos do Brasil gozam de privilégios que são características de nações que investem em Educação. Pode-se considerar que a Educação é uma riqueza “infurtável”, pois é algo que não pode ser
simplesmente levado, é uma competência individual e que, quando massificada, fortalece a nação, tornando-a imune às enfermidades que acometem os que estão vulneráveis.
No entanto, a massificação da Educação deve primar por um processo de qualidade,
sob pena de os investimentos serem desperdiçados em nome de dados estatísticos.
Deve-se pensar em Educação a longo prazo, pois as ações implementadas hoje,
principalmente se forem efetivas, certamente só se farão sentir em um período distante, talvez na gestão do outro gestor.
A Educação pode proporcionar bem estar social não apenas pelo fato de as pessoas
poderem exibir seus conhecimentos, mas, principalmente por dificultar a alienação,
uma vez que as habilidades desenvolvidas aumentam a capacidade de discernimento, de compreensão dos direitos e de competir por uma colocação no mercado de
trabalho. O emprego público à custa de apadrinhamento político é uma forma de
alienação, mas a Educação tem o poder de proporcionar competitividade às pessoas, de eliminar o foço que separa uma minoria rica da maioria que vive à margem.
Existem várias ações decorrentes de políticas públicas que tem como objetivo mudar
a realidade da Educação no Brasil, dentre elas está a criação e desenvolvimento da
educação a distância (EaD), que no Brasil já conta com 1.772 cursos totalmente a
distância e regulamentados, desde o nível fundamental até a pós-graduação em
nível de doutorado. (ABED, 2013).
A educação a distância pode ser uma importante ferramenta para a modificação
desse cenário negativo. É uma alternativa que utiliza os recursos tecnológicos como
plataforma de desenvolvimento, podendo chegar aos locais onde o ensino
presencial não seria possível. No entanto, deve-se considerar que existem
problemas sérios, que são desafios a serem enfrentados, tornando importante o
desenvolvimento e aperfeiçoamento na avaliação da qualidade desse tipo de
educação.
2. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Partindo de pesquisas sobre o desenvolvimento econômico sugere-se alguns
pressupostos à esta condição, conforme segue.
EMPREGO: “O trabalho dignifica o homem”. Não por acaso esse provérbio é
bastante difundido, pois além de cumprir com uma função social, de distribuir renda
e diminuir as desigualdades, ainda é capaz de elevar a autoestima das pessoas,
pelo respeito e a sensação de estar produzindo algo. Através do trabalho, as
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pessoas se relacionam, colocam em prática competências previamente adquiridas e
desenvolvem habilidades inerentes à função exercida.
Na análise, Sachs (2008) sintetizou de forma simples e objetiva argumentos
que demonstram que o trabalho é condição essencial ao desenvolvimento.
O desenvolvimento pretende habilitar cada ser humano a manifestar
potencialidades, talentos e imaginação, na procura da autorealização e da
felicidade, mediante empreendimentos individuais e coletivos, numa
combinação de trabalho autônomo e heterônomo e de tempo dedicado a
atividades não produtivas (SACHS, 2008, p. 35).

O emprego digno é um pressuposto ao desenvolvimento, considerado uma importante ferramenta de distribuição de renda.
Com relação aos critérios de sustentabilidade social, podemos retomar a
posição de Dudley Seers, para o qual o crescimento econômico, mesmo
quando rápido, não traz desenvolvimento, a menos que gere emprego e
contribua para a redução da pobreza e das desigualdades. Kalecki e Seers
estiveram entre os primeiros economistas a assinalar, nos anos 60, a necessidade de se analisar o desenvolvimento econômico não só em termos
de crescimento do PIB, mas também, e talvez em primeiro lugar, em termos
do emprego (SACHS, 2008, p. 36).

MEIO AMBIENTE: Na década de 1970, mesmo período em que ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, em Estocolmo, o Brasil implementou um grande programa de expansão que visava o povoamento e desenvolvimento
da Amazônia. Era um projeto que ia à contra mão do que já estava sendo preconizado para o desenvolvimento sustentável. Para tanto financiou grandes empreendimentos agropecuários através de empresas nacionais e multinacionais. Essas empresas eram incentivadas, através de financiamentos públicos, a desmatar em grande escala para construir pastagem para a criação de gado. É um contra senso, mas,
na contra mão do que já era preconizado, o Brasil estava buscando um crescimento
lançando mão de um recurso valioso que poderia ser explorado de forma racional e
sustentado, e que poderia, a longo prazo, se converter em uma riqueza perene.
Pouco tempo depois, já havia outra concepção acerca dos recursos ambientais, tanto que essas questões já estavam sendo discutidas com mais intensidade e levadas
em consideração pelos governantes, ainda que esbarrando na ganância e ignorância por parte dos que enriqueceram em função da exploração desses recursos.
A Constituição, pela primeira vez na história constitucional brasileira, passou
a dedicar todo um capítulo ao meio ambiente, assegurando a todos o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações (art. 225, caput) (PÁDUA 2009, p. 225).

Atualmente, investem-se em fiscalização, equipamentos modernos, programas de
recuperação de áreas degradadas, como forma de minimizar os impactos provocados pela devastação ambiental.
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SAÚDE PÚBLICA: este é, talvez, o tema mais recorrente da mídia brasileira, visto
que atualmente o país passa por um “apagão” na qualidade da prestação desse serviço. A população está sofrendo com os problemas básicos como a falta de medicamentos, falta de leitos para internação, falta de exames simples, e ainda outros de
ordem mais complexa como a falta de UTI, equipamentos para diagnóstico e para
realização de tratamento doenças graves estragados.
A saúde é condição essencial para uma vida longa e saudável, para bem estar de
qualquer cidadão, pois além da cura pode prevenir doenças antes que elas acometam as pessoas. O acesso a um serviço de saúde de qualidade traz tranquilidade
para que as pessoas sintam-se seguras, pois se concentrarão apenas nas questões
diretamente relacionadas à doença, não sendo necessário se desgastar mais ainda
com questões que supostamente não deveriam ficar evidentes para o paciente.
A OMS define saúde como o estado de completo bem-estar físico,
mental e social, e não apenas a ausência de doenças. A VII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, propôs o entendimento
do conceito de saúde, realizada em 1986, propôs o entendimento do
conceito de saúde como a resultante das condições de alimentação,
habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte,
emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde (PHILIPPI JR., 2005, p. 19).

Saúde pública pode ser abordada considerando dimensões distintas. Considerando
a dimensão ambiental, é um elemento de bem estar que está sob o risco de ser
comprometido pela degradação dos os elementos que constituem a natureza, como:
água, ar e terra. “Os níveis de poluição atmosférica têm se apresentado críticos em
diversas partes do mundo, principalmente em áreas urbanas. O Relatório de Desenvolvimento Mundial, de 1992, identificou a poluição por material particulado como
uma grande ameaça à saúde pública.” (PHILIPPI JR., 2005, p. 19).
EDUCAÇÃO: país pequeno, relevo acidentado, recursos naturais escassos, entre
outras características que podem comprometer o desenvolvimento de uma nação.
Alguns países, apesar de apresentarem essas características, conseguiram atingir
um alto patamar de desenvolvimento, entre outros fatores, graças a investimentos
pesados e bem aplicados na área da Educação. É o caso de países como Japão e
Coréia do Sul que priorizando a área do conhecimento consequentemente promoveram o desenvolvimento de outras áreas, principalmente a produção científica e tecnológica. Criticando a inépcia dos países em desenvolvimento, Veiga diz que:
O principal vírus que dissemina a inviabilidade econômica da grande maioria dos países “em desenvolvimento” atende pelo nome de miséria científico-tecnológica. Destacou ainda que a demanda por produtos serviços de alta tecnologia cresce numa proporção cinco vezes maior do que a de matérias-primas (VEIGA, 2010, p. 23).

Essa abordagem mais social é importante para que se possa compreender que o
aporte de capital por si só é um investimento que pode surtir efeito a curto prazo,
mas que não se sustenta, ao passo que o aporte de conhecimento, por exemplo, é
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um investimento de expectativa de resultado a longo prazo, mas que é garantia de
retorno e sustentabilidade. Bresser-Pereira (2) destaca Schumpeter dizendo que, o
desenvolvimento econômico implica transformações culturais do sistema econômico
que o simples crescimento da renda per capta não assegura.
3. POLÍTICAS PÚBLICAS
As políticas públicas são responsáveis pela caracterização dos governos. Existem
exemplos de nações que são reconhecidas mundialmente pelas políticas adotadas,
que podem ser de vários aspectos. Eventualmente, em alguma parte do mundo,
países entram em crise do mesmo modo que outros sobressaem pela situação
confortável em relação aos outros, e isso está vinculado às políticas adotadas pelos
governos.
Ao promover uma discussão teórica sobre políticas públicas, também é importante
que se compreenda a funcionalidade de elementos básicos que constituem o
contexto de elaboração e implementação dessas ações, Estado e Governo são dois
desses elementos. Segundo Hofling (2001, p. 31),
[...] é possível se considerar Estado como o conjunto de instituições permanentes – como órgãos legislativos, tribunais, exército e outras que não formam um bloco monolítico necessariamente – que possibilitam a ação do
governo; e Governo, como o conjunto de programas e projetos que parte da
sociedade (políticos, técnicos, organismos da sociedade civil e outros) propõe para a sociedade como um todo, configurando-se a orientação política
de um determinado governo que assume e desempenha as funções de Estado por um determinado período.

A palavra política é um termo polissêmico associado a fenômenos, ações e
intenções, e pode ser usado tanto para se referir à concepção de um plano ou
planejamento, no caso da iniciativa privada, quanto para se referir a uma política
desenvolvida no âmbito público. Sugere ainda o enfrentamento de grupos sociais
com interesses divergentes (CAVALCANTI, 2007). “De fato os dois significados que
se referem aos aspectos e fenômenos das ações que se dá em torno do Estado, vão
desde a luta de poder entre partidos políticos até um programa de ação do governo
(p. 14).”
Independente da sua efetividade, toda ação promovida por um governo, ainda que
não seja implementada pelo Estado, trata-se de uma política pública. Busca-se aqui,
através da discussão teórica, caracterizar as ações governamentais como resultados
de políticas públicas.
A definição de política pública inclui ao mesmo tempo dois elementoschave, a saber: ação e intenção. Pode até haver uma política sem uma
intenção manifestada em termos explícitos, mas não haverá, de modo
algum, uma política efetiva se não houver ações que implementem ou
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materializem uma intenção
(HEIDEMANN, 2014, p. 41).

ou

propósito

oficialmente

deliberado

A construção da agenda é um momento crucial para a implementação de uma
política, pois, segundo Viana (1996), mesmo que um assunto seja uma preocupação
coletiva este pode não ser prioridade para o governo. O autor destaca a dificuldade
em incorporar novos temas na agenda, e que isso depende do sistema político, que
pode aumentar ou diminuir os espaços entre as agendas, que podem ser sistêmica,
com assuntos de ordem mais geral, ou institucional. Rua (1997) esclarece que a
existência de um problema não é motivo para mobilizar as autoridades e constituir
um item da agenda governamental, mesmo que este problema esteja incomodando
grupos e gerando insatisfações. Para sensibilizar as autoridades e ser tornar
prioridade na agenda governamental é necessário que o problema torne-se um
problema político.
Conforme Rua (1997) para que uma situação se transforme em problema político é
necessário mobilizar ação política, através da ação coletiva de grandes grupos ou de
pequenos grupos dotados de fortes recursos de poder. Situações de crise,
calamidade ou catástrofe também tem capacidade de mobilizar e sensibilizar as
autoridades no sentido de tornarem-se um problema político.
Para Capella (2006), os atores visíveis (o presidente, indivíduos por ele nomeados
para altos postos da burocracia governamental, atores do Poder Legislativo, grupos
de interesse, participantes do processo eleitoral, mídia e opinião pública – são
chamados de atores visíveis) são os que exercem maior influência sobre a definição
da agenda, pois participam intensamente dos fluxos de problemas e de política.
Cavalcanti (2007) considera o processo de construção da agenda como uma lógica
perversa, que pressupõe o jogo de interesses e de poder entre os atores envolvidos,
onde o que prevalece o peso que os atores possuem no processo. Assim, o poder
de cada grupo ou indivíduo é que determina qual problema será incluído na agenda.
Passado o processo de seleção dos assuntos que serão contemplados, passa-se ao
processo de formulação de políticas, onde, a massa de dados transforma-se em
informações relevantes, os valores, ideais, princípios e ideologias combinam-se com
os acontecimentos e, o conhecimento empírico e normativo é transformado em
ações públicas (VIANA, 1996).
Quanto ao aspecto político, o processo de formulação não difere do processo da
construção da agenda. Conforme Cavalcanti (2007), este é o momento onde se
ordenam as alternativas, onde se prescreve e se exprime os resultados que se
espera da política, sendo que as preferências dos atores é que determina qual
alternativa de solução será implementada. Considerando as divergências entre as
preferências, prevalecerá a vontade do indivíduo ou grupo que possui maiores
recursos de poder.
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É um dos mais importantes momentos do processo decisório, pois é quando se
afloram as preferências e os atores manifestam-se conforme seus interesses. Esse
contexto gera conflitos, e para enfrentá-los os atores jogam conforme os recursos de
poder disponíveis (RUA, 1997). Assim, a melhor solução defendida por um grupo
pode não ser o mesmo para a população.
O processo de avaliação de políticas, ao contrário do que muitos pensam, não
considera apenas o momento posterior ao processo de implementação. Para Viana
(1996), o processo de avaliação trata-se de um ciclo, em que as ações ocorrem em
uma situação atual, avaliação ex ante, e em uma situação nova, avaliação ex post
ou de impacto. Na avaliação ex ante é feito uma relação custo-benefício da política,
caso trate-se de um projeto econômico, visto que nestes casos os fatores são mais
facilmente quantificáveis. Caso trate-se de um projeto social faz-se a relação custoefetividade, que avalia o impacto social que a política poderá causar.
Já as avaliações ex post podem ser de processo ou de impacto, sendo que a de
processo considera o contexto em que a política está sendo implementada, os
aspectos organizacional e institucional, social, econômico e político. As avaliações
de impacto, por sua vez, buscam medir os resultados dos efeitos de uma política,
determinando se houve modificação, a dimensão dessa modificação e quais
segmentos afetou (VIANA, 1996).
É importante também que se compreendam os modelos de análise de políticas
públicas. Existe uma grande quantidade deles, de vários autores com concepções
diferentes sobre o tema. Obviamente não se pode estabelecer o melhor modelo,
entretanto pode-se determinar o mais adequado, conforme o contexto, que por sua
vez, pode contemplar aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais,
considerando também o sistema político e econômico vigente.
Dentre os modelos de análise tem-se o modelo racional, que estabelece um contra
ponto a outros modelos que destacam uma visão menos social das políticas
públicas. Ao examinar as políticas públicas a partir da ótica do racionalismo percebese que este meio proporciona um ganho social mais efetivo e melhor distribuído.
Conforme Dye (2014, p. 121) “a política racional é a que produz “ganho social
máximo”, isto é, os governos devem optar por políticas cujos ganhos sociais
superem os custos pelo maior valor e devem evitar políticas cujos custos não sejam
excedidos pelos ganhos.” Para ele:
Uma política é racional quando a diferença entre os valores que ela produz
e os que ela sacrifica é positiva e maior que o saldo de qualquer outra
proposta. Não se deve encarar o racionalismo em termos estritamente
monetários como o sacrifício de valores sociais básicos em troca de
economia em dinheiro. O racionalismo envolve o cálculo de todos os valores
sociais, políticos e econômicos sacrificados ou alcançados por uma política
pública, não apenas aqueles que podem ser medidos em termos monetários
(DYE, 2014, p. 122).
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Em contrapartida, apesar do ganho social proporcionado pelo modelo racional, o
próprio Dye (2014) e Cavalcanti (2007) concluem que as decisões racionais, na
prática, nunca acontecem nos governos devido os empecilhos em implementar tal
modelo. Dentre as várias hipóteses levantadas pelos autores, destacam-se, a
dificuldade em mensurar os ganhos sociais em detrimento dos valores monetários e
o jogo político, que certamente privilegiará o grupo que possuir maiores recursos de
poder.
Conforme Cavalcanti (2007), a racionalização pressupõe que sejam estabelecidos
critérios de eficiência, eficácia e efetividade, que são aspectos característicos do
Estado gerencial, que através de ações reformistas busca a adoção do enfoque
gerencial na administração pública. Já Gelinski e Seibel (2008) relacionam o modelo
à reforma fiscal.
As políticas públicas podem contemplar qualquer área dos governos, isso vai
depender das prioridades estabelecidas conforme os modelos de análise explicam.
Assim, para não fugir do foco dessa pesquisa, segue-se falando de Políticas
Públicas de Educação, especificamente Políticas Públicas de EaD.
..1

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL

A educação a distância no Brasil, assim como em outras partes do mundo, já era
implementada há bastante tempo, porém através de outras plataformas de
desenvolvimento de menor poder de massificação como, por exemplo, o ensino por
correspondência.
Partindo-se das plataformas de maior poder de difusão, considera-se então a
utilização do rádio.
Em 1923, com a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, por um
grupo liderado por Henrique Morize e Roquete Pinto, iniciou-se a educação
pelo rádio. A emissora foi doada ao Ministério da Educação e Saúde em
1936, e no ano seguinte foi criado o Serviço de Radiodifusão Educativa do
Ministério da Educação (ALVES, 2001, p. 2).

Costa e Duran (2012) relatam que o Instituto Universal Brasileiro, fundado em
meados de 1940, protagonizou o início do processo de idealização e massificação
da EaD no País, e em 1971 o ensino supletivo foi regulamentado fazendo uso da
expertise já adquirida pelo Instituto.
Considerando a versão contemporânea da EaD, um marco legal importante para o
contexto brasileiro foi a promulgação, em 1996, da Lei de Diretrizes e Bases, que
estabelece a EAD como modalidade de ensino reconhecida no País.
Conforme Costa e Duran (2012, p. 266):
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[...] importantes programas de educação a distância foram implementados
no Brasil, com destaque para o curso de Pedagogia da Universidade
Federal de Mato Grosso, o movimento Unirede, o Consórcio Cederji e o
curso piloto de Administração do Ministério de Educação e Cultura (MEC),
realizado em cooperação com o Banco do Brasil.

O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) provocou
grandes mudanças na educação do País, mas certamente o contexto mais
impactado foi o da EaD. Saiu-se de uma plataforma tecnológica que fazia uso de
aparelhos de rádio e televisão, antenas parabólicas e fitas de vídeo para uma
plataforma que faz uso de computadores e internet.
Segundo Costa e Duram (2012), em 1996 foi instituído o primeiro curso de
graduação a distância no Brasil, através da Universidade Federal de Mato Grosso, o
curso de Pedagogia, exclusivo pra professores da rede pública daquele estado.
A partir de então se sucederam
institucionalização da EaD no Brasil.

outras

iniciativas

importantes

para

a

[...], em dezembro de 2005, foi lançado o Sistema Universidade Aberta do
Brasil (UAB), sistema em forma de rede que articula instituições de ensino
superior públicas, municípios e estados para a expansão e interiorização da
oferta de cursos de ensino superior na modalidade a distância. Nascido
como um programa da Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC),
atualmente, o Sistema UAB está integrado institucionalmente na estrutura
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior
(Capes) e corresponde à principal ação da Diretoria de Educação a
Distância (DED). A característica distintiva do Sistema UAB é a de que o
sistema é preponderantemente uma política pública de fomento ao ensino
superior de caráter nacional, ainda que flexível à diversidade do País
(COSTA; DURAM, 2012, p. 266).

Em 19 de dezembro de 2005, o decreto nº 5.622 regulamenta o art. 80 da LDB que,
conforme o art. 1º caracteriza a educação a distância como modalidade educacional.
Em 8 de junho de 2006, através do decreto nº 5.800 a EaD se consolida no país
como uma política de socialização do conhecimento. Tal decreto institui o Sistema
Universidade Aberta do Brasil – UAB, voltado para o desenvolvimento da
modalidade de educação a distância, conforme art. 1º do decreto. Outras
particularidades são descritas pelos artigos seguintes, que estabelecem a pactuação
entre a União e os entes federativos, onde as instituições públicas de ensino
superior conveniadas com o sistema UAB são responsáveis por ofertar os cursos e
programas de educação superior a distância e os estados e municípios arcam com a
disponibilidade e manutenção dos polos de apoio presencial.
Conforme o decreto, as despesas geradas pelo Sistema UAB ocorrerão por conta
das dotações orçamentárias, anualmente consignadas ao Ministério da Educação e
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, ficando também sob
a responsabilidade do Poder Executivo a seleção de cursos e programas de
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educação superior conforme dotação orçamentária existente.
A partir desse processo de institucionalização da EaD, os governos têm lançado
mão dessa alternativa e propagado isso como uma importante política de
desenvolvimento em educação, ainda que a modalidade também seja alvo de
críticas.
A EaD, em cada época, tem sido aliada dos sucessivos governos, que a tem
utilizado como uma forma economicamente viável de ampliação do acesso
para superar a defasagem educacional latente em diversas regiões do país.
O discurso da democratização do ensino tem-na transformado, por vezes,
em fetiche para a solução quase magica dos problemas educacionais e,
ultimamente, a EaD tem representado um papel importante também na
expansão do ensino superior privado, pois tem sido utilizada para ampliar
consideravelmente o número de alunos, baratear os custos e maximizar os
lucros (GOMES, 2013, p.14).

Gomes (2013), também discordada proposta do art.1º do decreto n. 5.800, que
determina a criação da UAB para “o desenvolvimento da modalidade de educação a
distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas
de educação superior no País”. Para ele, a grande motivação do decreto “era, e
continua sendo, estimular a formação inicial e continuada – e aligeirada – de
professores, em busca da melhoria da qualidade da educação básica” (p. 15).
No entanto, é importante destacar que a UAB está aumentando a oferta de cursos
que não sejam restritos à formação de professores e atualmente também conta com
cursos na área de gestão e das engenharias, são 82 cursos de administração,
bacharelado, 158 cursos de gestão em nível de especialização e 1 de engenharia
ambiental, bacharelado(CAPES, 2015).
Na mesma esteira do Sistema UAB foi instituída outra importante política de EaD, o
Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e-Tec Brasil, criado em 2007 através do
decreto nº 6.301.Esse decreto foi revogado em 26 de outubro de 2011 pelo decreto
nº 7.589, que instituiu a Rede e-Tec Brasil e contempla a educação profissional e
tecnológica na modalidade, estabelecendo um novo formato para o ensino
profissional a distância. Conforme o decreto, a Rede e-Tec Brasil foi instituída no
âmbito do Ministério da Educação e tem a finalidade de desenvolver a educação
profissional e tecnológica na modalidade EaD, também sob o argumento de
democratizar a oferta e o acesso à educação profissional pública e gratuita no País.
O decreto prevê como participantes a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, unidades de ensino dos serviços nacionais de
aprendizagem que ofertam cursos de educação profissional e tecnológica e
instituições de educação profissional vinculadas aos sistemas estaduais de ensino.
Conforme o decreto, assim como no Sistema UAB, para integrar a Rede e-Tec
Brasil, as instituições interessadas deverão se responsabilizar pela estruturação e
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manutenção dos polos de apoio presencial para a execução de atividades didáticoadministrativas de suporte aos cursos ofertados, da mesma forma, as despesas
decorrentes da implantação e implementação da Rede e-Tec Brasil correrão por
conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da
Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
Através do decreto nº 5.622, que regulamenta a educação a distância no País, é
possível estabelecer o contexto operacional no qual se desenvolve a EaD. O art. 1º
esclarece que a modalidade se desenvolverá basicamente através de uma
plataforma tecnológica, não sendo necessário que os atores compartilhem o mesmo
local e tempo. No entanto, isso não os isenta dos momentos presenciais para como,
por exemplo: avaliações de estudantes, estágios obrigatórios, defesa de trabalhos
de conclusão de curso e atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando
assim o curso exigir.
Usando das prerrogativas previstas na legislação, a modalidade presencial também
pode lançar mão da EaD, desde que, conforme a portaria nº 4.059 do MEC, não
ultrapasse 20% da carga horária prevista para o curso.
Mesmo após os avanços proporcionados pela previsão legal de aporte financeiro
para a EaD, a modalidade ainda passa por dificuldades por conta do processo de
pactuação estabelecido junto a municípios e estados, que são responsáveis pela
manutenção da estrutura dos polos de apoio presencial. É comum verificar polos de
apoio presencial com estrutura inadequada, que não atendem às atribuições que a
legislação estabelece, como por exemplo, a disponibilidade de internet, que nem
sempre acontece, ou ainda internet de baixa qualidade, que são problemas que
certamente prejudicam a efetividade de uma política pública de tanta importância
como a EaD.
Conforme Costa e Duran (2012), através de dados da pesquisa nacional realizada
pela Secretaria de Educação a Distância (SEED), em 2010, foi feito um
levantamento que tinha o objetivo de estabelecer os estágios de desenvolvimento
dos polos, a capacidade de abrigarem ou não novos cursos e a situação de
infraestrutura encontrada. Conforme os critérios estabelecidos verificaram-se que
dos 556 polos supervisionados apenas 5,9% receberam o melhor conceito, ou seja,
apresentavam uma situação sustentável e infraestrutura adequada. Costa e Duran
(2012) sugerem então, que é preciso pensar em alternativas, como a transferência
dos polos para as universidades ou a vinculação de percentual das verbas do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb) para a estruturação e a manutenção dos polos.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao finalizar a pesquisa conclui-se que o bem estar social é uma condição que pressupõe mais que o simples crescimento econômico. Um elevado PIB per capta não
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
representa o bem estar nem tampouco significa que a coletividade está sendo beneficiada por ela. Se essa riqueza não for efetivamente distribuída e não contribuir para
a erradicação das desigualdades sociais servirá apenas para subjugar ainda mais a
população menos favorecida aos desmandos de uma minoria que se fazem legítimos principalmente através de cargos eletivos. Destacou-se então, alguns elementos que são considerados pressupostos, ou seja, condição básica ao desenvolvimento econômico: emprego, meio ambiente, saúde e Educação. Isso não significa
que essa condição se restringe a apenas esses elementos, mas que no atual contexto são marcantes.
O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) provocou
grandes mudanças na educação do País, mas certamente o contexto mais
impactado foi o da EaD. A educação, como base de sustentação e desenvolvimento
da sociedade necessita de aprimoramentos para estar adequada a um novo
contexto, em que surgem cada vez mais novas tecnologias, e a um novo perfil de
aluno que cada vez mais tem acesso a essas novas ferramentas tecnológicas. As
tecnologias da informação e da comunicação estão sendo cada vez mais utilizadas
na educação, e é nesse contexto que a educação a distância surge e tem ganhado
mais adeptos, tanto de alunos, quanto de professores e tutores.
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Resumo – Este trabalho vem mostrar a função do gestor escolar, sua visão
perante os problemas cotidianos da escola e o que ele pode fazer para melhorar o
funcionamento desta instituição. O diretor da escola deve ser aquele que busca
sempre modificar, inovar, criar novas formas de atuação no âmbito escolar e
também formular práticas pedagógicas diferenciadas, facilitando o processo de
ensino-aprendizagem. Por isso, é importante destacar que quando este líder
educacional atua de forma empreendedora, traz vários benefícios e inovações para
a educação dos alunos, promovendo uma gestão e uma escola de qualidade. Foi
utilizada como recurso metodológico a pesquisa bibliográfica, a partir da leitura,
estudo e análise de publicações de diversos autores. Nesse aspecto o gestor, é
aquele que auxilia e sabe delegar ordens e funções à sua equipe de trabalho,
busca sempre construir competências, desenvolve práticas pedagógicas
diferenciadas, promove a interdisciplinaridade e conduz pessoas especializadas
em implantar a cultura empreendedora. Esse líder deve apresentar como
característica principal a resiliência, para que surja com o seu trabalho uma
sociedade transformada com menos desigualdades sociais por meio do
empreendedorismo. Assim, o gestor deve atuar de maneira empreendedora na
instituição escolar, aplacando as dificuldades que aparecem em seu trabalho,
fazendo que aconteça a gestão participativa e zelando para que a educação
aconteça de forma plena e eficaz.
Palavras-chave: empreendedorismo, escola, gestão escolar.
Abstract – This work aims to show the roles and responsibilities of school
managers, their view of everyday school problems and what they can do to improve
the school functioning. The school principal should always seek for change,
innovation, new ways of working in schools and develop differentiated pedagogical
practices, facilitating the teaching-learning process. So, it is important to note that,
when these educational leaders act entrepreneurially, they bring many benefits and
innovations to the education of kindergarten students, promoting quality
management and better school performance. The study was based on a
bibliographic review, from reading, study and analysis of several publications. A
school manager then is one who helps in solving problems and conflicts of schools;
innovates in your daily activities; support your team, and knows how to delegate
orders and functions and to get people to want to do it; always seeks to build skills;
develops differentiated pedagogical practices; promotes interdisciplinary and leads
a team of specialists on implementing the entrepreneurial culture. The most
important characteristic to be a good leader is resilience, so that a transformed
society, with less social inequalities, is a consequence of his entrepreneurial work.
Thus, the school manager must act in an entrepreneurial way, adopting a
participatory management style, attenuating the difficulties of their work and
ensuring that education happens fully and effectively.
Key words: entrepreneurship, school, school management.
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1. Introdução
Este estudo tem como tema a atuação do gestor dentro da escola, mostrando que o
seu trabalho abrange diferentes áreas, encontra várias dificuldades e conflitos. Esse
líder educacional deve ser aquele que facilita a resolução dos problemas escolares e
busca empreender dentro dessa instituição.
Assim, a prática da pedagogia empreendedora se faz necessária nos dias
atuais para que exista uma sociedade mais altruísta. Para isso, é preciso que o ser
humano passe por um processo de formação, e a escola juntamente com o gestor é
uma grande aliada nessa tarefa. Na instituição escolar os educandos dialogam,
aprendem e podem crescer com novas ideias e sonhos. No âmbito escolar, também
são formados novos empreendedores que buscam inovar, criar e protagonizar um
mundo melhor, com novas relações entre as pessoas e com menos desigualdades
sociais.
Nesse aspecto o gestor como membro da equipe escolar pode incentivar o
empreendedorismo a partir do seu legado, proporcionando novos comportamentos e
atitudes no ambiente escolar. Por isso, objetivo principal deste trabalho foi mostrar
como o gestor educacional pode empreender no âmbito escolar, pois, empreender
no cotidiano da escola é um diferencial e uma forma de superar as dificuldades
encontradas nesse local, beneficia todo o processo de ensino aprendizagem e
constitui um novo olhar sobre a educação.
Assim, os objetivos que nortearam esta pesquisa foram: relatar que o gestor é
aquele que pode empreender nas práticas educativas dentro da escola e demonstrar
que o gestor é aquele que propõe novas práticas de ensino-aprendizagem e propicia
o empreendedorismo no ambiente escolar.

2. Materiais e métodos
De acordo com os objetivos propostos, esta pesquisa foi desenvolvida de forma
bibliográfica, sendo seu estudo de caráter exploratório, descritivo e analítico. A
revisão de literatura englobou vários autores e relatos de publicações sobre o tema
abordado, considerando as contribuições de ALMEIDA (2013), PRADO (2012),
ROCHA (2011), SOUZA NETO (2010), PASCHOALINO (2009) entre outros. A
escolha desse método foi necessária para compreender que o gestor em sua função
na escola pode empreender, promover práticas pedagógicas diferenciadas, utilizar
novos métodos de ensino-aprendizado e propagar o empreendedorismo na
instituição escolar.

3. O gestor educacional àquele que empreende
Cotidianamente a escola desempenha um importante papel, pois é capaz de formar
e fazer surgir novos talentos para a sociedade. Desse modo, é preciso cada vez
mais investir na educação para que os resultados se reflitam em nosso meio. Assim
(Dourado e Oliveira, 1999, p. 12) relatam: “Afirma-se, desse modo, que o bem
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econômico mais importante de qualquer país será, cada vez mais, o capital
intelectual que ele produz”.
O ambiente escolar colabora na construção dos saberes entre as pessoas,
sendo que os educandos são formados para serem capazes de atuar na sociedade
onde estão inseridos, (Almeida, 2013, p. 30) destaca sobre esse aspecto: “A escola
é uma instituição social que reflete o projeto de uma sociedade. Essa é uma das
razões que levam a escola a ser considerada um local privilegiado, que educa e
constitui o cidadão”. Com isso, ela não pode abandonar sua função essencial de
propiciar aprendizagem aos seus educandos. A instituição escolar deve se
preocupar sempre, em oferecer o aprendizado aos alunos, sem deixar de lado a sua
missão de educar, (Rocha, 2011, p. 9) aponta: “A escola, com sua estrutura e
dinâmica específicas, fins e objetivos determinados, deve favorecer experiências
positivas de aprendizagem”. O âmbito escolar também é um local oportuno para
propagar o empreendedorismo entre os alunos, que vão crescer com a ideia de
empreender e, desta forma, divulgá-la continuamente em todos os momentos.
Assim, propõe (Almeida, 2013, p. 32): “O ambiente educacional é propício e
necessita de uma cultura que possa difundir a ideia de que empreendedorismo se
aprende na escola e de que os educandos precisam ter na formação acadêmica
preparação para empreender na vida”.
Nesse aspecto (Souza Neto, 2010, p. 35) corrobora afirmando: “O diálogo
empreendedor se faz presente em todos os campos da vida humana, sobremaneira
no campo educacional”. Perante essa situação e para o bom andamento da
instituição escolar, é preciso que surja um líder. Assim, aparece a figura do diretor,
que tem como função na escola resolver conflitos, cuidar da administração, estar
presente em todas as esferas da escola, envolver toda a área burocrática,
administrativa, pedagógica e humana, e deve ordenar e distribuir funções em seu
ambiente de trabalho. É aquele que procura ver as minúcias do que é administrar a
escola, que é muito diferente de administrar uma empresa. Assim, Prado (2012)
destaca a mudança do termo diretor para gestor e apresenta como deve ser seu diaa-dia no ambiente escolar:

[...] o vocábulo “diretor” (não necessariamente as práticas) foi substituído
não só na legislação, mas também na produção acadêmica que se sucede
no período por “gestor”, aquele que administra tensões, que se envolve em
todas as áreas da escola, que aproxima as questões burocráticoadministrativas das pedagógicas e de pessoas, que delega poderes e
tarefas, enfim, aquele que enxerga as especificidades da administração
escolar para além da administração empresarial e que é (ou deveria ser)
“democrático”. (PRADO, 2012, p. 23)

Junto com o gestor, deve estar atuando toda uma equipe de trabalho, como o
supervisor, professores, secretário escolar e as pessoas dos serviços gerais, de
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modo que cada um deve estar imbuído em implantar o empreendedorismo no
âmbito escolar. Esse local, muitas vezes, se encontra em conflito devido às diversas
dificuldades encontradas na instituição escolar e, para solucioná-las, é preciso que
cada membro presente no cotidiano da escola também perceba a necessidade de
mudança e inovação, pois toda a equipe escolar pode acabar conformando-se com
a realidade vivida e com isso a escola pode tornar-se estática, e não um local
dinâmico, (Carvalho, 2011, p. 33) respalda essa ideia afirmando: “o conflito só existe
se for percebido pelas partes que estão em interação; a negação do conflito não
está de acordo com a prática da mudança e da inovação, podendo instaurar apatia e
conformismo nos grupos de trabalho”.
Entre os diversos conflitos presentes na escola, uma peça chave para o líder
educacional é o supervisor pedagógico, que tem como função, junto ao professor,
auxiliar e formar os educandos em sala de aula, (Medina, 1997, p. 20) destaca:
“Apontaram, então, como objeto de trabalho do supervisor, o resultado da relação
que ocorre entre o professor que ensina-e-aprende e o aluno que aprende-e-ensina”.
Diante desse processo de aprendizagem, surgem diversas dificuldades a partir das
quais o gestor e o supervisor devem atuar em parceria com o educador, este por
muitas vezes se sente desmotivado em sua profissão. Como relata Paschoalino
(2009):

O professor sofre por não conseguir vivenciar as expectativas em relação a
seu trabalho, associadas às características das dimensões de persuadir, de
encantar seu aluno no conhecimento, pela fé no outro e de ter a vocação
para a difícil tarefa de ensinar. (PASCHOALINO, 2009, p. 37)

O mesmo autor mostra que no Brasil as condições de trabalho do professor
perante as dificuldades materiais e a sua pressão psicológica são grandes, devido à
desvalorização salarial dos docentes. Outro aspecto que atrapalha o professor em
seu ofício são as condições alarmantes de trabalho que ele enfrenta: turmas
superlotadas e cobrança por parte da sociedade e dos pais, que muitas vezes
transferem suas responsabilidades para a escola e para o educador. Tudo isso,
atrapalha a forma de lecionar e a desenvoltura do educador no ato de educar,
Segundo (Leal, 2011, p. 10): “O cotidiano do professor ainda é marcado por
condições precárias de trabalho e uma organização de trabalho que pode inviabilizar
o seu desenvolvimento”. Toda essa situação gera um grande déficit na instituição
escolar e nas práticas pedagógicas, desqualificando a educação em nossa
sociedade.
Outra dificuldade encontrada pelos educadores, que deve ser mediada pelo
gestor educacional e pelo supervisor pedagógico, é a indisciplina e o desrespeito
dos educandos frente ao professor, (Paschoalino, 2009, p. 106) relata: “Para os
professores, esse panorama de indisciplina ultrapassa os limites sustentáveis de
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convivência, onde a falta de respeito é evidente”.
Perante todas estas adversidades, o líder escolar deve assumir uma visão
empreendedora na escola, buscando algo novo e melhor no ambiente onde atua,
para assim superar os problemas e inovar seu trabalho junto a sua equipe de
trabalho, visando a melhoria da instituição escola, sem ficar preso às dificuldades
apresentadas no dia-a-dia. (Almeida, 2013, p. 62) reforça este pensamento dizendo:
“O que diferencia um empreendedor das outras pessoas é a maneira como percebe
a mudança e lida com as oportunidades. Enquanto alguns tendem a enxergar
apenas dificuldades e insucessos, o empreendedor é otimista e busca o sucesso”.
(Souza Neto, 2010, p. 21) também corrobora com esta questão afirmando: “O que
diferencia o empreendedor dos outros agentes da organização é a capacidade de
definir visões, projetos que compreendem elementos de inovação e se afastam do
que já existe”. Nesse aspecto, assumir uma postura empreendedora no âmbito
escolar é uma atitude que se faz necessária, pois deixa de lado as dificuldades
encontradas no cotidiano, buscando beneficiar todo o processo de ensino
aprendizado e constituindo novos olhares sobre a educação.
Muitos perguntam o que é empreender? É abrir e administrar um negócio, ou
até mesmo uma empresa? Empreender é ir muito além desta visão, é também um
processo atitudinal.

Podem-se detectar traços de ações empreendedoras das engenharias à
Psicologia, passando pela Administração e Economia, Ciências das
Computações, Sociologia, Antropologia e Direito, entre outras. A abordagem
é transdisciplinar. Mas duas perspectivas são marcantes em sua
abordagem: uma, “econômica”, que, em suma, enxerga o empreendedor
como aquele que gera e distribui riquezas a partir da inovação constante em
novos produtos e / ou serviços; a outra, “comportamentalista”, que afirma
que, em suma, ninguém nasce empreendedor, mas “se forma” a partir do
meio em que vive das influências da família, religião, escola, amizade etc.
(SOUZA NETO, 2010, p. 10)

O empreendedor é uma pessoa importante nos dias atuais, (Almeida, 2013, p.
59) mostra a etimologia da palavra empreendedor: “De origem francesa, a palavra
entrepreneur surgiu por volta dos séculos XVII e XVIII e significa ‘aquele que
assume riscos e começa algo novo’”. Transladando esse assunto para a escola,
pode-se destacar que é um tema muito necessário, que gera mudanças e
transformações necessárias na sociedade e, principalmente, na educação.
O mesmo autor diz que educar para o empreendedorismo é propiciar um
ambiente que favoreça uma prática pedagógica inovada, em atos rotineiros que
gerem atitudes empreendedoras. Com isto, pode-se dizer que o gestor deve ser um
empreendedor na escola onde atua, sendo uma pessoa que busca alcançar metas,
transformando seu ambiente de trabalho e agindo de forma diferenciada.
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Pois empreender é buscar sempre inovar e produzir mudanças, (Almeida,
2013, p. 61) colabora ainda nesse aspecto afirmando: “O empreendedor é aquele
que gera resultado, alguém que inova e é agente de mudanças”. (Carvalho, 2011, p.
24) também reporta, nesse sentido, dizendo que: “Os empreendedores praticam a
inovação sistemática para perceberem oportunidades. Essa inovação sistemática é
uma busca deliberada e organizada de mudanças”.
Para que tudo isso aconteça, a escola deve cumprir bem sua função de
democratização do saber. É preciso que ela promova uma educação de qualidade,
assim a instituição escolar deve contar com uma gestão eficiente, professores bem
capacitados, equipamentos pedagógicos de boa qualidade, instalações físicas
adequadas e inovações em seu currículo.
Além de todos esses fatores, é necessário envolver a comunidade que está
fora da escola e, juntos, refletir sobre a importante pergunta: que tipo de educação e
formação a instituição escolar pode promover? Essa tarefa, não muito fácil, mas que
pode acontecer, através de um bom planejamento educacional, uma eficiente
administração para solucionar os problemas da escola, fazendo surgir nela, sua
verdadeira identidade e o seu papel na democratização do saber. Rocha (2011)
destaca este pensamento, reportando:

Na verdade, a escola precisa criar mecanismos próprios e sair do seu
“mundinho”, abrir mão de sua comodidade e conquistar o mundo à sua
volta. Ela só conseguirá vencer esses desafios através da integração
escola-família-comunidade, e, consequentemente, a ação de planejar se
transformará numa tarefa desafiadora, em que todos os envolvidos se
sentirão cúmplices e responsáveis pelo processo pedagógico. (ROCHA,
2011, p. 13)

Só assim irá acontecer o que se chama de gestão democrática, onde todos
juntos estarão atuantes e compromissados com a escola, fazendo com que ela
alcance sua tarefa e sua função de educar sendo um local mais humano e justo.
(Prado, 2012, p. 27) confirma esse pensamento atestando: “Só há gestão
democrática quando a maioria dos sujeitos a desejam, brigam, vivem a cada dia por
ela. Gestão democrática não é algo imposto ou dado, é uma conquista, é fruto do
desejo de uma escola mais humana, mais justa e plural”. Pois, a escola como um
patrimônio de todos, ela também deve ser cuidada e zelada por todos, assim
colabora (Rocha, 2011, p. 26), dizendo: “A escola deve ser considerada um bem, e
cabe a essa comunidade preservá-la”. Outra maneira de fazer acontecer a gestão
democrática, é quando o líder escolar delega funções e faz com que todos
participem das decisões da escola podendo opinar e participar delas, deixando de
ser ele a autoridade máxima na escola, nesse aspecto (Prado, 2012, p. 33) respalda:
“Uma escola democraticamente gestora pressupõe a delegação de tarefas e a
divisão do poder ou, dito de outra forma, da descentralização da tomada de
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decisões”.
Outro processo que pode surgir na instituição escolar por
educacional é a implantação de uma gestão que possa acolher o
trazer modificações e inovações na educação dos alunos, isso sem
as características do meio escolar e da comunidade onde a escola
nisso corrobora Rocha (2011) dizendo:

meio do líder
novo e assim,
deixar de lado
esta presente,

O exercício de uma gestão aberta à mudança constitui traço comum às
escolas inovadoras, assim como um certo cuidado dos diretores em
desenvolver uma atuação adequada às especificidades de cada uma das
escolas no que se refere ao ambiente onde está inserida ou outra variável
qualquer. (ROCHA, 2011, p. 35)

Fazer surgir o empreendedorismo no âmbito escolar é a atuação da gestão
escolar com base na autonomia, que deve conter as seguintes características:
educar para liberdade, fazer com que os educandos sejam mais autônomos,
respeitar suas características sociais, históricas e culturais, oferecer aos alunos uma
boa educação, onde a escola mobilize a comunidade a participar dos assuntos
educacionais e faça surgir uma administração exercida com liderança e legitimidade.
Por meio desses fatos, se concretizam uma educação e um ensino de qualidade,
que propiciam cada vez mais a formação dos discentes pautada na autonomia.
(Rocha, 2011, p. 19) diz: “A autonomia deve visar à melhoria da qualidade do
ensino. Essa qualidade não deve ficar restrita aos atores internos dos sistemas de
ensino, mas mobilizar todos os movimentos sociais e comprometê-los nas decisões”.
Para que aconteça a autonomia, é preciso terminar com aquela velha prática
de educação, na qual os educandos são seres passivos e incapazes de se
manifestarem, e o professor é sempre o detentor do saber e autoridade máxima em
sala de aula. (Paulo Freire, 2005, p. 66) relata sobre esse assunto dizendo: “Dessa
maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os
depositários e o educador o depositante”. O mesmo autor chama esse tipo de
educação de educação bancária.
Nesse aspecto, o gestor, deve implantar na sua escola uma educação
empreendedora, superando o ensino formal, que acontece de forma rígida e
engessada, e fazer surgir um novo modelo educacional no qual o aluno possa ser
criativo, capaz de compreender o mundo à sua volta e ser um sujeito ativo no meio
onde vive. Souza Neto (2010) enfatiza:

O desafio da pedagogia empreendedora é, neste sentido, ousado, na
medida em que supera os métodos educacionais baseados na escola
tradicional e de enfoque tecnicista, do modelo bancário de ensinar e
aprender. Propõe-se ainda, a mudança de paradigmas na forma que o
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sujeito possui de ler e interpretar o mundo, tornando-se assim protagonista
de sua história. (SOUZA NETO, 2010, p. 36)

Uma forma de romper com o ensino tradicional, onde as disciplinas são
abordadas separadamente umas das outras, é fazer surgir na escola o trabalho com
projetos, o que proporciona uma melhoria na prática pedagógica e uma nova forma
de estruturar o currículo escolar. (Rocha, 2011, p. 31) relata: “A prática de projetos
flexibiliza a organização do currículo, podendo romper com a linearidade e a
fragmentação dos conteúdos disciplinares”.
Trabalhar com projetos nas escolas é uma estratégia que beneficia e traz
modificações no ato de educar, pois estimula o vínculo entre o saber e o aprender,
aplaca a fragmentação entre as disciplinas, faz surgir a interdisciplinaridade e facilita
assim o aprendizado dos alunos. (Almeida, 2013, p. 55) relata a importância de se
trabalhar com projetos nas escolas afirmando: “É uma proposta de intervenção
pedagógica que dá um novo significado ao ato de aprender, pois o conhecimento se
dá na tentativa de se resolverem situações complexas, gerando aprendizagens reais
e diversificadas”. Para surgir um bom trabalho com projetos, é preciso que aconteça
o planejamento, que é um ato de criatividade para que assim, surja o aprendizado e
a inovação em sala de aula, com essa ideia respalda (Brito, 2011, p. 35):
“Planejamento é um processo criativo. Atividades baseadas em projetos lidam com o
desenvolvimento de processos, atividades e soluções novas”. Pois, durante muito
tempo na educação e no âmbito escolar, foi ensinada uma triste forma de ensino
engessado e baseado na cultura da obediência onde não se podia contestar, deviase viver pacificamente e ser sempre submisso em todas as coisas, Prado (2012)
destaca esse assunto dizendo:

A cultura da obediência é ensinada em nossas escolas! Como ser um
professor democrático, gestor democrático, um coordenador democrático,
um secretário municipal da Educação democrático se, ao longo de vários
anos, o que se aprendeu é a não contestação, a passividade, a submissão?
(PRADO, 2012, p. 36)

Por isso, o administrador educacional deve se empenhar na luta contra a
cultura da obediência, fazendo surgir um novo tipo de educação.
O papel do líder educacional é buscar empreender nas situações citadas
anteriormente, e fazer aparecer novos projetos entre as disciplinas e propiciar
formas de executá-los dentro do ambiente escolar, (Souza Neto, 2010, p. 22)
ressalta: “Ser empreendedor é também saber definir projetos e realizá-los”. Uma
marca essencial que o gestor deve apresentar em seu trabalho cotidiano na escola é
a resiliência, que, segundo o dicionário Houaiss (2004) da língua portuguesa, “é a
capacidade de se recobrar ou de se adaptar à má sorte, às mudanças”. A resiliência
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é uma capacidade de modificação no ambiente em que se vive e considera ainda a
necessidade de enxergar ao seu redor um local onde é possível acontecer diversas
mudanças, (Almeida 2013, p. 49) relata: “[...] o sujeito resiliente está sempre
disposto a querer transformar sua realidade e ver a história como possibilidades”.
Educar para o empreendedorismo é uma questão nova e pode criar vários
problemas na instituição escolar, pois ela muitas vezes quer ser empreendedora,
mas faltam docentes capacitados para isto. Uma solução viável para esta situação
seria que os diretores buscassem formação sobre a cultura empreendedora para a
escola e meios para propagá-la, pois empreender pode modificar, inovar e criar
novas formas de educar e também práticas pedagógicas diferenciadas,
beneficiando o processo de ensino aprendizado nas escolas quebrando assim,
muitos paradigmas e resistências sobre esta prática tão necessária nos dias atuais.
Mas, infelizmente muitos gestores não foram formados para empreender no âmbito
escolar, eles precisariam também ser formados e capacitados para se tornarem
verdadeiros empreendedores nas escolas. Prado (2012) corrobora dizendo:

Assim como o professor precisa ter contato com a sala de aula, o futuro
gestor precisa conhecer a dinâmica das equipes gestoras, precisa conhecer
a prática, o dia a dia do ser gestor; além de bons cursos de formação de
professores é preciso que tenhamos bons cursos de formação de gestores.
(PRADO, 2012, p. 36)

Toda essa transformação não é uma tarefa fácil, que se realiza de um dia
para o outro. O gestor também deve ser aquele que, no seu dia-a-dia, constrói
competências e auxilia sua equipe no trabalho escolar. Enfatizando sobre o tema
competência, Almeida (2013) afirma que essa é uma forma de demonstrar
conhecimentos, saberes, atitudes, habilidades e procedimentos para desempenhar
satisfatoriamente nas diversas esferas da vida: pessoal, profissional e social. E estas
são atitudes que devem estar presentes no trabalho do administrador escolar.
Muito mais que construir competências, o gestor para empreender no
ambiente escolar também vai necessitar de uma equipe de pessoas bem
capacitadas e dispostas a assumirem a missão de levar adiante a cultura do
empreendedorismo. Assim, afirma (Almeida, 2013, p. 52): “A pedagogia da presença
é uma fundamentação necessária para a disseminação da Cultura Empreendedora
nas escolas que exige pessoas dinâmicas e dispostas a se fazerem presentes”.
Ações como estas geram transformações, novas atitudes e ações no
ambiente escolar, beneficiando todo o processo educacional, (Carvalho, 2011, p. 45)
destaca: “É a mudança, em sua plenitude, atingindo e dirigindo o comportamento
grupal”. Implantar o empreendedorismo na escola também é uma forma de
modificação social. O autor Pereira (2013) apud (Almeida, 2013, p. 10) completa
esta ideia dizendo: “A educação empreendedora estimula o desenvolvimento
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econômico e social, contribui para a redução da desigualdade social, gera emprego
e renda. Os empreendedores de amanhã são os alunos de hoje”. Pois, educar para
o empreendedorismo é fazer que cada pessoa tenha uma motivação pessoal e a
cada dia, possa refletir suas atitudes e seus valores, (Santos Neta, 2011, p. 23)
relata sobre esse tema: “Os valores nos permitem, ainda que perifericamente, uma
compreensão das atitudes e motivações do homem”. Refletindo sobre motivação,
Santos Neta (2011) ainda fala que ela é o principal condicionante que influência o
comportamento das pessoas, e ele pode ser gerado por fatores internos ou
externos.
Um comportamento que ajudar a promover a pedagogia empreendedora, é
também o trabalho com a educação ambiental nas escolas, pois ela pode cada vez
mais fazer com que os educandos envolvam a família e a comunidade onde eles
estão inseridos, propiciando lugares e práticas educacionais voltadas para a
sustentabilidade, pois (Mancini, 2011, p. 21) vem afirmar essa ideia dizendo: “Assim,
a educação ambiental poderá trazer para a escola a perspectiva de construir
espaços educacionais sustentáveis, em um processo em que todos participam”.
Por isso, cada vez mais é necessário surgir pessoas empreendedoras,
(Souza Neto, 2010, p. 39) também corrobora dizendo: “O mundo precisa de
empreendedores. Eles são o sangue vital da inovação e da nova criação de riqueza,
ajudando a sustentar economias e comunidades em todo mundo”. O empreendedor
deve ser uma pessoa que propõe transformar a realidade a sua volta, luta pelos
seus sonhos e ideais, buscando assim, a modificação no local onde vive, (Carvalho,
2011, p. 23) respalda sobre esse pensamento: “O empreendedor é aquele que
rompe com o estabelecido, provoca mudança e delas se vale para realizar seu
sonho, constituindo-se em um agente de mudança”. Pois, sonhar é um dos alicerces
da pedagogia empreendedora, assim relata (Dolabela, 2003, p. 109) dizendo: “O ato
de sonhar é o fundamento da Pedagogia Empreendedora”.
Portanto, é essencial fazer surgir cada vez mais empreendedores na
sociedade, eles vão fazer a diferença na transformação do mundo atual. Contudo,
empreender é uma característica que o gestor deve ter e, como não dizer também
uma atitude que cada pessoa deve trazer consigo no seu cotidiano, na sua profissão
e na sua vida pessoal.

4. Resultados
Com base nessa pesquisa e com o respaldo de diversos autores, pode-se afirmar
que o gestor educacional como parte da equipe escolar, pode incentivar o
empreendedorismo a partir do seu trabalho cotidiano, fazendo surgir novos
comportamentos e atitudes na instituição escola. Constatou-se também que a
função do administrador educacional como empreendedor na escola, promove um
grande diferencial na qualidade do ensino, supera as dificuldades encontradas no
ambiente escolar, beneficia também todo o processo de ensino aprendizagem e
constitui um novo olhar sobre a educação.
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Assim pode-se relatar que o líder educacional é aquele que se empenha na
solução dos problemas e dificuldades da escola, inova em sua função cotidiana,
auxilia e sabe delegar ordens e funções à sua equipe de trabalho, busca sempre
construir competências, desenvolve práticas pedagógicas diferenciadas, promove a
interdisciplinaridade e conduz pessoas especializadas em implantar a cultura
empreendedora. O gestor educacional deve ter como característica principal, em seu
cotidiano, a resiliência, para assim, fazer que surja em nosso meio, uma sociedade
mais justa, altruísta e que aplaque as desigualdades sociais por intermédio do
empreendedorismo. Portanto, o gestor pode e deve sempre atuar de forma
empreendedora na instituição escolar, assim, este profissional vai combater os
conflitos que aparecem no seu trabalho, e zelar para que a educação aconteça de
forma plena e eficaz.
Nesse aspecto foi possível afirmar que o líder educacional é aquele que pode
fazer surgir e permitir o empreendedorismo nas práticas educativas dentro da
escola, propor novas práticas de ensino-aprendizagem e propiciar novas formas de
empreender no ambiente escolar.

5. Análise e discussão dos resultados
Com esse artigo, considera-se que a escola tem um papel muito importante na
sociedade nos dias atuais, essa instituição junto com o gestor, podem assim
incentivar o empreendedorismo, proporcionando novos comportamentos e atitudes
no ambiente escolar. Assim respalda Almeida (2013) dizendo:

À escola cabe o papel de despertar em seus atores o espírito
empreendedor de forma proativa, que os leve a vislumbrarem oportunidades
nas quais o ato de empreender ocorra a partir de visões, que se
concretizem em ações estruturadas, com resultados que entusiasmem os
participantes para as novas ações. (ALMEIDA 2013, p. 31)

O administrador escolar, para bem executar seu trabalho como empreendedor
na instituição escola, deve buscar superar os problemas do dia-a-dia, lidar com
todas as dificuldades presentes na instituição escolar, saber como administrar bem
sua equipe de trabalho, solucionar conflitos presentes na escola, é aquele que busca
estimular e auxiliar seu professorado em todas as circunstâncias.
Esse líder educacional deve em cada instante, no seu ambiente de trabalho,
sempre promover atitudes concretas e inovadoras no seu cotidiano, construir
competências deve ser também sua marca e característica principal, o gestor é
aquele que busca romper com o ensino tradicional das disciplinas, buscando
propiciar e incentivar a interdisciplinaridade entre os seus professores e suas
disciplinas, pois assim, os educandos serão seres ativos e participantes em sala de
aula, despertando o interesse e a autonomia de cada um deles. Uma estratégia que
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
o administrador educacional pode utilizar para aplacar àquele tipo de ensino é o
trabalho com projetos, que facilita uma nova forma de relacionamento da escola e do
educando com o aprendizado, possibilitando novos conhecimentos para os alunos,
nesse aspecto (Rocha, 2011, p. 33) corrobora dizendo: “O trabalho com projetos
também favorece a existência de novas relações na escola e do aluno com o saber
e o aprender, na medida em que evidencia a possibilidade de produção do
conhecimento pelo aluno”.
Pois é papel do gestor, lutar para aplacar o ensino tradicional, e com isso, ele
deve trabalhar a pedagogia empreendedora nas escolas, pois ela rompe com toda
forma de submissão e subordinação presente no ensino no ambiente escolar,
propiciando que os educandos se tornem cada vez mais sujeitos autônomos, Souza
Neto (2010) corrobora com esta ideia dizendo:

Assim, a Pedagogia Empreendedora invalida toda a cultura de submissão e
subordinação em que se deu o engessamento da Educação na sociedade
moderna e se restabelece através de vetores inclinados para a autonomia e
a emancipação dos novos sujeitos. (SOUZA NETO, 2010, p.38).

Além de tudo isto, o gestor deve apresentar no âmago do seu trabalho a
resiliência, que nada mais é do que perceber e saber lidar com situações
controversas no âmbito escolar, assim respalda (Almeida, 2013, p. 49): “A resiliência
tem em sua essência a premissa de que a pessoa pode escolher como quer
perceber e responder às situações adversas”.
O administrador educacional, deve sempre fazer com que aconteça a gestão
democrática em sua escola, que é a participação efetiva e participativa de todas as
pessoas e seguimentos presentes na instituição escolar, assim respalda Rocha
(2011):

Sabemos, entretanto, que todos os envolvidos na gestão democrática
devem estar imbuídos de compromisso, e que cabe a cada um, a cada
seguimento escolar, a contribuição engajada para que administração
participativa consiga atingir os seus objetivos. (ROHA, 2011, p.25)

Outra atribuição do gestor educacional é a sua ajuda na democratização do
saber entre os educandos, envolvendo a comunidade ao redor da escola e formar
uma equipe empenhada a cultivar a cultura empreendedora no âmbito escolar,
fazendo assim, surgir novos talentos e novos empreendedores na sociedade, que
hoje precisa fazer crescer o altruísmo e diminuir as desigualdades sociais.
Nota-se também que educar para o empreendedorismo é uma atitude nova,
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que pode gerar diversos problemas na escola, pois ela, de várias maneiras quer ser
empreendedora, mas faltam pessoas gabaritadas para esta tarefa. Para solucionar
esse problema, é preciso que os gestores buscassem mais formação sobre a cultura
empreendedora para a instituição escolar e meios de propagá-la, pois empreender é
uma maneira de modificar, inovar e criar novas formas de educar e também práticas
pedagógicas diferenciadas, beneficiando o processo de ensino aprendizado nas
escolas quebrando assim, muitos paradigmas e resistências sobre esta prática tão
necessária nos dias atuais. Com isso, infelizmente, muitos líderes escolares não
foram formados para empreender no âmbito escolar, eles precisam também ser
formados e capacitados para se tornarem verdadeiros empreendedores nas escolas.
Para que aconteça a educação empreendedora no âmbito escolar, o líder
educacional deve promover e estimular uma prática pedagógica inovada, nos atos
cotidianos da escola e que favoreçam atitudes cada vez mais empreendedoras.
Assim, pode-se dizer que o gestor deve ser um empreendedor na instituição onde
atua, sendo uma pessoa que busca alcançar metas, inovando seu ambiente de
trabalho e atuando de forma diferenciada.
Uma estratégia diferenciada em que o gestor pode promover é trabalhar com
os educandos a educação ambiental nas escolas, pois ela é uma forma em que os
alunos englobem a família e a comunidade onde eles estão inseridos, promovendo
lugares e práticas educacionais voltados para a sustentabilidade.
Perante todo esse discurso, é preciso fazer surgir cada vez mais
empreendedores, e esta é uma tarefa constante e que deve estar presente na
escola por intermédio do gestor escolar. Por isso, com base em diversos autores,
pode-se relatar que o administrador educacional, como empreendedor na escola, irá
promover um grande diferencial na superação das dificuldades encontradas no
ambiente escolar, beneficiará todo o processo de ensino- aprendizagem e constituirá
um novo olhar sobre a educação. Nesse aspecto, o gestor a cada dia no seu
ambiente de trabalho, deve ter como característica principal, promover o
empreendedorismo, (Souza Neto, 2010, p. 15) diz: “Ser empreendedor deve ser uma
qualidade e característica durante toda a vida do indivíduo”. Com isso, é correto
afirmar que o administrador escolar pode e deve promover o empreendedorismo na
escola, buscando inovar, transformar o seu ambiente de trabalho e agir de maneira
diferenciada.

6. Conclusões
A função do gestor educacional deve ser um diferencial no âmbito escolar, pois esse
profissional, no seu dia-a-dia, pode executar seu trabalho, auxiliando na resolução
dos problemas e conflitos escolares, bem como inovando seu trabalho diário,
assessorando e delegando ordens e funções à sua equipe de trabalho. O diretor é
aquele que busca construir competências e propor novas formas para desenvolver
melhores práticas pedagógicas, promovendo a interdisciplinaridade e administrando
uma equipe que se especializa na implantação da cultura empreendedora.
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O administrador escolar deve ter como característica principal, em seu
cotidiano, a resiliência, para assim, fazer que surja em nosso meio, uma sociedade
mais justa, altruísta e que aplaque as desigualdades sociais por intermédio do
empreendedorismo. Portanto, o gestor pode e deve sempre atuar de forma
empreendedora na instituição escolar, assim, este profissional vai combater os
conflitos que aparecem no seu trabalho, e zelar para que a educação aconteça de
forma plena e eficaz.
Nota-se também que um dos agentes principais da pedagogia
empreendedora na escola é o gestor, pois o seu papel é muito importante, é ele que
ajudará o aluno a construir o seu saber empreendedor e desenvolver suas
potencialidades. Pois a temática dessa pedagogia está apoiada em dois pilares: o
primeiro consiste na aceitação da pedagogia empreendedora pela a escola e o
segundo é a qualificação da equipe escolar em criar ou recriar a pedagogia
empreendedora e o seu desenvolvimento no âmbito escolar.
Assim, pode-se afirmar que o gestor pedagógico é aquele que pode
empreender nas práticas educativas dentro da escola, propõe novas práticas de
ensino-aprendizagem e propicia o empreendedorismo no ambiente escolar e quando
este líder educacional opta pela educação empreendedora suas estratégias de
trabalho tem as seguintes características: formar novos empreendedores que
buscam inovar, criar e protagonizar um mundo melhor, com novas relações entre as
pessoas e com menos desigualdades sociais.
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Resumo: A produção de material didático em cursos jurídicos, em virtude de sua
especificidade, deve ser elaborada por professores conteudistas juntamente com a equipe
de diagramação e design gráfico que tornem o material o mais compreensível possível para
os discentes. Este trabalho Objetivou analisar a qualidade da produção do material didático
do curso Técnico em Serviços Jurídicos (EaD) do Instituto Federal do Piauí, na percepção
dos tutores, com fins a aplicar aspectos técnicos acerca da produção do material didático,
com foco em tornar este material cada vez mais um facilitador do processo de ensinoaprendizagem. Desenvolveu-se um estudo sobre a qualidade do material didático sob a
percepção dos tutores presenciais e a distância do curso Técnico em Serviços Jurídicos.
A metodologia desenvolvida foi de cunho qualitativo, utilizando como instrumento de coleta
de dados o questionário. Os resultados nos permitiram inferir que a qualidade do material
didático, segundo os tutores contribui para uma formação mais sólida do técnico em serviços
jurídicos, além de possibilitar uma maior eficiência e eficácia na gestão dos processos
administrativos e de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Material de ensino. Direito, Educação a distância.
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Abstract: The production of educational materials on legal course, because of its specificity,
should be drawn up by content teachers along with the team of typesetting and graphic
design that make the most comprehensive material as possible for students. This study
aimed to analyze the quality of the production of learning materials technician course in
Legal Services (EAD) of the Federal Institute of Piauí, in the perception of tutors, with the
purpose to apply technical aspects on the production of teaching materials, focused on
making this material increasingly a facilitator of the teaching-learning process. We developed
a study on the quality of teaching materials in the perception of the present and distance
tutors of the Technical course in Legal Services. The methodology was qualitative approach
using as a data collection tool the questionnaire. The results allowed us to infer that the
quality of teaching materials, according to tutors contribute to a more solid training in
technical legal services, and enable greater efficiency and effectiveness in the management
of administrative and teaching and learning.
Keywords: Teaching material. Law. Distance education.

Introdução
Os processos de inovação no campo das tecnologias da informação e da
comunicação têm crescido constantemente, desse modo, esse fenômeno tem
impulsionando o desenvolvimento acelerado de novos instrumentos e recursos na
área de informática, ocasionado um grande reflexo em todas as áreas da atuação
humana, ou seja, economia, nos meios de comunicação, na gestão pública e privada
e no próprio sistema político.
Nesse sentido, compreende-se que a sociedade contemporânea apresenta
cada vez mais, maior interesse e atenção por informações rápidas e seguras com a
finalidade de garantir a otimização do conteúdo num menor espaço de tempo.
Assim, ao analisar o uso das tecnologias atuais nos mais variados
seguimentos pode-se perceber que o seu uso e aplicabilidade são determinantes
para promover a habilidade técnico-operativa de qualquer atividade profissional.
Em relação à educação a distância percebe-se que existe a sistematização do
material didático através do uso da tecnologia de informação e instrumentos de
comunicação. Nesse sentido, a realização de pesquisas e estudos para investigar os
instrumentos de comunicação são fundamentais para aperfeiçoar o material didático.
Assim, neste artigo abordamos o estudo do material didático no curso Técnico
em Serviços Jurídicos do Instituto Federal do Piauí, procurando analisar diversos
aspectos básicos e padrões aos quais estão relacionados à elaboração do material
didático.
Nesse sentido, torna-se fundamental o desencadeamento de um processo
permanente de análise e percepção das melhores técnicas para fins de elaboração
do material gráfico no âmbito de um curso da área jurídica, portanto, faz-se
necessário verificar a capacitação de profissionais que atuam na área da educação
para favorecer a qualidade na produção do material didático.
O presente estudo tem por objetivo investigar como o material didático da
disciplina de Introdução ao Direito do curso Técnico em Serviços Jurídicos (EaD) do
Instituto Federal do Piauí está sendo desenvolvido à luz dos padrões de elaboração
do material didático. Assim, utilizou-se como suporte epistemológico da revisão de
literatura informações referentes ao material didático e diretrizes básicas para
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facilitar a aplicação dos conceitos gráficos e pedagógicos como sendo um recorte da
realidade vivenciada e aplicada no curso técnico em Serviços Jurídicos.
As informações apresentadas forneceram subsídios à gestão do curso
Técnico em Serviços Jurídicos do Instituto Federal do Piauí, no planejamento de
ações voltadas para a melhoria do material didático e à elaboração de demais
materiais na área do curso Técnico em Serviços Jurídicos.

Referencial teórico

O Instituto Federal do Piauí através da Coordenação Geral da Rede
e-Tec (Programa do Governo Federal em educação profissional e tecnológica
a distância) em conjunto com a Coordenação do Curso Técnico em
Serviços Jurídicos na modalidade á distância, no processo de construção
do material didático, vem procurando adotar uma participativa, buscando
realizar estudos e atuando de modo que esta elaboração do m aterial
didático esteja ligadas a uma equipe multidisciplinar .
De acordo com Effting (2010), há um consentimento positivo no que se
refere à importância do material didático impresso como instrumento para as
conexões do fazer educativo e de orientação na EaD.
Assim, o material didático no ensino a distância é fundamental para a
consolidação do processo de conhecimento e para fins de atingir maiores e
melhores resultados satisfatórios quando a qualidade do ensino.
Segundo Quarezemin e Yamamoto (2013),
A elaboração do material didático impresso não é um processo simples,
tanto que há no cenário educacional uma grande quantidade de material já
produzido, porém ainda se mostra insatisfatório frente às necessidades
reais dos alunos. É comum encontrarmos material que desencadeia uma
série de contradições nos alunos, verificadas por meio das suas análises e
interpretações equivocadas. Diante dessa situação, é relevante (e
necessário) reconhecer um material didático impresso elaborado com
qualidade.

Assim, o material selecionado ou confeccionado para o uso no ensino a
distância deve sempre levar em consideração o público que irá atingir para que
possa adequar à linguagem aquela determinada realidade vivenciada.
Nesse sentido, deve-se buscar sempre uma aproximação da teoria com
a prática para facilitar a compreensão do aluno\leitor. Procurar produzir materiais
didáticos com uma concepção interdisciplinar, que busca personalizar os
estudos a partir de casos e exemplos contextualizados com o conteúdo.
Sendo fundamentais para uma maior facilitação do processo de aprendizagem do
aluno.
Segundo Silva (2011, p. 04),
É por meio dos materiais didáticos que as orientações de estudo são
disponibilizadas aos alunos, bem como as informações sobre pesquisa,
atividades propostas, dicas de estudo, planejamento de projetos, confecção
de relatórios, ferramentas de interação online, enfim, uma multiplicidade de
componentes pode estar integrada à produção de conteúdos pedagógicos
com a finalidade de apoiar os educandos rumo à construção da autonomia.
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Na educação a distância, o material didático tem uma função
essencial onde seu planejamento e desenvolvimento podem gerar grandes
resultados para todo o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, o
material didático impresso tem diversas formas de estimular os alunos a
realizar atividades que fazem ir além do que está posto no material
simplesmente, por exemplo, informações sobre pesquisa, atividades,
dicas de estudo, planejamento de projetos e ferramentas de interação
online, fazendo com que os alunos busquem novos horizontes e ações
no processo de aprendizagem do conteúdo colocado.
Torna-se um grande desafio oferecer metodologias que estimulem a
busca de novos conhecimentos pelo aluno. Nesse sentido, o material didático
precisa possuir a totalidade dos conteúdos e todas as possibilidades de
aprofundamento da informação oferecida, u m a v e z q u e , a sequência
lógica de organização dos conhecimentos vem perdendo força a cada dia
em nossa sociedade, uma vez que as tecnologias de comunicação e de
informação têm gerado acesso rápido aos mais diversos conteúdos.
Desta forma, o Instituto Federal do Piauí tem adotado algumas posturas na
elaboração do seu material como: Estabelecimento dos objetivos do material
didático; observação de aspectos pedagógicos (equipe pedagógica); equipe de
revisão (ortografia e linguagem); diagramação (verificação da forma-conteúdo e
designer gráfico); abordagem de casos práticos; divisão em Unidades e atividades
de avaliação.
Conforme Silva (2011, p.12),
É fundamental que o material didático impresso estabeleça um diálogo
eficaz com os alunos/leitores, promovendo a interatividade como
característica importante na construção de aprendizagens significativas. A
interatividade precisa ser compreendida como ―capacidade de tornar o
diálogo concreto, nesse sentido, o material didático precisa promover
ações interativas, por meio de provocações, propostas de exercícios e
atividades que promovam a construção das relações interativas entre
alunos e professores.

Nesse sentido, a interatividade do material didático é fundamental para o
bom desenvolvimento da transmissão do conhecimento. Portanto, para que
tenhamos esta interatividade torna-se necessário estimular esta interação entre o
aluno e o material apresentado. Este estímulo pode ocorrer através de
provocações constantes no texto que instiguem a pesquisar, por meio de propostas
de atividades que promovam a interação do professor e alunos.
De acordo com Albuquerque e Silva (2012), considera-se que, além de
utilizar expressões, os materiais didáticos fazem com que surja uma situação de
proximidade com o aluno/leitor, é preciso abrir espaço para que esse aluno também
se expresse por meio de suas palavras. Para diversos autores, o processo de
aprendizagem ocorre principalmente, quando é possível externar o pensamento
através da linguagem, numa relação de interação com outros indivíduos ou grupos.
Assim, na educação a distância ou em qualquer outra modalidade de
educação, é preciso olhar para o educando como um ser ativo no processo de
aprendizagem. Devemos observar e olhar o aluno/leitor também como um agente
ativo responsável pelo diálogo entre este e o material didático impresso e com o
grupo em que está inserido.
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A corroborar com o exposto acima, Andrade (2003), afirma que o material

didático para EaD tem que provocar ou garantir a interatividade do processo
de aprendizagem,
“produzir um material didático capaz de provocar ou garantir a necessária
interatividade do processo ensino-aprendizagem” (p.137), onde o professor
passa a exercer o papel de “condutor de um conjunto de atividades que
procura levar a construção do conhecimento; daí a necessidade de esse
material apresentar-se numa linguagem dialógica que, na ausência física do
professor, possa garantir um certo tom coloquial, reproduzindo mesmo, em
alguns casos, uma conversa entre professor e aluno, tornando sua leitura
leve e motivadora” (p. 138).

Desta forma, mais importante d o que ofertar todos os conteúdos de
um curso em seu material didático, torna-se fundamental oferecer aportes
teóricos e estratégias metodológicas, em uma perspectiva interativa,
que motive o aluno à busca de conhecimentos e o estimule a resolver as
estratégias pedagógicas, possibilitando, assim, o desenvolvimento de
competências profissionais.
Conforme Zanetti (2009, p.6):
Considere também que na elaboração do material didático é preciso buscar
constantemente uma articulação entre forma e conteúdo. Por exemplo, a
construção de um texto impresso ou digital pode beneficiar-se da inserção
de ilustrações, gráficos, fotografias, quadros, que podem torná-lo mais
atraente e compreensivo, contribuindo para um melhor desenvolvimento do
conteúdo em Educação a Distância. O entendimento do texto pode ser
favorecido com a inclusão de dicas, glossário, anexos etc

Ao elaborar o material didático os responsáveis pelo acompanhamento da
elaboração necessitam estar atentos a uma série de critérios, entre eles destaca-se
a articulação entre forma e conteúdo no que refere-se a apresentação de gráficos,
fotografias, ilustrações. Caso não exista a sistematização do acervo didático, a
qualidade do mesmo é comprometida refletindo no desempenho acadêmico dos
alunos.
Segundo Litto (2009),
No Brasil instalou-se a prática de fornecer ao aluno apenas uma ‘apostila’
ou resumo dos pontos principais da matéria, às vezes com apenas 50
páginas contendo ‘pedaços de conhecimento’ (extraído de diferentes livros)
intercalados para constituir uma ‘nova’ publicação (frequentemente sem
citação das fontes originais, nem o pagamento de direitos autorais para uso
comercial). Essa redução do conteúdo apresentado ao aluno representa,
evidentemente, uma diminuição de seu conhecimento e de seu preparo
profissional. (LITTO, 2009, p. 18).

Assim, deve-se observar que para a construção de um material didático
completo devemos ir além de resumo com pontos direcionados. Assim, procurar
realizar materiais completos e contextualizando a parte teórica com a prática (estudo
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de casos) torna-se bastante válido para a aprendizagem do estudante ao ler este
material.
A corroborar com o pensamento acima menciona-se Graham (2010, p.32):
[...] A metodologia de estudos de caso é uma grande oportunidade para o
professor praticar o método socrático de investigação. Todo professor
pretende, ao mesmo tempo, garantir que os alunos estejam envolvidos, que
os objetivos de aprendizagem sejam cumpridos, que todo o texto seja
explorado e que a discussão leve a uma conclusão adequada antes do final
da aula.

Nessa perspectiva, é nítido perceber que ocorre a aprendizagem colaborativa,
e desse modo, a equipe docente realiza a investigação através dessa estratégia
metodológica, o professor incentiva o aluno a identificar o problema a ser
investigado, a relevância de estudar a problemática e analisar os objetivos que
pretende alcançar para solucionar o problema. Nos estudos de caso os alunos têm a
oportunidade de assimilar e acomodar melhor o conteúdo.

Segundo Graham (2010, p.36):
Os estudantes precisam avaliar e ponderar as opções; aplicar as teorias
pertinentes, especialmente no que se refere ao material ensinado nas aulas;
considerar todos os fatores, forças, pessoas e fatos relevantes; propor uma
solução plausível; e apresentar as recomendações de forma clara.

A concepção do autor demonstra que é fundamental estabelecer o
feedback com os alunos quando trata-se de materiais ensinados em aulas,
pois, o retorno de comunicação obtido com o corpo discente proporciona
maior clareza e precisão na elaboração e desenvolvimento dos materiais
didáticos.
Possari e Neder (2009, p.27) apresentam três elementos fundamentais
para manter a organização do material didático na EAD nas quais são:
- Apresentação: título, contextualização do módulo, aula ou disciplina no
curso, objetivos, orientação de percurso.
- Desenvolvimento: apresentação do conteúdo, mediante divisão em partes
(capítulos, unidades). Proposição de atividades. Saber + .
- Conclusão: resumo do conteúdo, sugestões para aprofundamento

Os elementos apresentados pelo autor acima constituem ferramentas
fundamentais para a organização do material didático, uma vez que, a definição da
organização do material através desse trinômio supracitado permite melhorar a
didática e facilita o leitor localizar os conteúdos com rapidez e objetividade.
Nesse sentido, temos muitas semelhanças entre os materiais didáticos
elaborados para o ensino presencial e os construídos para EaD, pode-se dizer,
ainda, que existem muito mais convergências entre eles do que diferenças. Isso
porque se trata dos mesmos tipos de materiais, das mesmas plataformas e das
mesmas mídias básicas.
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Em todas as modalidades de ensino têm-se as mídias impressas,
audiovisuais e digitais. Livros e guias didáticos, rádio, televisão, internet e AVA,
todos são aplicados às duas modalidades de ensino, os doutrinadores pontuam uma
grande diferença nos materiais didáticos presenciais e de EaD. Para responder essa
questão, Fleming pontua que:
O material didático para EAD configura-se como um conjunto de mídias
(impresso, audiovisual e informáticos), no qual os conteúdos apresentam-se
de forma dialógica e contextualizada, favorecendo uma aprendizagem
significativa. O projeto político pedagógico dos cursos, dentre outros
aspectos, deve orientar as escolhas quanto aos recursos didáticos
necessários para o alcance dos objetivos educacionais propostos. Quanto
mais diversificado o material, mais nos aproximamos das diferentes
realidades dos educandos e possibilitamos diferentes formas de interagir
com o conteúdo. (FLEMING, 2004, p. 23).

Pode-se afirmar, ainda, que os objetivos e a maneira como os materiais
são elaborados e utilizados estabelece a principal diferença entre eles nas
duas modalidades. No ensino presencial os materiais didáticos
complementam a fala e a ação direta do professor, na EAD a integração e
complementaridade dos materiais utilizados estabelecem a eficácia da
vinculação do aluno com o conhecimento.
No ensino a distância, os materiais didáticos não substituem os
professores, que tornam a existir e atuam de forma significativa. Assim, é
através das mídias que o professor se comunica com os alunos.
Para que a comunicação e construção de conhecimentos sejam
eficazes, o papel de cada mídia deve ser criteriosamente definido e a
interação de todas elas se faz necessária.
Procedimentos metodológicos
Procurou-se adotar um procedimento metodológico direcionado ao alcance
claro dos objetivos propostos. Nesse sentido, optou-se pela realização de uma
investigação de cunho qualitativo.
Com relação à finalidade da abordagem qualitativa, Silva e Menezes (2000, p.
20) elucidam:
A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em
números. A interpretação dos fenômenos e atribuição de significados são
básicos no processo qualitativo. Não requer o uso de métodos e técnicas
estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o
pesquisador é o instrumento-chave. O processo e seu significado são os
focos principais de abordagem.

Ainda pautado no pressuposto que preside tal escolha, tem-se por alicerce
também Strauss e Cobin (2008, p.23) que defendem que:
A pesquisa qualitativa produz resultados não alcançados através de
procedimentos estatísticos ou de outros meios de quantificação,
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principalmente, quando se quer retratar experiências vividas,
comportamentos, emoções e sentimentos. No entanto, ainda segundo os
autores, numa pesquisa qualitativa alguns dados podem ser quantificados,
mas o grosso da análise é interpretativa.

Optou-se também por uma pesquisa de natureza exploratória, Segundo
Köche (1997, p.4):
A pesquisa exploratória, ao contrário das demais, é realizada quando não
existe um sistema de teorias e conhecimentos já desenvolvidos. Nela não
se trabalha com a relação ou manipulação de variáveis, mas com o
levantamento da presença das variáveis e da sua caracterização
quantitativa ou qualitativa. Objetiva descrever a natureza das variáveis que
se quer conhecer.

No contexto desta pesquisa procuramos analisar e descrever um melhor
percurso a ser atingido através do material didático com os mais diversos aspectos
de qualidade necessários para um bom desenvolvimento de um material didático no
âmbito de curso de ensino à distância.
Esta pesquisa foi realizada durante o andamento do 1º módulo do Curso
Técnico em Serviços Jurídicos. A amostra constituiu-se dos seguintes atores: tutores
presenciais e a distância. Foram aplicados questionários a 9 (nove) tutores
presenciais e a distância .
Nesses termos, utilizou-se como instrumento de coleta de dado, o
questionário. De acordo com de Martins (2008, p. 36):
O questionário é um importante e popular instrumento de coleta de
dados para uma pesquisa social. Constitui-se de uma lista ordenada
de perguntas que são encaminhadas para potenciais informantes.
Normalmente, os questionários são encaminhados pelo correio ou
por um portador.

Esse instrumento de coleta de dados foi importante para levantar informações
sobre os aspectos que tratam sobre material didático e posteriormente corroborar a
realidade estudada através da análise de conteúdo, isto é, aplicação teórica e
prática das informações do marco teórico diante dos dados empíricos constituídos
pela colaboração da amostra pesquisada no Instituto Federal do Piauí.
Por sua vez, para analisar as respostas dos questionários, selecionou-se a
estratégia metodológica da análise de Conteúdo para interpretar as concepções
teóricas e os dados empíricos explorando-os qualitativamente. De acordo com Bardin
(2009, p.42):
A análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de
análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. [...] A intenção
da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas
mensagens.

Este método permite validar o fenômeno estudado, permitindo identificar a
relevância social do estudo, pois, os dados empíricos coletados no âmbito do ensino

Autor Um
Autor Dois
Autor Três

à distância do Instituto Federal do Piauí foram importantes para intercalar com a
fundamentação teórica sólida que sustentou essa investigação.

Resultados e discussão
Para adentrarmos na discussão propriamente dita dos dados da pesquisa.
Cabe mencionar, que o curso técnico de nível médio em Serviços Jurídicos ofertado
no Instituto Federal do Piauí - IFPI na modalidade ensino à distância encontra-se
presente em 10 polos (Teresina-Dirceu, Teresina Zona-Sul, Corrente, Floriano,
Parnaíba, Picos, Piripiri, Pedro II, São Raimundo Nonato e Valença) objetivando a
formação de profissionais que executem serviços de suporte e apoio técnicoadministrativo a escritórios de advocacia, de auditoria jurídica, setores de recursos
humanos, departamentos administrativos de empresas privadas e de instituições
públicas, bem como cartórios judiciais e extrajudiciais.
No presente tópico, serão esboçados os resultados obtidos com a resposta do
questionário aplicado na pesquisa contendo as principais variáveis de interesse
deste trabalho, relacionadas com o objetivo da pesquisa.
O presente questionário da pesquisa teve como fim investigar a percepção
dos tutores presenciais e distância do curso técnico em Serviços Jurídicos (EAD) do
Instituto Federal do Piauí em relação à funcionalidade da apostila usada no curso.
O questionário aplicado teve 5 (cinco) itens. Os dois primeiros tinham 3 (três)
opções de resposta “muito”, “pouco” e “nada”. Os dois seguintes tinham 2 (duas)
opções de respostas “sim” ou “não”. E o último item do questionário foi subjetivo.
Segue tabela 1 com o questionário aplicado, abaixo:
Tabela 1 - Percepção dos tutores presenciais e a distância do curso técnico
em Serviços Jurídicos (EAD) do Instituto Federal do Piauí em relação à
funcionalidade da apostila usada no curso
ITENS OBJETIVOS

% DE
%
DE
%
DE
RESPOSTAS RESPOSTAS
RESPOSTAS
MUITO
POUCO
NADA

1. O texto da apostila procura
dialogar com o máximo possível
com o aluno?
%

33,33

66,66%

0%

2. A articulação forma-conteúdo esta
adequada? As figuras, gravuras, tabelas
estão bem colocados no texto de modo a
ser bastante agregativo?

50%

50%

0%

ITENS OBJETIVOS

%
DE
%
DE
RESPOSTAS SIM RESPOSTAS NÃO

3. A abordagem da apostila é baseada em
estudos de casos?

16,66%

83,33%

4. O sumário, as unidades e atividades são bem
organizados?

100%

0%

Primeiramente, com relação ao item 01 (O texto da apostila procura dialogar
com o máximo possível com o aluno?) evidenciou-se que 33,3% escolheu a opção
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“muito”, enquanto 66,6% optou pela alternativa “pouco” . Nesse ínterim, segundo
Silva (2011) torna-se essencial que o material didático estabeleça um diálogo eficaz
com os aluno/leitores, promovendo assim uma maior interatividade para uma melhor
construção de aprendizagens significativa.
Ao analisar o item 01 percebe-se que a grande maioria afirmou que o texto da
apostila pouco dialoga com o aluno. Este dado é bastante significativo e ao mesmo
tempo preocupante. A interatividade e a busca pelo diálogo constante no material
didático é algo primordial para o sucesso de um curso na modalidade à distância.
Assim, os responsáveis e gestores do curso devem ficar atentos para que possam
buscar melhorias nesse sentido. Deve-se analisar a necessidade de realização de
capacitação dos professores conteudista para fins de elaboração desse material.
Com relação ao item 02 (A articulação forma-conteúdo esta adequada? As
figuras, gravuras, tabelas estão bem colocados no texto de modo a serem bastante
agregativos) evidenciou-se que 50 % escolheu a opção “muito”, enquanto 50% optou
pela alternativa “pouco”. Nesse sentido, segundo a concepção de Zanetti (2009)
existem vários critérios, entre eles a articulação forma e conteúdo nas quais são
fundamentais para que não se comprometa a qualidade do material didático.
Assim, é importante ressaltar que esses recursos precisam ser selecionados
e incluídos no material sempre na perspectiva de agregar elementos que
possam contribuir para a reflexão e o enriquecimento do assunto tratado.
Ao analisar o item 02 percebemos que a adequação da forma-conteúdo
esta adequada segundo os dados apresentados. Porém, não é unânime esta
opinião e devem-se observar os pontos que precisam ser melhorados por parte
da equipe responsável pelo material didático do curso.
As informações referentes ao item 03 (A abordagem da apostila é baseada
em estudos de casos) preconiza que 16,6% dos participantes optou pela variável
“Sim”, com isso, 83,33% dos pesquisados escolheu a opção “Não”. Diante dessa
realidade, faz-se necessário reafirmar a ideia de Graham (2010), que segundo ele no
estudo de caso os alunos necessitam ter a oportunidade de elaborar hipóteses
funcionais sobre o problema a ser investigado, desse modo, essa estratégia
metodológica favorece a aplicação teórica e prática do material didático explanado
durante o curso, pois, a análise do fenômeno empírico a ser estudado exige o auxílio
do suporte epistemológico para validá-lo com o grau de parcimônia exigido pela
ciência.
Na análise do item 03, constatou-se um percentual bastante acentuado afirma
que não se utiliza o estudo de caso no material didático do curso. Esse índice
preocupante pode comprometer todo o trabalho no sentido da construção do
processo de conhecimento na modalidade de ensino à distância. Assim, elaborar
questões que conduzam o aluno à reflexão e ao questionamento, de tal forma
que ele se envolva com a situação-problema, buscando analisá-la e
sentindo-se desafiado a encontrar soluções é essencial para a desenvoltura
eficaz no processo de ensino-aprendizagem principalmente quando relacionado ao
ensino jurídico. Sendo assim, na presente pesquisa identificou-se que não se
encontra aplicável este aspecto essencial que é a relação entre a teoria e a prática
para uma boa funcionalidade do material didático impresso.
Em seguida, no item 04 perguntou aos pesquisados acerca da organização
do sumário, as unidades e atividades. Obteve-se 100% de aceitação da amostra
pesquisada no qual considerou muito boa a organização do sumário e demais
tópicos pesquisados.
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Ao analisar o item 04 constata-se que é fundamental estruturar o material
de forma clara, para propiciar o fácil manuseio e identificação de cada uma de
suas partes/elementos. De acordo com a ideia de Possari e Neder (2009) é
necessário haver a adequação em relação à forma e conteúdo na organização do
material didático. Nesse sentido, faz-se necessário reconhecer os elementos os
quais envolvem a apresentação, desenvolvimento e conclusão, pois, os mesmos
constituem-se como uma condição inerente para garantir a qualidade do material
didático na EAD.

Por fim, o item 05 que foi o único item subjetivo que indagou-se aos
pesquisados (tutores) se consideravam a linguagem aplicada na apostila da
disciplina de introdução ao direito do curso de Serviços Jurídicos clara,
objetiva e condizente com a clientela do curso. Seguem relatos de alguns
tutores:
[...] a linguagem utilidade é muito formal (jurídica) e de
certa forma gera dificuldade para alunos que estão
cursando um curso técnico como é o nosso caso [...]
(Tutor 2).
[...] necessário mesclar o conteúdo abstrato e sistemático
didaticamente com ensinamentos e exemplos práticos [...]
(Tutor 3).
[...] deve-se utilizar menos expressos jurídicas para
apresentação dos conteúdos do curso e das disciplinas.
Deve-se utilizar casos do nosso dia-a-dia. (Tutor 4)
Ao analisar os relatos dos tutores que se encontram representados nos
três relatos acima percebemos um desejo de que a linguagem empregada no
material didático seja mais simples e que utilize uma didática de fácil
compreensão e baseada em casos práticos. Na concepção de Andrade
(2003) a linguagem permite a interatividade do processo de ensinoaprendizagem onde a linguagem precisa ser dialógica e que apresente
também termos coloquiais, dessa forma, a utilização dessas expressões não
é fácil por se tratar de disciplina jurídica. Nesse sentido, a linguagem é
condizente com a clientela do curso, logo, a informalidade no discurso evita o
fenômeno “juridiquês” tornando mais fácil a compreensão e assimilação do
conteúdo proposto, estimulado assim, a adesão do aluno ao processo de
ensino e aprendizagem.
Conclusões
Assim, concluímos que o Instituto Federal do Piauí no âmbito do recorte
da nossa pesquisa atende aos padrões técnicos, possuindo um nível de
abordagem muito bom e que a linguagem é clara, precisa, com ótima
encadernação e compreensível, mesmo para os que estão iniciando o estudo
da ciência jurídica.
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Porém, devemos sempre ficar atentos aos materiais que estão sendo
elaborados no âmbito do curso objeto desta pesquisa, uma vez que, tivemos
um percentual significativo que não julga haver articulação adequada entre a
forma-conteúdo.
Ademais, com relação à utilização de estudos de casos para melhor retratar o
conteúdo teórico aliado a prática fica claro que estamos diante de um
problema grave. Cerca de mais de 80% dos participantes afirmaram que não
temos a utilização da abordagem de estudos de casos.
Assim, diante da pesquisa realizada observamos que torna-se necessário a
realização de avanços do ensino à distância do Instituto Federal do Piauí no
sentido de acompanhar melhor a execução e realização deste material
didático.
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Resumo – A educação a distância tem crescido em toda parte do mundo, no Brasil
esta modalidade vem aumentando consideravelmente. Assim este artigo traz como
temática principal a evasão nos cursos desta modalidade, tendo como objeto de
pesquisa o curso de Bacharelado em Administração Pública da Universidade
Estadual do Maranhão ofertado em Barra do Corda no estado do Maranhão. Os
alunos pesquisados correspondem à turma de 2012. O instrumento de coleta de
dados foi o questionário fechado. Os objetivos da pesquisa foram à busca pelas
causas da evasão no curso sobre a percepção dos discentes, além de explorar os
fatores que agravam a evasão. Os resultados da investigação apontaram que os
motivos da evasão são a visão generalizada do curso pelos alunos; pouca interação
entre coordenação, professores e tutores; dificuldade do uso dos recursos
disponíveis no ambiente virtual e de compreensão dos conteúdos abordados durante
o curso.
Palavras-chave: Educação a distância, Evasão, Motivação.
Abstract – Distance education has grown everyewere in the wolrd, in Brazil this
modality has increased considerably. This article has as its main theme evasion in the
courses of this modality, and as a research subject the course of Bachelor of Public
Administration at the State University of Maranhão in the Barra do Corda city in the
state of Maranhão. Students surveyed correspond to the class of 2012. The data
collection instrument was a closed questionnaire. The research objectives were to
search for the causes of evasion in the course on the perceptions of students, and
explores the factors that aggravate this evasion. The research results showed that the
course of avoidance motives are are widespread view of the course by students; little
interation between coordination, teachers and tutors; difficulty of use of available
resourses in the virtual environment and understanding content covered during the
course.
Key-words: Distance Education. Evasion. Motivation.
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1 Introdução e Objetivos
A educação a distância é uma modalidade de ensino que cresce a cada ano no
Brasil promovendo uma educação de forma mais flexível usando as mídias
disponíveis através da tecnologia, como aborda Alves (2011). A perspectiva é que
ela continue em ascensão, contribuindo de forma decisiva na ampliação da oferta de
Educação Superior. A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA tem sido uma
das instituições públicas que mais expandiu a oferta de cursos através dessa
modalidade de ensino. Entretanto, ao mesmo tempo em que se expandem os cursos
ofertados a distância no Maranhão, quase que com a mesma intensidade se
apresenta de forma significativa um número elevado de alunos evadidos, sejam elas
públicas ou privadas.
Com a inserção das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs),
a EaD obtém um potencial como ferramenta educacional, criando condições
favoráveis para que haja interatividade e construção efetiva do conhecimento
(SANTOS, 2009). As TICs possibilitam o acesso à informação, tanto de forma
síncrona quanto assíncrona, de acordo com as disponibilidades de natureza
temporal entre quem oferta o conhecimento e quem o busca.
No entanto, para que essas perspectivas se materializem, é imprescindível
equacionar um problema recorrente na EaD: a evasão. Este problema tem o poder
de comprometer os objetivos da Educação a Distância, no que diz respeito ao
quantitativo de profissionais graduados, colocando em risco o investimento nessa
modalidade.
Nesse contexto, é necessária a realização de pesquisas que busquem
elucidar os motivos da evasão dos estudantes, na intenção de desenvolver
estratégias que sejam capazes de minimizar o abandono. Por isso, este trabalho
procura investigar quais os motivos da evasão dos alunos do curso de Bacharelado
em Administração da UEMA, turma 2012, de Barra do Corda – MA, do Sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB), a partir da percepção dos discentes.
Acreditamos que a metodologia usada não atenda as expectativas dos
cursistas e que a distância poderá ser minimizada quando houver um diálogo mais
dinâmico entre coordenadores, tutores e alunos.
A pesquisa tem como objetivo geral indagar quais são os fatores
determinantes desta evasão no curso de Bacharelado em Administração, turma de
2012, da UEMA na cidade Barra do Corda – MA. Como objetivos específicos buscase identificar as nuances do alunado, do curso de Bacharelado em Administração,
turma de 2012, da UEMA, diante dos desafios encontrados no percurso por eles e
buscar entender os motivos que levam a desistir do curso.
Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, será explanada uma breve
revisão de literatura sobre a temática, bem como conceitos sobre Educação a
Distância, dificuldades dos discentes no manuseio das ferramentas tecnológicas e
didáticas, além do perfil do aluno deste processo educacional. Por fim, apresenta os
resultados da pesquisa em percentuais e conclusão deste estudo.
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2 Educação a Distância
Compreendemos a educação a distância como uma dinâmica de ensino que:
Possibilita a autoaprendizagem a partir da mediação de recursos didáticos
sistematicamente organizados e apresentados em diferentes suportes de
informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos
diversos
meios
de
comunicação
existentes.
(CHERMANN;BONINI,2000,p.17).

A contribuição de Barreto (2007) vem no sentido de afirmar que a educação a
distância é uma estratégia desenvolvida por sistemas educativos, com o intuito de
ofertar educação a setores ou grupos da população que, por diversos motivos, são
impossibilitados de acesso aos serviços presenciais. A autora elenca para tais
motivos, entre outros, as dimensões geográficas, sociais, familiares, profissionais e
econômicas que interferem, em grau maior ou menor, dificultam a continuidade no
processo educativo.
Na concepção de Gustavo Cirigliano (1983) a “educação a distância é um
ponto intermediário de uma linha continua em cujos extremos se situam de um lado,
a relação presencial professor-aluno, de outro, a educação autodidata” (apud
LANDIM, 1997, p.28). Garcia Llamas, entretanto, define educação a distância como
“uma estratégia educativa baseada na aplicação da tecnologia à aprendizagem, sem
limitação de lugar, tempo. Implica novos papeis para os alunos e para os
professores, novas atitudes e novos enfoques metodológicos”. (IDEM, p. 29).
A busca incessante por uma formação de qualidade e significativa contribuiu
para que a EaD se revitalizasse, almejando o mesmo status quo social da educação
presencial. Esta modalidade de ensino à distância, amparada pelo arcabouço
tecnológico, com seus métodos, ferramentas, recursos e tecnologias canalizados
para a otimização do processo ensino-aprendizagem, deve esmerar para oferecer
uma educação que possibilite a cada indivíduo o desenvolvimento plenos de suas
capacidades cognitivas, emocionais, sociais, éticas e laborais, embasada por uma
formação de qualidade. Sem dúvida, oferecendo sum potencial para democratizar o
acesso ao ensino superior, além de conceder ao cidadão a autonomia de aprender
ao longo da vida.
A Educação a Distância (EaD) tem se tornado um tema de investigação em
amplo crescimento nas discussões acadêmicas, levando em consideração sua
inserção em inúmeros espaços sociais. A utilização das Tecnologias da Informação e
da Comunicação (TICs) tem contribuído decisivamente para a popularização e uma
rápida expansão dessa modalidade de ensino pelo Brasil e mundo.
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3 Evasão em Educação a Distância
Existem inúmeras definições para evasão. Um trabalho que tenha como escopo
estudá-la, deve a priori, defini-la, pois a forma como ela é definida pode influenciar
nos resultados obtidos (ALMEIDA, 2008). Neste trabalho será considerada evasão o
movimento de desistência do aluno que depois de matriculado, durante alguma
etapa, não comparece nas aulas e não realiza as atividades.
Faria, Alcântara e Vasco (2008, p. 1) salientam que “a evasão universitária
tem se caracterizado como uma realidade recorrente no âmbito do ensino de
graduação em várias partes do mundo”. As autoras acenam que, no caso dos cursos
à distância, os índices de evasão são exponencialmente maiores do que nos cursos
presenciais.
Os cursos à distância propiciam aos alunos flexibilidade, mas também uma
série de desafios a serem superados, como a dificuldade de estabelecer um
cronograma de estudo, problemas com o manuseio das tecnologias e a necessária
autonomia nos estudos. Esses fatores, somados a diversos outros, podem levar os
alunos a desistir do curso. Assim, trazendo a evasão para a educação a distância,
pode-se considerar que o termo se aplica segundo Favero (2006) aos desistentes de
um curso em qualquer etapa do mesmo. Consiste em um fenômeno comum na EaD
e os motivos devem ser pesquisados, buscando verificar os cursos em que a evasão
ocorre com maior frequência, a relação com o gênero, faixa etária e profissão.
Bruno (2010, p. 10), retoma Coelho (2010) apresentando supostas causas da
evasão no curso a distância, como “a falta de domínio técnico do computador, falta
da tradicional relação face a face entre professores e acadêmicos, (...) e a falta de
um agrupamento de pessoas numa instituição física”. Já Almeida (2007 apud
ABBAD, 2010) escreve que a falta de suporte da organização ao estudo pode levar
à evasão, assim como a falta de suporte à aprendizagem aspecto apresentado por
Vasconcelos (2008 apud ABBAD,2010).
A temática da evasão é tema redundante nas discussões e entre inúmeros
levantamentos realizados a respeito da educação a distância. Este fenômeno nos
cursos à distância e suas causas ao longo do processo educativo deve ser sempre
motivo de preocupação e precisa gerar um repensar na busca de novos sentidos
que permeiam essa modalidade, amalgamando os conceitos distância, tempo,
compromisso, autonomia, que passam a configurar novos conceitos para a
compreensão de novos saberes e ressignificados. E esse processo complexo e
dinâmico permite aos atores envolvidos na educação a distância uma percepção de
seus papéis para além de uma estrutura engessada e rígida.
A compreensão deste processo na educação a distância é importante de ser
questionada e investigada, para que esta modalidade de ensino tão difundida na
atualidade e que vem ocupar o espaço educacional em grandes proporções possa
ser avaliada com propostas de melhoria constante.
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4 Procedimentos Metodológicos
Trata-se de uma pesquisa descritiva observando fatores que interferem no ensino
dos conteúdos da educação a distância, assim, também como os fatos foram
analisados sem interferência do pesquisador, conforme Rodrigues (2007, p. 35)
aponta que “na pesquisa descritiva os fatos são observados, registrados, analisados,
classificados e interpretados, sem interferência do pesquisador, onde o uso de
técnicas padronizadas de coleta de dados”. De acordo com Vergara (1998, p. 47) a
pesquisa descritiva “expõe características de determinada população ou de
determinado fenômeno, podendo estabelecer correlações entre variáveis e definir
sua natureza”. Em relação ao delineamento, trata-se de um levantamento que de
acordo com Silva (2001, p. 87), “levantamento é quando a pesquisa envolve a
interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecerem”.
Quanto aos meios de investigação, foi utilizado o questionário fechado, que
na concepção de Gil (1999, p. 128), pode ser definido “como a técnica de
investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões
apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de
opiniões, situações, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas
etc.”, aplicado aos alunos do curso de Bacharelado em Administração da turma de
2012 da UEMA na cidade de na cidade Barra do Corda – MA, o principal caminho de
coleta das informações.
Este estudo foi desenvolvido com levantamento bibliográfico acerca dos
temas: educação a distância, evasão na educação a distância no curso de
Administração Pública. O foco principal, a evasão escolar em EaD, percorrendo os
estudos sobre esta modalidade de ensino e as políticas públicas envolvidas neste
contexto.
No polo de Educação a Distância da cidade de Barra do Corda funcionam três
cursos nesta modalidade, são eles: Filosofia, Pedagogia e Bacharelado em
Administração Pública, porém a pesquisa foi realizada apenas com a turma de
Bacharelado em Administração Pública do ano de 2012, que é composta de 25
alunos, onde 100% da turma respondeu o questionário fechado contendo 25
questões.
5 Apresentação e Discussão dos Resultados
Diante dos dados coletados a partir do questionário aplicado aos alunos do curso de
Bacharelado em Administração da turma de 2012 da UEMA, apresentam-se as
dificuldades encontradas pelos alunos ao realizarem um curso na modalidade de
educação a distância.
Neste sentido os dados mostram que 35% dos alunos afirmaram que a maior
dificuldade é a interação com o tutor a distância e o tutor presencial, pois para o
aluno o tutor tem um importante papel, onde este é o mediador do conhecimento e
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quando este não desempenha bem a sua função o aluno fica desmotivado à
continuar no curso. Como afirma Magnabosco (2013 p.2) ao dizer que “o professortutor é a figura chave da EAD e, por isso, precisa planejar e realizar várias
atividades/ações visando cumprir satisfatoriamente sua função”.
Destacamos que no Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) o tutor a
distância é um “orientador acadêmico com formação superior adequada que é
responsável pelo atendimento pedagógico aos estudantes através dos meios
tecnológicos de comunicação (e-mail, fóruns, teleconferências, telefone, entre
outros.)”. Já o tutor presencial é aquele “acadêmico com formação superior
adequada que é responsável pelo atendimento dos estudantes no Polo,
acompanhando e orientando-os em todas as atividades que envolvem o processo de
ensino-aprendizagem.” (BRASIL, 2009b).
Em segundo lugar está a dificuldade do aluno em acompanhar as explicações
dos professores por meio das vídeo aulas, onde 31% destes alunos sentem-se
prejudicados, pois acreditam que a metodologia destas mídias não atendem às suas
necessidades.
Sendo que 26% dos alunos do curso ainda têm dificuldades em assistir as
vídeos aulas e estudar o material de apoio, participar das atividades do curso e
conciliar o curso com o trabalho, muitos por falta de disponibilidade de tempo, ou
mesmo pelo cansaço das atividades diárias. Assim para Fávero (2006 p.6) “é o
cansaço que as pessoas sentem ao final do dia, impossibilitando-as de aprender na
sua totalidade, independente do local onde esteja ocorrendo a aula. Porém, sabe-se
que não é só o cansaço, após um dia de trabalho, o motivo pelo qual um aluno
abandona um curso na modalidade a distância.”
Outros dados relevantes encontrados foram que 26% dos alunos sentem
dificuldades em relação à avaliação final presencial e 22% dos alunos sentem
dificuldades ao trocar e-mails com a coordenação do curso, seja pela demora na
resposta dos coordenadores, ou seja, na ineficiência da resolução dos problemas
expostos. Ao lidar com as explicações dadas pelo professor durante o curso, 21%
destes alunos sentem esta dificuldade, e isto se trata de algo notório quando o aluno
é avaliado.
Outros 20% destes alunos sentem dificuldade também em lidar com as
avaliações online durante as aulas do curso. Magnabosco (2013, p.1) acredita que o
professor da educação a distância deve buscar uma interação qualitativa com os
alunos, fomentando a autonomia e a consciência quanto à importância do conteúdo
ali ministrado. Já 18% dos alunos da turma têm dificuldades com a conexão com a
internet e dificuldades também para construir uma organização pessoal de trabalho,
abrindo espaço para os estudos.
Em relação com a interação com a coordenação, 17% dos entrevistados
relataram sentir dificuldades, pois não há a possibilidade de se marcar encontros
presenciais, sendo tal contato disponível somente através do Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA, que resulta numa maior demora na resolução dos problemas
existentes. 15% dos alunos entrevistados relataram ter dificuldades de permanecer
motivado para as atividades e também em manter atualizadas as tarefas no dia a dia
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no curso.
Nesta pesquisa, 9% dos alunos indicaram que nas interfases das vídeo aulas
e na utilização da bibliografia fornecida no curso, não há uma harmonia entre vídeo
aulas e bibliografia fornecida. E 6% dos alunos demostram ter dificuldade para lidar
com a metodologia do curso, sendo que 5% dos alunos têm dificuldades na
operação do computador e 4% tem dificuldade para manter a autodisciplina de
estudar a distância.
Ainda que 100% dos alunos afirmarem serem capazes de perceber a relação
dos conteúdos ministrados no curso e o dia a dia da sociedade brasileira, há
situações dentro do curso que desmotiva os alunos, fazendo com que haja atraso
nas atividades propostas, como afirma Macedo (2007 p. 4)
Os alunos apresentam, durante seu processo de estudo inicial, dificuldades
de tempo, de organização e planejamento sobre quando e como estudar,
além da confusão sobre as condições e demandas das tarefas de
aprendizagem, já que reconhecem que se trata de uma experiência de
aprendizagem nova diante da qual não sabem como atuar. Estas
dificuldades respondem a uma diferença entre suas expectativas iniciais de
dedicação e esforço, e as demandas reais de estudo a distância, que se
apresentavam desconhecidas, devido a sua falta de experiência como
alunos dessa modalidade.

Diante dos resultados apresentados percebe-se que o aluno do curso de
Bacharelado a Administração Pública da turma de 2012, já consolidou seu perfil de
aluno da educação a Distância, mostrando-se um aluno autônomo em suas
atividades, mas que ainda sentem dificuldade de interação com a coordenação do
curso e tutores a distância e presencial causando um desconforto e até mesmo uma
desmotivação para continuar no curso.
Os dados levantados apontam para a necessidade de uma intervenção para
que este fenômeno de evasão seja controlado. Para isso é importante que se tenha
uma abertura das Universidades, coordenadores de cursos e dos próprios tutores
para que se construa, efetivamente, uma ação a partir dos dados evidenciados.
Portanto, é notório que a motivação e a permanência do aluno no curso de
educação a distância se dão através do apoio de todos os envolvidos no processo
de aprendizagem, ou seja, na percepção dos discentes a evasão acontece por falta
de resposta e acompanhamento de que faz o processo e não somente pelas
dificuldades com materiais e ferramentas tecnológicas.
6 Considerações Finais
A pesquisa realizada permitiu identificar que existem diversos fatores que podem
levar à evasão dos estudantes a desistir dos cursos na modalidade a distância, ou
seja, a evasão tem motivos específicos como interação com a coordenação e tutores
dos cursos, dificuldades para entender as explicações dos professores nas vídeos
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aulas, pois estas são gravadas sem possíveis questionamentos dos alunos, criando
uma distância maior entre professor e aluno. Os dados aqui levantados nos levam a
confirmar a importância de haver um bom diálogo e boa interação entre os
envolvidos na Educação a Distância para que a evasão seja minimizada.
É fundamental reiterar o múnus da tutoria a distância, pois ssa ferramenta tem
a possibilidade de minimizar as dificuldades dos alunos que dizem não ter tempo
disponível para acompanhar a tutoria presencial, além de levar conhecimento para
áreas remotas do país,.
Os alunos que responderam às questões conseguem fazer suas atividades e
grande parte consegue concluir os períodos sem reprovações nas disciplinas.
Quando os problemas aparecem, o intuito de concluir é um fator determinante, pois
para o aluno que queira chegar ao fim do curso vai lutar para transcender os
obstáculos encontrados. No entanto, estes mesmos sentem-se bloqueados em
questões de esclarecimentos e interação com a coordenação do curso.
Este trabalho evidenciou que existem aspectos específicos da evasão que
precisam ser avaliados e tratados nas várias instâncias da Educação a Distância:
Universidade, Polo, Curso, Coordenação e Tutoria. Portanto, a intervenção precisa
ser direcionada a partir de uma atuação integrada das esferas institucionais, cada
qual com seu foco específico, porém, com um objetivo único: minimizar a evasão,
possibilitando que um maior número de alunos que ingressam na EaD possam
concluir seus cursos.
Reiteramos que a dinâmica social não deve ser assumida de forma passiva,
isto é, os inúmeros avanços no campo das ferramentas tecnológicas por si mesmos
não podem dar significado holístico ao complexo fenômeno da educação. A
condução, os objetivos e a apropriação da educação a distância exigem, diante das
questões sociais que assinalam o nosso país, um envolvimento de todos os atores
com consciência crítica na reformulação e fortalecimento dessa modalidade de
ensino.
Este estudo teve como escopo contribuir não só para o aperfeiçoamento do
curso de Administração Pública a distância da UEMA, na tentativa de prevenir a
problemática da evasão, mas também instigar a reflexão de planejadores de cursos
nesta modalidade, de pesquisadores na área e suscitar novas perspectivas para
esse fenômeno.
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Resumo
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense)
oferece cinco cursos técnicos a distância através do sistema Rede e-Tec Brasil. A
criação do programa Rede e-Tec Brasil permitiu a democratização do acesso ao
ensino profissionalizante. Porém, é preciso que haja também plena
democratização da permanência dos estudantes ingressantes nestes cursos,
evitando a evasão. O objetivo da pesquisa foi levantar dados relacionados ao perfil
sócio-demográfico dos estudantes evadidos e não evadidos em busca da
caracterização dos grupos que apresentam maior risco de evadir. Estudos
mostram que a identificação prévia do grupo de risco pode ajudar a instituição a
elaborar metas para melhorar a retenção dos alunos nos cursos. Foi enviado um
questionário elaborado no GoogleDrive para os estudantes. As respostas foram
organizadas em uma tabela pelo próprio sistema e a partir dos gráficos gerados os
dados foram analisados. Notou-se que a maior parte dos evadidos é constituída
por pessoas entre 45 e 60 anos de idade. Já os não evadidos possuem em geral
entre 25 e 34 anos. Os evadidos tem nível de escolaridade menor que o dos não
evadidos evem de famílias pouco escolarizadas. Os evadidos se mostraram menos
satisfeitos com a instituição e possuem pouco compromisso com os estudos. Estes
dados permitem identificar os grupos de risco e orientam a tomada de decisões
para minimizar os índices de evasão.
Palavras-chave: Evasão, Curso técnico a distância, Rede e-Tec Brasil
Abstract
Fluminense Federal Institute of Education, Science and Technology (IF
Fluminense) offers five technological distance courses through Rede e-tec Brazilian
program. This program aims to disseminate vocational distance education
throughout Brazilian territory. However, it is necessary to create measures to
increase student retention in these courses. In this work we analyze some personal
characteristics of dropout students on those courses offered by IF Fluminense.
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Researches in evasion have shown that it is possible to minimize student dropout if
you know the profile of students that have more tendency to abandon the course
and take measures to help these groups. A questionnaire was elaborated in
GoogleDrive and it was sent for students. The answers were automatically
organized in tables and graphs. We observed that when compare students that
have abandon the course with those one that have finish or are still in course that
the first group is older and have lower level of scholarly than the second one.
Besides, family scholarly plays an important role. We have found a greater
tendency to evade between students whose mother and/or father had spent fewer
years in school. Moreover, dropped students usually study less hours during the
week. When students were asked about overall satisfaction with the school, evaded
students had showed less pleased. These data can allow the institution to early
identify risk group students and improve courses and relationship with students.
Keyword: Student dropout, Technological distance education, Rede e-Tec Brazil

1. Introdução
A criação da Rede e-Tec Brasil através do Decreto n° 7.589, de 26 de outubro de
2011 propiciou a larga expansão do número de cursos técnicos na modalidade a
distância ocorrida nos últimos anos. Este fator está levando para milhares de
brasileiros a oportunidade de ter acesso à educação profissionalizante.
A Educação a Distância (EaD) pode ser definida como o processo
educacional em que se utilizam, de acordo com pressupostos pedagógicos
(ALMEIDA, 2008), Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para transmitir
e receber informações, a fim de que os discentes construam o conhecimento.
Moran (2002) define que “educação a distância é o processo de ensinoaprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão
separados espacial e/ou temporalmente”. Um dos principais benefícios da educação
não-presencial é a flexibilidade, na qual se permite que pessoas que, por inúmeros
motivos, não conseguiriam estudar num curso presencial, tenham a oportunidade de
se qualificarem. Além disso, os cursos técnicos em EaD são vieses para que mais
mão de obra qualificada seja criada, acelerando o crescimento da economia.
O aluno da Educação a Distância é, em alguns aspectos, diferenciado do
aluno da educação presencial. Percebe-se que, geralmente, o estudante desta
modalidade possui pouco tempo disponível para fazer um curso presencial e acaba
por optar pela EaD em busca da flexibilização dos horários de estudo (FERREIRA et
al, 2007).
O rápido crescimento da educação técnica a distância, observado
especialmente nos últimos anos no Brasil, serviu para democratizar o acesso ao
ensino profissionalizante. Devido à velocidade com que esta expansão ocorreu e
devido à importância que esse portal de oportunidades passou a ter para milhares
de pessoas, se faz necessário não apenas democratizar o acesso à EaD, como
também democratizar a permanência daqueles que ingressam num curso técnico a
distância. Isso significa que as instituições devem, além de ofertar cursos
2

profissionalizantes a distância, mostrar que são capazes de atender aos alunos com
uma formação de qualidade no período do curso, evitando o fenômeno da evasão.
Sendo assim, a abertura de novas vagas deve vir acompanhada de requisitos que
atendam às peculiaridades do aluno da EaD, como flexibilidade de horários,
eficiência na entrega do material de estudos, além de tutores e professores
capacitados para atender de maneira ágil e eficaz aos alunos. Caso contrário, um
alto índice de abandono dos cursos pode gerar um desperdício financeiro do
governo. Pode ainda gerar danos psicológicos severos aos alunos (SIMPSON,
2014a). Simpson (2014b), em outra pesquisa, afirma que o índice de depressão e
desemprego é maior entre os evadidos do que aqueles que sequer ingressaram nos
cursos. Estes fatores mostram o grave impacto da evasão sobre os alunos e
reafirmam a importância de pesquisas que busquem reduzir as taxas de evasão.
Mesmo com tais problemas, poucas medidas estão sendo tomadas para
evitar que a evasão seja alta. Segundo Rumberger (1987) apud Dore e Luscher
(2011), “entender as causas da evasão é a chave para encontrar soluções para o
problema”. Apesar de a evasão ser um fenômeno natural e difícil de ser explicado
(DORE, LÜSCHER, 2011), suas taxas podem ser reduzidas ao se conhecer o perfil
dos evadidos e ao se tomarem decisões com base nestes dados. Desta maneira, é
possível mapear o grupo que apresenta maior risco de evadir, cabendo à instituição
agir de maneira preventiva para evitar a evasão. Encontram-se poucos trabalhos que
abordem as causas do abandono escolar de uma forma geral. No ensino
profissionalizante a distância, entretanto, o número de trabalhos é ainda menor, o
que delimita o conhecimento que se tem nesta área. Partindo-se desta realidade,
esta pesquisa buscou conhecer o perfil sócio-demográfico e algumas percepções
(como a satisfação com a instituição e o nível de conhecimento obtido no ensino
médio) dos alunos evadidos e não evadidos de cinco cursos técnicos a distância do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense).
Descreveu-se e interpretou-se os dados obtidos, visando no futuro oferecer suporte
teórico para a melhoria dos cursos ofertados na instituição.

2. Objetivos
O objetivo da pesquisa foi levantar e interpretar dados relacionados a múltiplos
aspectos pessoais de alunos evadidos e não evadidos dos cursos técnicos em
Segurança do Trabalho, Eventos, Análises Clínicas e Multimeios Didáticos na
modalidade a distância do IF Fluminense.

3. Metodologia
De acordo com o perfil desta pesquisa, é possível classificá-la como descritiva. Gil
(2002) diz que, “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição
das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o
estabelecimento de relações entre variáveis”.
O início deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica no Scielo e no Portal
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Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES). Buscaram-se estudos relacionados a características do processo de
abandono escolar no ensino técnico e no ensino superior a distância, visto que
encontraram-se poucas pesquisas na área da evasão de cursos técnicos a distância.
Devido ao caráter pioneiro desta temática, que busca compreender as
características e problemáticas envolvendo os alunos da modalidade a distância de
cursos técnicos,encontram-se poucos artigos na área (DORE; LÜSCHER, 2011).
Após a fase de pesquisa bibliográfica, foi desenvolvido um questionário no
GoogleDrive abordando o perfil sócio-demográfico dos alunos e suas percepções em
relação a múltiplos aspectos do curso. As questões ligadas ao perfil sóciodemográfico abordavam temáticas como: nível de escolaridade dos alunos, dos pais
e mães e a idade dos estudantes. As questões relacionadas aos aspectos do curso
possibilitavam aos alunos a exposição de suas opiniões com relação ao curso, ao
Instituto e ao próprio processo de abandono. A Coordenação Geral de EaD do IF
Fluminense foi solicitada pela orientadora da pesquisa para se ter acesso aos emails cedidos pelos alunos no momento da matrícula. Foram, então, enviadas para
essas contas de e-mail uma breve descrição da pesquisa, seguida do convite para
participação desta e o link para acesso ao questionário. A mensagem de e-mail
enviada também deixava claro que não há como identificar quem responde a
pesquisa através do GoogleDrive, preservando-se a identidade dos alunos. À
medida que os estudantes respondem ao questionário, uma planilha é
automaticamente preenchida e permite posteriormente que os gráficos sejam
elaborados. A análise dos resultados foi feita a partir desses gráficos.
O questionário desenvolvido era similar para os evadidos e não evadidos,
porém, de acordo com o respondido, estes eram direcionados para grupos distintos
de questões. No caso de um aluno se declarar evadido, por exemplo, o GoogleDrive
o direciona para as perguntas formuladas para este grupo.
Após algumas semanas do envio dos e-mails, foi enviado outro e-mail
convidando novamente os estudantes a contribuírem com a pesquisa. Além disso, o
convite também foi feito por meio da rede social Facebook, através do grupo de cada
curso, para os alunos dos cursos técnicos em Segurança do Trabalho, Análises
Clínicas, Guia de Turismo e Eventos (não foi encontrado nenhum grupo do curso de
Multimeios Didáticos nesta rede social).

4. Resultados e Discussão
Foram analisados os cursos técnicos em Segurança do Trabalho, Análises Clínicas,
Eventos, Guia de Turismo e Multimeios Didáticos da modalidade a distância do IF
Fluminense. Os cursos são subsequentes, o que significa que é necessário ter
terminado o ensino médio para ingressar. Todos têm duração de quatro módulos,
cada um com seis meses de duração. A população convidada para participar da
pesquisa foi de 2.481 alunos dos cursos técnicos em Eventos, Guia de Turismo,
Análises Clínicas e Multimeios Didáticos e Segurança do Trabalho na modalidade a
distância. O curso técnico em Segurança do Trabalho foi criado em 2011; os cursos
de Guia de Turismo e Eventos foram criados em 2012; em 2013 foram criados os
4

cursos de Análises Clínicas e Multimeios Didáticos. O percentual de respostas ao
questionário enviado foi de 8,1%.
Notou-se que, deste total, 38,8% dos estudantes se declararam evadidos. Os
cursos que mais registraram evasão, em ordem decrescente, foram: Multimeios
Didáticos (53,8%), Guia de Turismo (50%), Segurança do Trabalho (42%), Análises
Clínicas (30%) e Eventos (14,8%).
Os momentos dos cursos que apresentaram maiores índices de evasão
foram, em ordem decrescente: o 1º módulo (47,4%), o 2º módulo (33,4%), o 3º
módulo (10,2%), o 4º módulo (5,1%) e antes de iniciar o curso (3,9%).
A faixa etária mostrou estar diretamente relacionada com um grupo possuidor
de maior risco de evadir. Percebe-se que a distribuição percentual das idades dos
alunos evadidos é homogênea, desde os 25 anos até os 60 anos. Todavia, quando
os dados dos desistentes são comparados aos dados dos não evadidos, percebe-se
que os alunos que possuem entre 45 e 60 anos foram muito mais propensos a
abandonar o curso. Nesta faixa etária, encontram-se pessoas que, geralmente,
estão menos habituadas ao contato e uso com as tecnologias utilizadas na
educação a distância (computador e internet). Sabe-se que a falta de familiaridade
com estes recursos tecnológicos é um fator relevante na evasão, o que explica a alta
taxa de desistência observada neste grupo (SALES et al, 2011). Observou-se que
28,2% dos alunos desistentes possuíam entre 45 e 60 anos, enquanto que apenas
15,4% dos estudantes em curso e dos egressos estão nesta faixa. A Tabela 1 ilustra
a relação completa entre as idades e o percentual de evasão.
Tabela 1: Distribuição das idades dos alunos evadidos

Faixa etária

Evadidos (%)

Não evadidos (%)

Até 24 anos

16,7

18,7

Entre 25 e 34 anos

28,2

38,2

Entre 35 e 44 anos

26,9

27,6

Entre 45 e 60 anos

28,2

15,4

Mais de 60 anos

0

0

Fonte: Elaborado pelo autor desta pesquisa a partir dos resultados obtidos no
levantamento.

O grau de escolaridade dos evadidos mostrou que alunos com um nível de
escolaridade maior tenderam a evadir menos. Kennedy e Powell (1976) apud Freitas
(2009) afirmam que a evasão não tem relação direta com o nível de escolaridade
anterior ao início do curso. Entretanto, afirmam que há uma pequena tendência de
os alunos com maior escolaridade evadirem menos. Como mostra a Tabela 2, os
estudantes com graduação completa representam o maior grupo de persistentes
(39%).
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Percebe-se que uma porcentagem considerável de alunos ingressou com
graduação completa. Isso justifica a tendência natural de os evadidos serem
compostos principalmente por este tipo de alunos (30,8% dos evadidos possuem
ensino superior). Entretanto, nota-se que os graduados evadem menos, pois,
proporcionalmente, há muito mais não evadidos com curso superior do que
desistentes com a mesma formação.
Tabela 2: Grau de escolaridade dos alunos evadidos

Grau de escolaridade

Evadidos (%)

Não evadidos (%)

Ensino médio completo

21,8

15,4

Curso técnico

12,8

16,2

Graduação incompleta

29,5

25,2

Graduação completa

30,8

39,0

Outro

5,1

4,1

Fonte: Elaborado pelo autor desta pesquisa a partir dos resultados obtidos no
levantamento.

A Tabela 3 apresenta os dados relacionados à escolaridade paterna dos
alunos evadidos e não evadidos. O grau de escolaridade dos pais possui forte
relação com a evasão dos alunos. Os alunos evadidos são filhos de pais menos
escolarizados. Isso se evidencia, pois 53,7% dos pais dos evadidos não concluíram
a educação básica (possuem no máximo o ensino médio incompleto), enquanto que
somente 44,6% dos pais de alunos não desistentes estão na mesma condição. Além
disso, 12,8% dos evadidos têm pais com curso superior completo e, em
contrapartida, 17,1% dos pais dos não evadidos estão em situação similar. Os
estudantes que são filhos de pais e mães mais escolarizados possuem maior chance
de conclusão de cursos como os analisados nesta pesquisa. Estas pessoas podem
ingressar mais tarde no mercado de trabalho e podem se dedicar, muitas vezes
exclusivamente, ao curso.
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Tabela 3: Grau de escolaridade do pai

Escolaridade do pai

Evadidos (%)

Não evadidos (%)

Não estudou

8,9

4,0

Ensino fundamental
incompleto

24,3

23,6

Ensino fundamental
completo

16,7

13,0

Ensino médio incompleto

3,8

4,0

Ensino médio completo

11,5

28,4

Curso técnico

7,7

2,4

Graduação incompleta

3,8

4,9

Graduação completa

12,8

17,1

Outro

5,1

1,6

Prefiro não responder

5,1

0,8

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa a partir dos resultados obtidos no
levantamento.

Em relação ao nível de escolaridade das mães dos estudantes, foi observada
relação direta com a maior probabilidade de evasão, semelhantemente ao que
acontece com os pais. Andrade et al (2007), em pesquisa com alunos evadidos de
cursos técnicos presenciais, constatou um percentual de mães com baixo nível de
escolaridade muito similar ao encontrado nesta pesquisa. Se somados os
percentuais das mães dos alunos evadidos que não completaram a educação
básica, tem-se que 60,2% encontram-se nesta situação. Por outro lado, apenas
44,6% das mães dos estudantes em curso ou egressos não terminaram a educação
básica. A Tabela 4 ilustra a escolaridade materna dos alunos evadidos e
matriculados/egressos. Com relação ao tema, Dore e Luscher afirmam que
Na perspectiva do indivíduo, o background familiar (nível educacional dos pais,
renda familiar e estrutura da família) é, reconhecidamente, o mais importante fator
isolado para o sucesso ou para o fracasso do estudante em algum ponto de seu
percurso escolar. (DORE; LUSCHER,2011, p.776).

O componente familiar – chamado de background familiar, segundo Dore e
Luscher (2011) – é um fator essencial no sucesso do curso e, sendo a escolaridade
dos pais parte deste componente familiar percebe-se que os alunos tendem a evadir
menos quando os pais têm um nível de escolaridade mais elevado.
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Tabela 4: Grau de escolaridade da mãe

Escolaridade da mãe

Evadidos (%)

Não evadidos (%)

Não estudou

9,0

4,0

Ensino fundamental
incompleto

37,1

23,6

Ensino fundamental
completo

7,7

13,0

Ensino médio incompleto

6,4

4,0

Ensino médio completo

14,1

28,5

Curso técnico

2,5

2,4

Graduação incompleta

0

4,9

Graduação Completa

16,7

17,0

Outro

3,8

1,6

Prefiro não responder

2,5

0,8

Fonte: Elaborado pelo autor desta pesquisa a partir dos resultados obtidos no
levantamento.

Curiosamente, notou-se que os estudantes que já haviam concluído curso(s)
a distância anteriormente (26,9%) evadiram mais do que aqueles que nunca haviam
feito um curso nessa modalidade (17,9%). Nunes (2013), em pesquisa anterior com
o curso técnico em Segurança do Trabalho no IF Fluminense, concluiu que a evasão
não possui relação com a experiência anterior dos estudantes em EaD. Jun (2005)
apud Laguardia e Portela (2009) aponta que o número de cursos anteriores
completados exerce importância na conclusão do curso atual, o que não é validado
nesta pesquisa.
Tabela 5: Experiência em EaD

Fez curso a distância
anteriormente

Evadidos (%)

Não evadidos (%)

Não

65,4

69,1

Sim, e concluí

26,9

17,9

Sim, mas não concluí

7,7

13,0

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa a partir dos resultados obtidos no
levantamento.
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Os cursos técnicos em EaD do IFFluminense são subsequentes, ou seja, são
voltados para pessoas que já tenham concluído o ensino médio. O processo seletivo
para ingresso nestes cursos se dá por uma prova objetiva com 40 questões, sendo
15 de língua portuguesa e as outras 25 são divididas em três disciplinas específicas
do curso almejado.
Ao se perguntar se o conhecimento adquirido no ensino médio foi suficiente
para acompanhar o curso, como é mostrado na Tabela 6, 66,7% dos evadidos
concordam total ou parcialmente que sim, enquanto que um percentual
significativamente maior (78,1%) de não evadidos dizem concordar pelo menos
parcialmente com a afirmação. Contudo, estranhamente, uma parcela maior de
evadidos concordam totalmente com a afirmação (37,2% dos evadidos, contra
29,3% dos não evadidos), de forma contraditória ao observado quando se analisam
os percentuais citados anteriormente, quando levou-se em consideração os alunos
que concordaram ao menos de forma parcial com a afirmação. Deste modo,
considera-se que este fator é inconclusivo na definição do perfil de um aluno evadido
ou não.
Tabela 6: Conhecimento construído no ensino médio

O conhecimento
adquirido no ensino
médio foi suficiente para
acompanhar o curso

Evadidos (%)

Não evadidos (%)

Concordo totalmente

37,2

29,3

Concordo parcialmente

29,5

48,8

Não concordo, nem
discordo

14,1

3,2

Discordo em parte

14,1

12,2

Discordo totalmente

5,1

6,5

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa a partir dos resultados obtidos no
levantamento.

A Tabela 7 ilustra o número de horas por semana de estudo dos alunos
evadidos. A responsabilidade pessoal com uma rotina de estudos é um fator
primordial para que se tenha um desempenho satisfatório num curso. Em se
tratando de educação à distância, na qual se exige uma maior autonomia em relação
à educação presencial, a rotina de estudos é um fator ainda mais determinante no
desempenho do aluno.
Dentre os alunos desistentes, observou-se que não havia uma rotina de
estudos ampla, o que prejudica o estudante no que diz respeito ao
comprometimento com o curso e à construção de conhecimentos. Cerca de 65,3%
dos estudantes desistentes declarou estudar no máximo 3 horas por semana ou não
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ter uma rotina de estudos. Enquanto isso, apenas 54,4% dos não evadidos estudam
no máximo 3 horas por semana ou não possuem rotina de estudos. Martins et al
(2013) afirma que os estudantes da EaD que possuem maior responsabilidade em
estudar apresentam menores chances de evadir. Evidencia-se, deste modo, que os
estudantes evadidos podem ter sido conduzidos a evadir por não se comprometerem
de forma séria com o curso.
Tabela 7: Rotina de estudos

Rotina de estudo
semanal

Evadidos (%)

Não evadidos (%)

Menos de 1 hora

12,8

2,4

Entre 1 e 3 horas

39,7

45,5

Entre 3 e 5 horas

19,2

25,2

Mais de 5 horas

15,4

19,5

Não tinha/tem rotina de
estudos

12,8

6,5

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa a partir dos resultados obtidos no
levantamento.

A Tabela 8 mostra como os alunos posicionaram-se ao serem perguntados
sobre o nível de satisfação com o Instituto. O nível de satisfação do estudante com a
instituição pode ser decisivo na permanência do mesmo. As instituições estão
demasiadamente preocupadas com a qualidade do material de ensino e pouco
preocupadas com a motivação do aluno para que este se interesse em aprender
(SIMPSON, 2014). As instituições mostram-se também mais interessadas em buscar
novos alunos do que manter os atuais. Percebe-se que, de modo geral, as ações
não visam, de maneira direta, manter o aluno satisfeito com o curso. Tais fatores
podem contribuir para levar o estudante ao desinteresse e consequente insatisfação
com a instituição, provocando a evasão.
Nota-se uma diferença significativa entre a satisfação com a instituição dos
estudantes persistentes e desistentes. Somando-se os percentuais, tem-se que
61,5% dos evadidos responderam ou “muito satisfeito” ou “satisfeito” com o IF
Fluminense. Entre os não evadidos este percentual é maior (73,2%). Se somada a
outros fatores pessoais, a insatisfação com o Instituto pode ser um ponto forte na
decisão de abandonar o curso.
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Tabela 8: Nível de satisfação com o IF Fluminense

Grau de satisfação com
o IFF

Evadidos (%)

Não evadidos (%)

Muito satisfeito

20,5

28,5

Satisfeito

41,0

44,7

Nem satisfeito, nem
insatisfeito

21,8

18,7

Insatisfeito

11,6

8,1

Muito insatisfeito

5,1

0

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa a partir dos resultados obtidos no
levantamento.

5. Conclusão
Mesmo com a larga expansão do número de cursos técnicos em EaD no Brasil, após
a criação da Rede e-Tec, ainda não se observam na literatura muitos estudos na
área da evasão nesta modalidade. Para se suprir esta carência, a presente pesquisa
foi desenvolvida buscando-se explorar este campo de informações. É de suma
importância que mais trabalhos sejam desenvolvidos, visando dar continuidade à
busca pelo entendimento da evasão, suas causas e, quem sabe, seus efeitos.
É evidente que há uma grande demanda de mão de obra de nível técnica no
Brasil, portanto a ampliação do número de vagas em instituições públicas e a
interiorização das mesmas pelo país significa um grande avanço. Por outro lado, o
crescimento da oferta de cursos a distância é acompanhado pelo desafio de diminuir
as altas taxas de evasão observadas na modalidade.
Nesta pesquisa foram contemplados aspectos relacionados ao perfil sóciodemográfico e percepções pessoais dos alunos evadidos e não evadidos de cinco
cursos técnicos a distância do IF Fluminense.Sabe-se que a evasão é um fenômeno
que envolve inúmeros fatores e identificá-los é essencial para a localização do grupo
de maior risco de evadir para que possam ser tomadas medidas específicas voltadas
para esse grupo.
Notou-se que os alunos evadidos possuem, principalmente, entre 45 e 60
anos de idade, contrariando o observado em algumas pesquisas anteriores. Foi
observado que os alunos que possuíam um grau de escolaridade mais alto
tenderam a evadir menos, quando se compararam os percentuais de evadidos e não
evadidos que possuem graduação completa. Do mesmo modo, a escolaridade dos
pais foi fundamental na permanência ou não dos estudantes. Percebeu-se que
aqueles alunos provenientes de famílias menos escolarizadas tenderam mais a
evadir.
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Tanto a experiência anterior em cursos da modalidade a distância, quanto a
qualidade da educação tida no ensino médio se mostraram variáveis pouco
relevantes na caracterização do grupo de maior risco de evadir. Todavia, ficou claro
que o compromisso com uma rotina de estudos é decisivo na permanência dos
estudantes da EaD. Notou-se também que os estudantes evadidos estavam
significativamente mais insatisfeitos com o IF Fluminense do que os estudantes não
evadidos, mostrando que uma parcela dos casos de evasão poderia ter sofrido
intervenção da instituição para se reduzirem estes altos índices de abandono.
A rede de instituições públicas que ofertam cursos técnicos à distância só
vem se expandindo nos últimos anos. Isso leva a várias cidades a oportunidade de
acesso à educação profissionalizante gratuita. Por outro lado, é necessário que este
crescimento seja acompanhado por dois grupos de ações da instituição: de um lado,
é necessário que se tenha flexibilidade, acompanhamento de perto dos alunos,
tutores e professores atuantes e maior qualidade no atendimento dos estudantes
quando solicitarem. Por outro lado, é imprescindível que se identifiquem
precocemente os alunos que compõem os grupos de maior risco de evadir, para que
ações preventivas sejam tomadas e os casos de abandono sejam minimizados.
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Resumo – O presente trabalho de cunho qualitativo apresenta uma discussão
sobre a institucionalização da Educação a Distância (EaD) e seus desafios
emergentes. A partir de um resgate histórico, faz levantamento bibliográfico sobre
a temática, apresenta os modelos oferecidos pelos programas federais
Universidade Aberta do Brasil (UAB), Rede e-Tec Brasil e os impactos de seus
modelos para a institucionalização da EaD, os aspectos legais da atividade de
tutoria, além da interação na EaD. Destaca a importância dos programas federais
para a interiorização e capilarização da EaD no Brasil, porém mostra que a crise
politica e econômica que atingiu o país, a partir de 2014, tornou a questão da
institucionalização emergente, seja para as instituições buscarem uma nova forma
de continuar a oferecer esta modalidade de ensino sem os fomentos desses
programas, quanto para finalização das ofertas em andamento. O artigo apresenta
como resultados, reflexões e ações norteadoras para se pensar o processo de
institucionalização e a oferta de cursos na modalidade a distância no âmbito da
rede pública de ensino, por meio de um estudo de caso referente à primeira oferta
de um curso EaD sem fomento em uma pós-graduação lato sensu em uma
instituição pública de ensino.
Palavras-chave: Institucionalização, EaD, Cursos, Tutor
Abstract – The present study qualitative presents a discussion of the
institutionalization of Distance Education (DE) and its emerging challenges. From a
historic rescue, makes literature on the subject, presents the models offered by
federal programs Open University of Brazil (UAB) and Rede e-Tec Brazil and the
impact of their model for the institutionalization of distance education, the legal
aspects of mentoring activity, as well as interaction in distance education. It
highlights the importance of federal programs for the interiorization and
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2
capillarization of distance education in Brazil, but shows that the political and
economic crisis that hit the country, from 2014, made that the issue of
institutionalization become emerging, either for institutions seeking one new way to
continue to offer this modality of education without the encouragements of these
programs, and for finalization of the offers in progress. The article presents as
results, reflections and actions for guiding questions if you think the
institutionalization process and the provision of courses in the distance within the
public school system, through a case study on the first offering of a course EaD
without promoting in a post-graduation sensu lato in a public institution of higher
education.
Keywords: Institutionalization, distance learning, courses, Tutor

1 INTRODUÇÃO
Na última década a Educação a Distância (EaD) teve um crescimento importante na
rede pública de ensino, especialmente pelos programas federais de fomento da
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e da Rede e-TEC, atendendo aos níveis de
ensino superior e técnico. Entretanto, esses programas sofreram cortes
orçamentários, principalmente nos anos de 2014 e 2015, em especial a UAB. Isso
ocasionou diversas ações para garantir a manutenção dos cursos já em andamento
e, também, o 'adiamento' de novas ofertas de cursos na modalidade a distância.
Neste sentido, foram revistos os parâmetros para o pagamento de bolsas de
pesquisa do Sistema UAB na tentativa de deixá-los mais enxutos. Até a presente
data, a UAB dispõe de parâmetros para pagamentos de bolsas para coordenadores
gerais e adjuntos por IES, professores, tutores, coordenadores de tutoria e equipe
multidisciplinar, normalmente composta por designers educacionais, pedagogos,
designers gráficos, editores de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), editores
de vídeo, revisores de texto e programadores visuais.
Diante do contexto apresentado e do desejo de algumas Instituições de
Ensino Superior (IES) em institucionalizar a Educação a Distância, surgiram os
seguintes questionamentos: Como garantir cursos na modalidade a distância sem
fomentos externos? Como alocar carga horária docente para EaD? Como garantir o
funcionamento dos polos de apoio presencial? Como possibilitar a expansão da
EaD? Como viabilizar a produção de material para EaD? Como garantir a
infraestrutura física?
A EaD permite a oferta de componentes curriculares e/ou cursos nos
diferentes níveis educacionais e, ainda, em modelos de EaD que vão desde cursos
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personalizados para atender a um público-alvo reduzido até aqueles que visam o
grande público, por exemplo, Massive Open Online Course (MOOC) - Curso Online
Aberto e Massivo. Há ainda cursos com uso de inúmeras mídias (áudio, vídeo,
tutoriais e animações) que exigem esforço e tempo dedicado ao planejamento e a
elaboração destas mídias, além de posterior trabalho de (re)avaliação.
É fato que o modelo UAB e e-TEC para oferta de cursos na modalidade a
distância influenciaram as IES em distinguir as atividades docentes das atividades
de tutoria, inclusive com o uso de valores menores para o pagamento de bolsa para
a tutoria. Isso criou concepções equivocadas sobre o profissional que atua nesta
função, por exemplo, editais de seleção que exigem a titulação em nível de
graduação e/ou no máximo uma pós-graduação lato sensu e hierarquia de funções
na EaD sob risco de representarem uma proletarização da atividade de tutoria
perante a docência.
As questões apresentadas reforçam um dos entraves para a
institucionalização da EaD que é a atividade de tutoria, para além de outros fatores.
Este artigo tem como objetivos: fazer um levantamento bibliográfico sobre a temática
a partir dos modelos de EaD existentes, propor ações norteadoras para se pensar o
processo de institucionalização e a oferta de cursos EaD no âmbito da rede pública
de ensino. Isso, a partir dos resultados obtidos em um estudo de caso, referente à
primeira oferta de um curso de pós-graduação lato sensu na modalidade à distância
sem fomento, em uma instituição pública de ensino.

2 MODELOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A Educação a Distância no Brasil surgiu por meio de cursos por correspondência
desde antes de 1900 e foi se aprimorando de acordo com as tecnologias e sua
época, tais como rádio e TV. Com o advento das tecnologias, um conceito para EaD,
segundo o decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005, é que a Educação a Distância
caracteriza-se por uma modalidade educacional.
[...] na qual a mediação didático–pedagógica nos processos de ensino e
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo
atividades educativas em lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2005, p.1)

Para Moore e Kearsley (2008, p.2) a Educação a distância consiste no “[...]
aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local do
ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação
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por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas
especiais”. O tipo de aprendizado na educação a distância é um aprendizado
planejado e pelo qual uma pessoa – o aluno – se propõe deliberadamente a
aprender e é auxiliado por outra pessoa – o professor – que cria, também
deliberadamente, meios para ajudar essa pessoa a aprender (MOORE; KEARSLEY,
2008).
Nesse contexto, observa-se que a EaD é uma modalidade de ensino que
deve ser planejada levando-se em consideração o tempo-espaço, novas tecnologias
e o estudo autônomo.
Para embasamento neste estudo, apresenta-se uma breve descrição oriunda
no século XX de quatro autores que se destacaram em seus estudos sobre EaD,
são eles: Charles A. Wedemeyer, Michael G. Moore, Borje Holmberg e Otto Peters.
Esses autores apresentaram novas abordagens à sua época sobre questões
pedagógicas, mediação, veículos de difusão, processo de comunicação e autonomia
do aluno.
Teoria da Industrialização (Peters)
Esta teoria teve início em 1967, considerando a EaD como algo
‘industrializado’, ou seja, um produto de uma sociedade industrial. Foram
identificadas questões semelhantes com relação a: divisão de tarefas, mecanização
das atividades, orientação para a produção em massa e padronização dos
procedimentos utilizados (KEEGAN, 1994). A estruturação necessária para a oferta
desse tipo de curso deu origem a crítica sobre o ‘engessamento da EaD’, cujos
materiais eram pré-concebidos antes do curso, com pouca flexibilidade para
possíveis alterações ao longo da oferta do mesmo. A predominância era pela
correspondência e materiais impressos. Otto Peters não considerava suas ideias
como uma teoria de EaD, mas estas tiveram um impacto significativo por diferenciarse das demais teorias.
A partir da década de 1990, em especial pelo crescimento e acesso as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), o modelo de EaD pôde ser
alterado, incluindo diferentes estratégias de ensino, desde algo mais individualizado
até a proposta de atividades interativas e colaborativas, permitindo um melhor
diálogo entre docentes e discentes.
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Teoria do Estudo Independente (Wedemeyer)
Nesta teoria a ênfase foi dada à autonomia e à independência do aluno no
processo de ensino e de aprendizagem. Wedemeyer (1977) destacou quatro
elementos fundamentais para o processo de ensino e de aprendizagem: o professor,
o aluno, os conteúdos e o modo de comunicação entre professor e aluno. A Teoria
do Estudo Independente possui seis características: (i) separação entre professor e
aluno, (ii) individualização do ensino, (iii) realização dos processos de ensino e
aprendizagem por meio escrito ou digital; (iv) aprendizagem a partir do
desenvolvimento de atividades, (v) aprendizagem no ambiente familiar do aluno e a
(vi) responsabilidade do aluno pelo seu próprio ritmo de aprendizagem.
Teoria Transacional (Moore)
Moore (2002) desenvolveu o conceito de ‘distância transacional’, que vai para
além da distância geográfica ou temporal, sendo, sobretudo, um conceito
pedagógico. É um conceito que descreve o universo de relações professor-aluno
quando estes estão separados no espaço-tempo. Existem grupos de variáveis
voltadas para o ensino e a aprendizagem, que influenciam na distância transacional:
o diálogo, a estrutura e a autonomia do aluno (MOORE, 1989). Para Moore (2002)
quanto mais os materiais didáticos forem estruturados, maior é a distância
transacional e vice-versa. Essa questão justifica os motivos que levam a
determinadas metodologias terem a necessidade ou não de uma interlocução diária
entre mediadores (tutores) e alunos.
Teoria da Conversação Didática Guiada (Holmberg)
Para Holmberg (1995) a aprendizagem é um processo de diálogo que deve
ser ‘guiada’ pelo professor. A EaD atribui um papel fundamental ao exercício da
autonomia. O aluno assume uma parcela maior de responsabilidade por sua própria
aprendizagem, definindo seu ritmo e organização de estudo, inclusive alterando a
sequência de conteúdo. Na teoria de Holmberg (1995) são apresentados axiomas
que tratam da relação interpessoal entre os atores de um curso EaD, do material
didático bem desenvolvido que permite a comunicação em duas vias, da importância
da motivação para alcançar os objetivos propostos, da comunicação realizada de
uma forma natural e da organização de estudo por meio do planejamento e de um
currículo adequado.
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Massive Open Online Course
Os Massive Open Online Course (MOOC) são cursos oferecidos abertamente
por professores e especialistas para milhares de estudantes (WULF et al, 2014).
Eles surgiram e se popularizaram rapidamente, tornando-se uma indústria, com
empresas e universidades que fornecem estes serviços educacionais
(CHRISTENSEND et al, 2013). Por serem oferecidos, em sua maioria, de forma
gratuita, sem pré-requisitos para participação, e com os mais diferenciados
conteúdos, possuem um grande número de inscritos, por isso, denominado
“massivo”. Os cursos são conduzidos exclusivamente pela internet, sendo que os
materiais são digitalizados e a participação e debates ocorrem online. Por fim, o
modelo pedagógico pode variar conforme o curso, havendo objetivos de
aprendizagem e cronograma definidos (WULF et al, 2014). Porém, nessa
modalidade de ensino há um alto índice de desistência, apenas cerca de 10% dos
inscritos concluem os cursos a qual se inscrevem (MATTAR, 2009).

3 INTERAÇÕES NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Um estudo importante em torno da Educação a Distância está na interação. Mattar
citado por Sommer (2010, p. 26), reforça esta questão:
Fico surpreso de perceber, cada vez mais, que as pessoas e instituições só
enxergam na EaD a produção de conteúdo, só conseguem imaginar a EaD
como a entrega de um conteúdo pronto para o aluno. Pouquíssima gente
enxerga a EaD como uma atividade de interação, colaboração e construção
de conhecimento, com a atuação ativa de um tutor – um professor que
organiza e/ou produz conteúdo, medeia a interação, propõe atividades em
função do perfil e do ritmo da turma e assim atua como um parceiro-guia no
processo de aprendizagem. Venho escrevendo isso há anos, mas parece
que cada vez se ouve menos a mensagem.

Moore e Kearsley (2008) destacam três tipos de interação que se manifestam
quando aluno e professores estão distantes fisicamente: aluno-conteúdo, alunoprofessor e aluno-aluno. Por meio dessas interações, alunos e professores
assumem uma posição ativa na busca pela construção do conhecimento. Segundo
Vygotsky (2001, p. 72):
É por isso que no processo de educação também cabe ao mestre um papel
ativo: o de cortar, talhar e esculpir os elementos do meio combiná-los pelos
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mais variados modos para eles realizarem a tarefa de que ele, o mestre,
necessita. Deste modo, o processo educativo já se torna trilateralmente
ativo: é ativo o aluno, é ativo o mestre, é ativo o meio criado entre eles.

Mattar (2009) destaca outros tipos de interação decorrentes de mudanças
ocorridas na área de EaD, em função do uso dos Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA), que permite em um só local o uso de diferentes recursos e
formas de comunicação. São elas: professor-professor, professor-conteúdo,
conteúdo-conteúdo, aluno-interface, autointeração e vicária (silenciosa, passiva).
Para Vygotsky, o homem se constitui como tal por meio das suas interações
sociais, sendo visto como alguém que transforma e é transformado nas relações
produzidas em determinada cultura. A construção do conhecimento é, portanto, uma
ação compartilhada, uma vez que é por meio dos outros que as relações entre
sujeito e objeto são estabelecidas (REGO, 2009).
A ênfase dada à determinada forma de interação pode tornar um curso mais
complexo em termos de automatização e de desenvolvimento de tecnologias ou
mais ênfase a contratação de recursos humanos para a oferta de curso. Estas
questões devem constar nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) no intuito de
deixar clara a metodologia utilizada e o número máximo de alunos que podem ser
atendidos.
4 OS PROGRAMAS FEDERAIS E OS IMPACTOS NA OFERTA DE CURSOS A
DISTÂNCIA
A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criada como um projeto da extinta
Secretaria de Educação a Distância (SEED) do MEC em 2005 e institucionalizada
como Sistema pelo decreto de nº 5.800, no ano de 2006 (BRASIL, 2006).
O Sistema UAB visa o desenvolvimento da modalidade de educação a
distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos superiores no
Brasil, cujo foco é a formação de professores. Essa política nacional ocorreu com a
cooperação da União e dos entes federativos por meio da oferta de cursos
superiores na modalidade a distância, por instituições públicas de ensino superior,
em polos de apoio presenciais. Sendo que a articulação, inicialmente, foi feita por
meio de edital do MEC, definindo os requisitos, as condições de participação e os
critérios de seleção. Além disso, existem os acordos de cooperação técnica que
oficializam as ofertas no Sistema UAB, firmados entre o MEC, os entes federativos e
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as instituições públicas de ensino superior credenciadas para a oferta de cursos na
modalidade a distância (BRASIL, 2006).
Em função dessa política de governo, vários municípios tiveram a
oportunidade de oferecer cursos para sua população e regiões vizinhas,
promovendo oportunidade de formação local, principalmente de docentes, o que
melhorou a qualificação profissional das pessoas, a sua permanência e o
desenvolvimento da própria região.
Em meados de 2014, a UAB foi impactada pelo cenário político e econômico
do Brasil, gerando cortes nos recursos financeiros e a suspensão de novas ofertas
de cursos até a presente data.
A UAB oportunizou a capacitação dos profissionais, a divulgação e a
infraestrutura inicial para a oferta de cursos na modalidade a distância. Entretanto, o
uso de bolsas de pesquisa para pagamentos das equipes multidisciplinares e de
curso, fez com que poucas ações fossem realizadas pelas instituições de ensino
visando a institucionalização da EaD, de acordo com as realidades de cada IES.
Destaca-se aqui a contratação de mão-de-obra efetiva para atuar nas
especificidades da EaD, dentre eles: designers gráficos, roteiristas, tutores,
revisores, designers educacionais e outros.
O Sistema Rede e-Tec Brasil, lançado em 2007, visa ofertar educação
profissional e tecnológica a distância e tem o propósito de ampliar e democratizar o
acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos. Também em regime
de colaboração entre União, estados e municípios. Assim como a UAB, o e-Tec
Brasil oportunizou a formação profissional, a oferta cursos em regiões não atendidas
anteriormente e o desenvolvimento local. Entretanto, também teve a remuneração
dos profissionais da EaD por bolsa de pesquisa, o que impactou da mesma forma no
processo de institucionalização nas IES.

5 ASPECTOS LEGAIS REFERENTE AO TUTOR/TUTORIA
Um ponto frágil da EaD encontra-se na denominação da docência. Os programas
federais, UAB e e-Tec Brasil, referem-se ao docente como professor e tutor,
trazendo a diferença não só de nomes e papéis, mas também de remuneração como
dito anteriormente. Percebe-se que a docência ‘virtual’ necessita de uma maior
legitimidade e que a ausência de legislação específica torna complexa a discussão
em torno da institucionalização da EaD, principalmente no que tange o tutor.
Mill (2006, p. 22) considera que a maioria dos fatores desfavoráveis sobre à
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atuação desses profissionais na EaD concentram-se na sobrecarga de trabalho.
Essa pode ser ocasionada pelo excesso de atividades propostas, pela carga horária
disponibilizada para realizar tais atividades, pelo elevado número de alunos, pela
baixa remuneração ou por outros desdobramentos dessa sobrecarga.
Os tutores, no contexto da EaD, desempenham importante papel no processo
educacional e, especialmente, na mediação didático-pedagógica do ensino e
aprendizagem constituindo-se em profissionais da educação que estão em contato
direto com os estudantes por meio do acompanhamento pedagógico e formativo.
Para participarem ativamente da prática pedagógica os tutores devem ter formação
específica e qualificada, já que o domínio do conteúdo e de práticas pedagógicas é
imprescindível para o exercício de suas funções.
Um sistema de tutoria necessário ao estabelecimento de uma educação a
distância de qualidade deve prever a atuação articulada entre professores e tutores,
bem como política definida pelas IES, questões atinentes à formação (inicial e
continuada), carreira, salários e condições de trabalho. É igualmente importante que
esse profissional compreeenda e participe do PPC, conheça o material didático,
tenha acesso ao uso das tecnologias e dos conteúdos sob sua responsabilidade, a
fim de auxiliar e acompanhar o processo formativo dos estudantes no
desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando a pesquisa,
o uso da TICs e também participe de momentos presenciais obrigatórios (CNE,
2016).
Por outro lado, a resolução CNE/CEB de nº 1 de 02 de fevereiro de 2016 não
menciona o nome tutor e/ou atividade tutoria. Este documento é responsável por
definir diretrizes operacionais nacionais para o credenciamento institucional e a
oferta de cursos e programas de Ensino Médio e de Educação de Jovens e Adultos,
nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, na modalidade a distância,
em regime de colaboração entre os sistemas de ensino.
A IES credenciada para EaD é responsável pelos cursos por ela ministrados,
em quaisquer dos regimes de colaboração. Por essa razão, é vedada à pessoa
jurídica parceira, inclusive IES não credenciada para EaD, a prática de atos
acadêmicos, referentes ao objeto da parceria. Nesta direção, devem ser
resguardados os respectivos papeis funcionais de cada parceira, sendo obrigação
da IES credenciada a responsabilidade contratual do professor, do tutor, bem como
a responsabilidade pelo material didático e pela expedição das titulações conferidas
(CNE, 2016).
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A questão da tutoria é imprescindível para a garantia da oferta de cursos
EaD. Está em tramitação um projeto de lei de nº 2.435/2011 para a regulamentação
do profissional tutor, apesar das campanhas que possuem o slogan ‘Tutor é
professor’.

6 CAMINHOS METODOLÓGICOS
Este artigo apresenta uma pesquisa do tipo qualitativa e quanto aos objetivos do tipo
exploratória, dado o desejo de se ampliar o conhecimento sobre as questões em
torno da institucionalização da EaD.
Nesse sentido, a proposta metodológica da pesquisa por meio de um estudo
de caso visa criar meios para a sondagem, dentro de uma instituição pública de
ensino em um curso de pós-graduação lato sensu. A coleta de dados ocorreu por
meio de entrevistas e pesquisa documental sobre a temática. O estudo de caso,
segundo André (1984) busca a descoberta e a necessidade de atenção aos
diferentes elementos que podem emergir como importantes para a compreensão do
estudo, bem como, aspectos não previstos, dimensões não estabelecidas.
Conforme apresentado, a pesquisa teve também um aspecto bibliográfico, por
“[...] colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi dito, escrito ou
filmado sobre determinado assunto” (LAKATOS et al, 1996, p.66), permitindo
maiores informações sobre o tutor e a atividade de tutoria.
O curso escolhido para a pesquisa iniciou-se em 2015, era atendido por dez
professoras, sendo oito com larga experiência em EaD, adquirida em sua maioria,
na atuação em cursos UAB e duas, recém contratadas, que fizeram uma formação
específica para professores de EaD, ministrados pela própria instituição. O curso
pesquisado ofertava duas disciplinas simultâneas, com duração média de oito
semanas. Os professores, de forma geral, atuaram nas funções de professor e tutor.
Com base em uma proposta de funções e atribuições definida pela UAB e
com as adequações realizadas no decorrer da implantação e gestão dos diversos
cursos EaD da instituição pesquisada, os vários atores que atuam nesse processo
são: Coordenador de Curso, Coordenador de Tutoria, Pedagogo, Designer
Educacional, Professor Conteudista, Professor Formador, Professor-Tutor
Presencial, Professor-Tutor a Distância.
Para a oferta do primeiro curso sem fomento, alguns desses foram excluídos
do processo, dada a ausência de profissional e/ou carga horária disponível para
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exercer tais atividades. Os atores excluídos foram: coordenador de tutoria,
pedagogo e professor-tutor presencial. A turma era composta por 60 alunos, em um
polo de apoio presencial, localizado próximo a capital do estado onde se encontra a
instituição pesquisada. Na falta de uma regulamentação sobre EaD, optou-se por
computar a carga horária equivalente ao ensino presencial, conforme a carga horária
do componente curricular, para turma de até 30 alunos.

7 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS PRELIMINARES
Após o mapeamento das informações coletadas, observou-se que os programas
federais de fomento oportunizaram um modelo de EaD que promove a interiorização
dos cursos por meio dos polos de apoio presencial, mas que não se aplica às
condições atuais das IES públicas por meio de recurso próprio. E ainda, que é
necessário uma legislação mais clara sobre algumas funções e questões
relacionadas a EaD.
Os modelos de EaD apresentados no item 2 contribuem para a reflexão que
muitos dos itens apresentados no Quadro 1 podem sofrer maior ou menor impacto
de acordo com o modelo de EaD utilizado pelas instituições. Por exemplo, um curso
que se caracteriza pela massificação (MOOC e Teoria da Industrialização) com
pouca tutoria, requer uma maior equipe multidisciplinar no sentido de produção de
mídias que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado,
propostas de cursos que se aproximam de Wedemeyer (1977), tentem a uma maior
demanda por tutoria. E neste contexto, mensurar a carga horária docente, também
se torna algo complexo, pois é possível ter cursos que exigem maiores esforços no
planejamento de mídias e outros, na demanda por tutoria. Estas questões devem
estar claras nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC).
Quadro 1 - Questões emergentes e ações necessárias
Questões
Emergentes

Ações necessárias

Custeio-aluno

O financiamento dos cursos por meio de programas de fomento externo
possibilitaram recursos para a construção de materiais textuais e digitais,
diárias para deslocamento das visitas aos polos de apoio presencial,
customização e administração de Ambientes Virtuais de Aprendizagem e
outros. Entretanto as IES públicas sequer possuem um valor de custeioaluno para a EaD. Apesar de existirem alguns grupos de trabalho sobre a
temática, é preciso avançar nesta questão com urgência. Tanto para
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garantir a continuidade dos cursos com o término do financiamento por
programas de fomento quanto para a oferta de novos cursos.
Equipe
Multidisciplinar

É preciso garantir oferta de vagas para os profissionais da área de EaD
nas IES públicas, já citados anteriormente. Além de investimentos em
laboratórios de Tecnologias Educacionais para atuação destes
profissionais (infraestrutura física e de materiais).

Tutor / Tutoria

As IES públicas não dispõem deste profissional em seu quadro de
efetivos. Na IES pesquisada, as iniciativas avançam no sentido de atribuir
carga horária docente para tal atividade, por meio legislação interna já
existente. Os programas de fomento, usualmente, propõem a oferta de
cursos com no mínimo 150 alunos. Trazer esta realidade para a carga
horária docente efetiva, normalmente de 20h ou 40h, é definir que o
docente atue exclusivamente em uma disciplina de um curso EaD. Esta
análise, nos remete aos modelos de EaD apresentados no item 2, pois a
forma e o esforço da atividade de tutoria dependem do modelo de EaD
utilizado e isto precisa estar definido no PPC da instituição.

Carga Horária
Docente

Assim como a tutoria, várias questões giram em torno da docência na
EaD. O PPC deve definir quantos alunos serão atendidos por este
docente, se este docente será o responsável pela elaboração dos
materiais e de que ‘tipo’ de materiais, pois o nível de complexidade para
produção dos mesmos é variável.

Parâmetros
norteadores para
os PPC

É imprescindível que a metodologia de EaD seja detalhada no PPC, pois
é nele que se define o público-alvo, abrangência, número de alunos e
áreas geográficas atendidas. Aprovar um curso para uma cidade próxima
à sede não requer o mesmo esforço que para uma cidade mais distante
e/ou difícil acesso.

Infraestrutura
para os polos de
apoio presencial

As novas regulamentações da EaD, esclarecem sobre a necessidade de
uma estrutura de polo de apoio presencial como interlocutora para a
expansão da EaD. Sem os programas federais questiona-se com qual
órgão ficará esta responsabilidade. A própria IES, um convênio municipal
e/ou estadual? No caso dos Institutos Federais (IF) a sua expansão
geográfica na modalidade presencial, colabora para que as próprias IES
funcionem como polo de apoio presencial, entretanto, falta-lhes a mão-deobra necessária para garantir o funcionamento do polo.
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Expansão da EaD

A expansão da EaD está diretamente relacionada ao item polo de apoio
presencial e as demais questões levantadas: o deslocamento, a
necessidade de custeio e de profissionais das IES presencialmente
nestes polos e/ou de acordo com o demandado nos PPCs.

Infraestrutura da
sede de cursos
EaD

Essas novas regulamentações também fazem menção ao que chamam
de sede. No caso da IES pesquisada, tem-se uma sede que oferta cursos,
que é responsável pela capacitação de profissionais para EaD, pelo
suporte ao AVA, pelo planejamento e apoio à construção dos recursos
educacionais e cada campus ofertante é responsável pelo controle
acadêmico e gestão dos cursos. Esta separação também é um fator
complexo na distribuição dos recursos, atualmente vindo de programas
federais, e que também irá refletir com a possibilidade de oferta de cursos
com recursos próprios da IES.

Fonte: As autoras

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da pesquisa realizada discutiu-se sobre a institucionalização da EaD e
questões referentes à oferta de cursos a distância nas instituições públicas de
ensino.
Percebeu-se a importância dos programas federais de fomento, UAB e e-Tec
Brasil, nos sentido incentivar e ampliar a oferta de cursos nessa modalidade de
ensino. Entretanto a existência dos mesmos fizeram com que poucas ações fossem
realizadas pelas instituições visando a institucionalização da EaD. Além disso, o
modelo de EaD adotado pelos programas não se aplica à oferta de cursos nas
condições atuais das IES públicas por meio de recurso próprio.
É importante destacar que, para a oferta de cursos a distância, é necessário
pensar no modelo de EaD, nas formas de interação para viabilizar o processo de
ensino e aprendizagem, na infraestrutura adequada e nos profissionais que atuarão
nesse processo. Nesta perspectiva, tem-se a fragilidade do tutor no que se refere a
uma maior legitimidade e a ausência de legislação específica que o respalde.
Nesta pesquisa observou-se que existem questões essenciais que precisam
nortear a discussão sobre a institucionalização da EaD, dentre elas, a inexistência
de um valor de custeio-aluno para a EaD, a contratação de profissionais
___________________________________________________________________________
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especialistas da área de EaD, a garantia de funcionamento do polo e a infraestrutura
da sede que oferta os cursos. Outras questões relacionam-se com a oferta de
cursos, como a regulamentação da atividade de tutoria, uma definição para
contabilização de carga horária docente.
Os resultados desta pesquisa mostram que, para além dessas questões, são
necessárias ações concretas para que a EaD deixe de ser algo “à parte” dentro da
instituição e seja reconhecida como modalidade de ensino. Na instituição
pesquisada, os avanços aconteceram a partir da divulgação da modalidade, da
construção de legislação interna que respalda a oferta de cursos EaD sem fomento,
do apoio da gestão no processo de institucionalização e da contratação de
profissionais específicos para atuarem na EaD. Esse processo está em construção,
por isso, para que se possa avançar não é possível ater-se nos desafios
emergentes, mas buscar possibilidades em cada nova situação que se apresenta. A
mudança e o aprendizado são contínuos nesse processo.
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Resumo – O IF Fluminense, em conjunto com a Rede e-Tec, vem oferecendo
cursos técnicos à distância desde 2011. Ao longo desse período, percebeu-se que
a evasão nessa modalidade de ensino tem sido recorrente e, por isso, é um grande
motivo de preocupação. Por isso, buscando contribuir para a escassa literatura
sobre o assunto, tem-se por objetivo averiguar os motivos pelos quais a evasão
ocorreu em todos os cursos técnicos à distância ofertados nos polos do IF
Fluminense, considerando as percepções dos alunos evadidos. Para isso, foi
elaborado um questionário enviado a 2481 alunos através de e-mail e grupos em
rede social, sendo recebido um total de 201 respostas. Mesmo sendo um processo
envolvendo variáveis complexas, como aquelas ligadas a fatores externos ou
internos à instituição, percebeu-se que fatores externos, como a falta de tempo e
motivação, são as principais causas por trás da evasão. Contudo, fatores internos,
como a atuação do tutor, orientação insuficiente, sistema de avaliação das
disciplinas inadequado e inflexibilidade de processos administrativos interagem
com fatores externos e reforçam a evasão. Portanto, medidas para a revisão de
certos processos ocorridos em cursos dessa modalidade podem ser tomadas para
contribuir para a diminuição desse fenômeno.
Palavras-chave: Evasão, Cursos técnicos a distância, Rede e-Tec Brasil
Abstract – Fluminense Federal Institute of Education, Science and Technology (IF
Fluminense) offers five technological distance courses through Rede e-tec Brazilian
program since 2011. It has been observed that student dropout rate in the offered
courses is very high. There are rare studies concerning student dropout in vocation
distance education. Thereat, this works aims to investigate the reasons that have
motivated students dropout in these courses. It was created a questionnaire that
was sent by e-mail and Facebook to 2481 students. We have gotten 201 answers.
Student dropout is a complex process and many reasons, internal or external to
institution, are involved. According to students, institutional external factors as lack
of time and motivating are the main reasons for their decisions of abandon the
course. Among the internal institution factors, the more cited reasons responsible
for their decisions for dropout are: tutors, lack of guidance, inadequate disciplines
assessments and difficulty for solving administrative problems. Therefore, the
institution can take measures to minimize student dropout.
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1. Introdução
A Educação a Distância (EaD) pode ser definida como o processo educacional em
que se utilizam, de acordo com pressupostos pedagógicos1, Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) para transmitir e receber informações, a fim de
que os discentes construam o conhecimento. As TICs acabam por permitir a
separação física entre docentes e discentes, o que possibilita que pessoas antes
impedidas de se engajarem nos estudos possam desenvolver competências e
habilidades.
A partir da definição anterior pode-se inferir que as principais características
da Educação a Distância são a separação física entre os indivíduos envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem e a utilização de meios tecnológicos para superar
essa separação, que, atualmente, concentram-se na internet, embora possam ser
utilizados outros meios, como a televisão, telefone e rádio.
Considerando a essencialidade da utilização das TICs, é importante salientar
algumas mudanças em educação trazidas por elas.
São pelo menos três as constatações de mudança da relação com o saber,
ocasionadas pela cultura informática ou das TICs: A velocidade de aparição e de
renovação dos saberes; As mudanças na natureza do trabalho e das relações de
trabalho; As formas como as tecnologias intelectuais ampliam, exteriorizam e
modificam numerosas funções cognitivas humanas. (GREGGERSEN, 2009, p. 7-8)

Essas mudanças, destacando-se a primeira delas, tornam um aspecto da
EaD ainda mais significativo, aspecto este descrito por Almeida, I. (2008, p. 2),
quando a autora diz que
Na EaD, o aluno deve ser incentivado a estudar e pesquisar de modo independente,
em tempo extraclasse, visando fortalecer o aprendizado, organizar a comunicação e
a troca de informações e, dessa forma consolidar a aprendizagem e construir o
conhecimento. (ALMEIDA, I., 2008, p.2)

Além disso, de acordo com entrevista concedida pelo diretor da Associação
Brasileira de Educação a Distância (ABED), Carlos Longo, à revista Guia do
Estudante, para ter sucesso nesse modelo educacional, o estudante deve ainda ser
disciplinado, organizado, motivado e proativo, logo, esses atributos devem,
igualmente, ser incentivados (GUIA DO ESTUDANTE, 2015).
Apesar de os aspectos sobre a EaD citados acima serem fatores
extremamente interessantes desse método, fica claro que seu significado social é o
1
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mais imprescindível. As tecnologias de informação disponibilizam a educação para
aqueles que estão distantes de instituições de ensino e/ou que não têm grande
disponibilidade de tempo, o que garante à EaD a continuidade como uma
significativa modalidade de ensino. Além disso, há a questão da interatividade e
colaboração entre indivíduos de localidades e realidades diferentes, processo
altamente enriquecedor e capaz de gerar informações inovadoras. É provável que
todos esses motivos tenham estimulado o desenvolvimento e expansão dessa
variedade de educação tanto em âmbito público quanto privado, movimentando
grande quantidade de recursos (ALVES, 2011).
Levando-se em consideração a democratização da educação trazida com a
expansão da EaD, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Fluminense (IF Fluminense), através da Rede e-Tec Brasil, oferece cursos técnicos
seguindo a metodologia EaD desde 2011, sendo o primeiro curso ofertado o de
Segurança do Trabalho. Nos anos seguintes, a oferta foi ampliada e, atualmente,
além do curso técnico em Segurança do Trabalho, são oferecidos cursos técnicos
em Eventos, Guia de Turismo, Análises Clínicas e Multimeios Didáticos
(COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2015a).
Apesar da grande movimentação de recursos, maior produção de estudos
concernentes à educação à distância e o aumento da procura dessa modalidade
pela superação de preconceitos em relação à sua qualidade, ainda são raras as
pesquisas relacionadas à evasão em cursos técnicos à distância e suas
consequências.
A evasão ocorre quando o discente não conclui o curso no qual se matriculou,
ou seja, há a desistência definitiva por parte do aluno (UTIYAMA E BORBA apud
ALMEIDA, O., 2008), o que não só implica em recursos gastos na manutenção dos
cursos, como também implica em “[...] custos não-financeiros, derivado das
repercussões negativas no desenvolvimento acadêmico futuro dos alunos evadidos
e na reputação acadêmica das instituições de ensino.” (LAGUARDIA; PORTELA,
2009). As razões por trás desse fenômeno são extremamente difíceis de serem
estabelecidas pela grande quantidade de variáveis envolvidas (DORE; LÜSCHER,
2011), como problemas pessoais e causas externas e/ou internas à instituição.
Desenvolvido pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC), o Sistema de Acompanhamento e Avaliação do e-Tec Brasil (SAAS)
“possibilita a identificação das potencialidades e fragilidades da oferta de cursos e
polos” (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2015b) A sua utilização
tem o propósito de estabelecer o crescimento da formação técnica na modalidade à
distância e auxilia a observação dos números relacionados à evasão. Segundo
dados coletados no primeiro semestre de 2015, referentes à posição dos estudantes
egressos no curso no qual se matricularam na Rede e-Tec, 18,4% marcaram a
opção “Não conclui o curso, desisti”. Esse valor corresponde a aproximadamente
427 alunos de todos os cursos ofertados na rede federal através da Rede e-Tec
(houve 2.323 avaliações), demonstrando um aumento em relação à avaliação
anterior (2014/2), quando 17,4% marcaram essa opção. Segundo Nunes (2015),
apesar de parecer uma porcentagem pequena, “[...] apenas 55,9% deles haviam
concluído o curso (o questionário foi respondido por 1067 estudantes que efetuaram
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matrícula em algum curso da Rede e-Tec.). É importante citar que parte desses
estudantes poderia concluir o curso ou não, uma vez que os respondentes desse
questionário são divididos entre aqueles que estão apenas estudando, trabalhando e
estudando, apenas trabalhando e nem trabalhando, nem estudando”.
Visto que a evasão em cursos técnicos a distância é uma tendência pouco
investigada, houve a necessidade de expandir um trabalho anterior, em que Nunes e
Grossi (2014) investigaram apenas o curso técnico em Segurança do Trabalho do
Polo Cabo Frio. Com esse estudo, pretende-se desvendar os fatores que possam ter
suscitado a evasão nos cursos técnicos a distância em Segurança do Trabalho,
Eventos, Guia de Turismo, Análises Clínicas e Multimeios Didáticos ofertados nos
polos do IF Fluminense localizados nas cidades de Bom Jesus do Itabapoana, Cabo
Frio, Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Itaperuna, Miracema, Quissamã
e São João da Barra, analisando as percepções dos alunos evadidos desses cursos.

2. Metodologia
Essa é uma pesquisa explicativa, portanto, uma pesquisa que se preocupa em
identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos
fenômenos (GIL apud SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). Sendo assim foi importante
que, ao longo de toda a pesquisa, tenha sido feita pesquisa bibliográfica para que se
conhecessem as informações levantadas sobre o fenômeno abordado. Mesmo que
pouco se fale sobre evasão em cursos técnicos a distância, há uma série de estudos
notáveis sobre a evasão na EaD.
Como ferramenta de investigação dos fatores que podem levar à evasão dos
discentes dos cursos técnicos à distância oferecidos pelo IF Fluminense, foi
escolhido o questionário elaborado no Google Forms. Essa plataforma permite a
construção de formulários em formato de questionário. Depois da formulação do
questionário, um link que permite seu compartilhamento é disponibilizado. Uma vez
que o link é divulgado e a opção “Aceitando respostas” é ativada, as respostas
recebidas são automaticamente organizadas em tabelas e gráficos. A análise das
respostas deu-se através do exame dessas tabelas e gráficos.
Para a elaboração das perguntas, utilizou-se como base um questionário
elaborado anteriormente por Nunes (2013). Partindo-se dele, realizou-se uma série
de modificações para que o questionário resultante estivesse de acordo com os
objetivos do projeto, modificações que foram baseadas em pesquisa bibliográfica
adicional. Além disso, foram consideradas informações de questões levantadas pelo
SAAS que estão ligadas a fatores explorados pela pesquisa. Essas informações
foram consideradas apenas depois de recebimento de permissão pela equipe
responsável pelo sistema de avaliação, sendo fornecido aos autores login e senha
para acesso às avaliações.
Depois da finalização da primeira versão do questionário, o mesmo foi
enviado a uma pequena amostra, para averiguar se suas questões realmente
abordavam todos os aspectos importantes a serem investigados. Essa pequena
amostra correspondeu a uma turma de Análises Clínicas a qual um dos autores
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possuía acesso permitido. O envio se deu através de e-mail, com texto veiculado
esclarecendo aos alunos os objetivos da pesquisa, informando a impossibilidade de
identificação do respondente e fornecendo o link para acesso ao questionário. Outra
forma utilizada para contato com os alunos foi o envio do link para acesso ao
questionário através de grupo do Facebook, o que foi feito duas semanas após o
primeiro contato por e-mail.
Após essa etapa, foram realizadas mais algumas alterações no questionário
em razão de outras informações levantadas por continuação de pesquisa
bibliográfica e por referências levantadas no IV Colóquio Internacional sobre
Educação Profissional e Evasão Escolar. O questionário final interrogou, em um
primeiro momento, o polo em que o curso do respondente é oferecido e a situação
em que ele estava (“Estou cursando”, “Concluí” ou “Abandonei”). Posteriormente,
aos que alegaram abandono, era pedido que apontassem medidas que poderiam ter
contribuído para sua permanência e que escolhessem se as questões que causaram
seu abandono estavam ligadas ou não à instituição. Caso estivessem, o
respondente seria direcionado à parte de “Causas internas à instituição”, em que os
principais fatores encontrados em pesquisa bibliográfica estariam listados. Caso os
fatores não estivessem ligados à instituição, o respondente seria direcionado à parte
intitulada como “Causas externas à instituição”, em que estariam listados os
principais fatores não ligados à instituição de ensino, apontados em trabalhos
encontrados na literatura sobre o assunto.
Terminadas as modificações, foi criado um endereço de e-mail para que os
autores pudessem enviar o questionário ao resto da população, que consiste de
estudantes matriculados nos cursos técnicos a distância de Segurança do Trabalho,
Eventos, Guia de Turismo, Análises Clínicas e Multimeios Didáticos entre o primeiro
semestre de 2011 e segundo semestre de 2014. Os e-mails desses alunos foram
obtidos por solicitação à Coordenação Geral de EaD do IFF. A cada curso, foi
atribuído um link de direcionamento ao questionário, para que fosse possível
observar os resultados separadamente. O total de alunos que receberam
efetivamente o convite para participação na pesquisa, assim como o link do
questionário foi de 2481. Esse número não corresponde ao total de alunos
matriculados, uma vez que alguns alunos possuíam em seus dados cadastrais emails inválidos ou que deixaram de existir. Desse número, 201 alunos responderam,
sendo o equivalente a 8,1% do total de alunos cientes da pesquisa.
Para melhor organização dos resultados a serem obtidos, logo no começo do
questionário, os respondentes foram divididos entre aqueles que ainda vão concluir
um dos cursos, os que já concluíram e os que evadiram. Dos 201 respondentes,
34,8% ainda estão estudando, 26,3% já concluíram e 38,8% abandonaram um dos
cursos. Esse estudo visa analisar apenas as percepções dos alunos que
abandonaram um dos cursos.
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3. Resultados e Discussões
A guisa de esclarecimento, nessa pesquisa, os fatores que podem motivar a evasão
foram classificados como fatores internos ou externos à instituição. Estudo realizado
pelo Ministério da Educação (MEC) entre os anos de 1992 e 1994 utilizou
classificação similar para apontar fatores responsáveis pela evasão, apontando
como macro causadores “Fatores de responsabilidade da Instituição”, equivalentes
aos fatores internos à instituição, “Fatores externos à instituição” e “Fatores
motivados pelo próprio aluno”, equivalentes aos fatores externos à instituição
(BIAZUZ apud COSTA JUNIOR, 2010). Analogamente, Abbad, Zerbini e Souza
(2010), em revisão de literatura sobre evasão na EaD, dividiram as causas entre
“fatores ligados ao aluno e ao seu contexto” e “fatores ligados ao desenho do elearning e blended learning”, que, respectivamente, correspondem aos fatores
externos e internos à instituição.
Os fatores externos à instituição ou estão indiretamente relacionados à
instituição, como o desempenho acadêmico, ou estão ligados a fatores pessoais,
como organização, apoio de familiares, amigos e/ou empresa na qual trabalha. Os
fatores internos à instituição estão relacionados diretamente com a instituição,
exemplos são falhas em processos administrativos, na estrutura física, na estrutura
didática do curso e no desempenho de professores, tutores e/ou funcionários. Essa
classificação está de acordo com a encontrada na síntese dos modelos de Tinto
(1975) e Bean e Metzner (1985) feita por Rovai (2003) apud Sales (2010). Também
foi encontrada por Gomes (1998), Biazus (2003), Pereira (2003), Fiegehen (2006)
apud Costa Junior (2010) e por Grossi e Nunes (2014).
Para 66,7% dos participantes evadidos, fatores externos à instituição foram os
responsáveis pelo estímulo à decisão de abandonar o curso. Respondendo ao
questionário, alunos evadidos puderam optar por mais de um fator externo à
instituição que tenha contribuído para sua evasão. O Quadro 1 lista as principais
causas externas à instituição apontadas pelos estudantes:
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Quadro 1 Principais fatores externos à instituição que, segundo a percepção de
alunos evadidos dos cursos técnicos à distância ofertados pela Rede e-Tec do IF
Fluminense, contribuíram para a evasão

Principais fatores externos à instituição

Percentual de
respostas

Falta de tempo/dificuldade de conciliar trabalho e estudo

46,2%

Falta de motivação

26,9%

Dificuldades nas disciplinas

26,9%

Dificuldade financeira

19,2%

Dificuldades com a utilização do ambiente virtual

17,3%

Dificuldade com transporte para chegar ao polo

17,3%

Fonte: Elaborado pelos autores a partir das informações obtidas através de pesquisa
feita por questionário

Como é possível observar, “Falta de tempo/dificuldade de conciliar trabalho e
estudo” é o principal motivo apontado pelos estudantes para a decisão de
interromper seus estudos. Segundo o Censo EAD Brasil 2014 (p. 76), a maioria das
instituições aponta “a falta de tempo para estudo e participação no curso” como
principal causa para evasão em cursos regulamentados totalmente à distância.
Estudo realizado por Almeida, I. (2008) também aponta a falta de tempo como
principal razão para o abandono.
Embora a falta de tempo seja a causa mais assinalada, estudos mais
aprofundados podem sugerir outros problemas, como a falta de motivação ou
dificuldades relacionadas às disciplinas do curso (GROTE, 2000 apud LAGUARDIA;
PORTELA, 2009). Ainda observando o Quadro 1, “Falta de motivação” (26.9%) e
“Dificuldades nas disciplinas” (26.9%) também são fatores consideráveis.
Além desses fatores, há a “Dificuldade financeira”, apontada por 19,2% dos
respondentes. A dificuldade financeira foi um fator um tanto quanto surpreendente,
já que está comumente associado ao pagamento de um curso (SALES, 2010, p. 67),
enquanto os cursos ofertados pela Rede e-Tec do IF Fluminense são gratuitos. No
entanto, um número considerável de alunos do IF Fluminense não reside na mesma
cidade em que os polos estão localizados, o que pode gerar altos custos
relacionados à locomoção, pois mesmo que alguns polos tenham conseguido para
os estudantes gratuidade nas redes de transporte público, partes da viagem podem
não ser cobertas pelo benefício, impossibilitando que alunos desempregados ou em
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uma situação financeira delicada possam concluir o curso.
A dificuldade financeira ainda pode relacionar-se intimamente ao principal
motivo apontado, a “Falta de tempo/dificuldade de conciliar trabalho e estudo”, visto
que um aluno passando por dificuldades financeiras precisará dedicar grande parte
de seu tempo a atividades que possam remediar seu corrente estado financeiro de
forma imediata.
Como pode ser observado, “Dificuldade com transporte para chegar ao polo”,
também é um fator considerável. Analisando a localização dos polos em cada
cidade, percebe-se que eles são distantes do centro das cidades, tornando a ida a
eles difícil, exemplos são os polos das cidades de Cabo Frio (localizado a 13,2
quilômetros do centro da cidade) e de Bom Jesus do Itabapoana (localizado a 10,1
quilômetros do centro da cidade). Além disso, como os encontros presenciais são
aos domingos, muitos funcionários das empresas responsáveis pelo transporte
público não permitem a utilização do benefício da gratuidade. A importância
atribuída a esse fator pelos alunos contraria a alegação de Nunes (2013) de que o
baixo número de encontros presenciais não interfere nas taxas de evasão, pois o
obstáculo à ida a esses encontros é apontado por 17,3% dos respondentes como
fator determinante para o abandono.
A dificuldade com a utilização do ambiente virtual também foi apontado pelos
respondentes como fator determinante para sua decisão de evadir. Essa variável
não significa, necessariamente, a falta de habilidades básicas relacionadas à
informática. Como apontado por Martins e Hokari apud Martins et al. (2013), esse
fator pode estar associado à falta de experiência no uso de variados dispositivos
com a finalidade de estudo. Isso não implica que a falta de habilidades básicas com
a informática possa ser totalmente excluída, porque não houve um questionamento
específico para que se conhecesse o nível de conhecimento que cada respondente
possuía em relação à informática.
A escolha do respondente por atribuir sua evasão a fatores externos o
impossibilitava de opinar sobre possíveis fatores internos que poderiam ter
estimulado o abandono. Os autores, na construção do questionário, optaram por
essa impossibilidade, a fim de que os resultados pudessem ser analisados de forma
clara e concisa, pois é sabido que o fenômeno da evasão é complexo e envolve
diversas variáveis.
Considerando essa questão, ainda que prevaleçam os que atribuíram sua
decisão de abandonar um dos cursos a fatores externos à instituição, os fatores
internos também devem ser analisados, uma vez que podem interagir uns com os
outros (PARK; CHOI, 2009).
A porcentagem de alunos evadidos que associam à instituição a sua decisão
de desistir do curso é considerável, sendo correspondente a 33,3%. Respondendo
ao questionário, alunos evadidos puderam optar por mais de um fator interno à
instituição que tenha contribuído para o abandono de um dos cursos. O Quadro 2
destaca as principais causas de evasão internas à instituição apontadas pelos
estudantes.
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Quadro 2 Principais fatores internos à instituição que, segundo a percepção de
alunos evadidos dos cursos técnicos à distância ofertados pela Rede e-Tec do IF
Fluminense, contribuíram para a evasão

Principais fatores internos à instituição

Percentual de
respostas

Orientação insuficiente quando solicitou informação à
coordenação de curso ou de polo

38,5%

Sistema de avaliação das disciplinas inadequado

26,9%

Atuação de algum(ns) tutor(es)

23,1%

Falta de material impresso

19,2%

Falta de informação sobre o curso

15,4%

Motivo não listado anteriormente

50,0%

Fonte: Elaborado pelos autores a partir das informações obtidas através de pesquisa
feita por questionário

Mesmo que a maior porcentagem indique um “Motivo não listado
anteriormente”, a argumentação dos respondentes encaixa-se nas opções
“Orientação insuficiente quando solicitou informação à coordenação de curso ou de
polo”, “Atuação de algum(ns) tutor(es)” e “Sistema de avaliação das disciplinas
inadequado”.
Dito isso, é possível perceber que a falta de orientação por parte da instituição
exerce determinada influência na resolução de desistir ou permanecer no curso. A
ausência de apoio acadêmico foi o motivo encontrado por Cookson (1990 apud
ALMEIDA, O., 2008) para que dois terços dos estudantes de um curso a distância
evadissem, refletindo a seriedade de possíveis falhas administrativas de uma
instituição. A inflexibilidade em remarcação de avaliações e na renovação de
matrícula também foram fatores apontados pelos respondentes evadidos.
Quando os alunos evadidos foram questionados sobre o que poderia ter
contribuído para que eles permanecessem, “agilidade da instituição em dar
respostas às demandas/problemas” foi a opção mais escolhida (24,4% escolheram
essa opção), demonstrando consistência com o que foi apontado como principal
causa de evasão. Segundo Schmitt et al. (2008 apud ALVES, 2011), as experiências
na modalidade a distância são mais bem-sucedidas quando informações sobre o
curso, sua organização e seu funcionamento estão expostas de forma clara,
permitindo a compreensão do aluno de seus direitos, deveres e atitudes de estudo.
Essa argumentação também corrobora o que foi encontrado nesse estudo ao se
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observar a porcentagem de alunos que atribuíram sua evasão à “Falta de
informação sobre o curso” (15,4%).
Ainda que a educação a distância venha se voltando, quase exclusivamente,
a tecnologias mais avançadas, o aparecimento do fator “Falta de material impresso”
como motivo para a evasão de 19,2% dos respondentes demonstra que antigas
tecnologias, como o papel, ainda são importantes. De acordo com Nunes (2013), os
alunos alegam que apostilas impressas permitem a maior flexibilidade nas horas
dedicadas aos estudos, uma vez que essas apostilas podem ser levadas a qualquer
lugar, a qualquer momento, diferentemente de dispositivos eletrônicos com acesso à
Internet. Além disso, alguns alunos têm dificuldade de acesso a computador e
Internet.
Mesmo não sendo um dos principais fatores externos à instituição apontados
pelos respondentes como estímulos à evasão, o fator “Dificuldade de acesso à
internet” ainda possui uma porcentagem considerável (11,5%) e acaba somando-se
ao fator “Falta de material impresso” para influenciar a decisão do aluno de
abandonar um curso técnico à distância. Essa percepção reforça a questão da
complexidade e conexão entre fatores influenciadores da evasão.
Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), mais da metade da população possui acesso à Internet, com 54,9% das
residências brasileiras conectadas. No entanto, essa porcentagem somente foi
alcançada em razão da recente consideração da conexão à Internet através de
celulares e tablets (antes se considerava apenas conexões feitas através do
computador) (GOMES, 2016).
Ainda que soe como uma contrariedade ao encontrado nas respostas dos
estudantes, esses dados apenas reforçam suas percepções. A “dificuldade de
acesso à Internet” seria resultado da comprovada dificuldade de acesso a um
computador, que, até o ano de 2015, era a melhor ferramenta para o acesso a
materiais e a realização de atividades. Entretanto, ao longo do ano de 2016, a
questão de dificuldade de acesso à Internet pode ser revertida com a
disponibilização de acesso à plataforma de estudos através de download do
aplicativo “Moodle Mobile” em celulares e tablets (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA, 2016). Apesar disso, as disciplinas exigem que os estudantes façam
atividades que envolvem elaboração de textos ou slides, o que não é simples
através de dispositivos móveis.
Outros fatores avultados pelos evadidos são “Sistema de avaliação das
disciplinas inadequado” e “Atuação de algum(ns) tutor(es)”. A inadequação do
sistema de avaliação das disciplinas necessita de questionamentos, uma vez que
parece não existir ainda um modelo de avaliação que se encaixe nas relações
construídas em cursos à distância (OLIVEIRA; GAMA, 2003).
No que diz respeito à atuação de algum(ns) tutor(es), muitas pesquisas
indicam a relevância da ação do tutor na permanência ou desistência de alunos de
cursos a distância. De acordo com Xenos et al. (2002 apud ALMEIDA, I., 2008), a
quantidade e qualidade das interações entre tutores e alunos, além do meio pelo
qual se comunicam, influenciam os níveis de evasão em cursos da modalidade a
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distância.
Além disso, Park e Choi (2009) relatam uma maior chance de evasão caso
haja dificuldades de comunicação entre tutores e alunos. Os obstáculos entre alunos
e tutores acabam por potencializar um fator externo à instituição, a falta de
motivação, dado que o incentivo não só de tutores, como também de professores, foi
outra ação indicada como contribuinte para uma possível permanência no curso.
Contrariando a concordância até então observada entre principais fatores
internos causadores da evasão e medidas que poderiam contribuir para a possível
permanência do aluno (como a “orientação insuficiente quando solicitou informação
à coordenação de curso ou de polo” ser o principal fator interno à instituição a
influenciar a evasão e a “agilidade da instituição em dar respostas às
demandas/problemas” ser o principal fator contribuinte para a possível
permanência), há a opção “Mais contato com os colegas de curso”. Essa opção foi a
segunda mais marcada entre os fatores que poderiam ter contribuído para que o
estudante não abandonasse o curso, sendo escolhida por 21,8% dos respondentes.
A contrariedade está no fato de que apenas 11,5% deles atribuíram seu abandono à
“falta de interatividade com os colegas de curso”. Isso pode indicar uma falha em
sua percepção da verdadeira importância da interação entre os atores envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem ocorrido na EaD.
Esse dado também corrobora uma série de estudos que apontam como
motivo para a evasão o sentimento de isolamento e solidão causados pelo
distanciamento entre colegas de um curso à distância. Segundo Tinto (1993) apud
Costa Junior (2010), a evasão está relacionada à falta de conexão com o grupo,
sendo, por isso, um fenômeno caracterizado por problemas ligados à área do
relacionamento humano e à ordem social.
Maia, Meirelles e Pela (2004) alegam que a inclusão do estudante o estimula
a continuar o curso no qual está matriculado, motivando-o pelo sentimento de
pertencimento a um grupo. Daudt e Behar (2013) atribuem uma possível diminuição
do abandono ao fim do sentimento de isolamento gerado pela EaD. As autoras ainda
argumentam que experiências de interação “podem, até mesmo, influenciar na
concepção de distância ou de presença em atividades de aprendizagem” (p.416),
potencializando a obtenção de conhecimento e diminuindo sentimentos de solidão e
isolamento. A relevância do maior contato entre colegas de curso também foi
apontada por Nunes (2013) e Grossi e Nunes (2014).

4. Considerações finais
A Educação a Distância tem se expandido e com ela, estudos a respeito de
processos envolvidos nessa modalidade, inclusive sobre a evasão. O fenômeno da
evasão é apontado por instituições de ensino como o maior obstáculo aos cursos à
distância, assim, deveria ser também a maior preocupação de todas as instituições
que oferecem esses cursos. A quantidade de fatores envolvidos nesse processo é
enorme e impossível de ser explorada em apenas um trabalho. Apesar disso, esse
estudo levanta questões interessantes sobre situações envolvendo os cursos
técnicos a distância, sendo acordadas por uma série de outros autores, mesmo que
a maioria não tenha como objeto de estudo cursos técnicos à distância.
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No que concerne aos motivos pelos quais os alunos abandonaram o curso,
apesar de a maioria atribuir sua decisão à falta de tempo, percebe-se certa conexão
com fatores internos a instituição. Ainda que não seja verdade absoluta em todos os
casos, a falta de tempo relaciona-se intimamente com a falta de motivação. Esse
último fator pode ser remediado por ações da instituição, principalmente no que
tange ao desempenho de tutores e professores. O estímulo à máxima interação
entre tutores e alunos poderia colaborar para que os estudantes se sentissem mais
motivados.
Outra fonte de motivação poderia ser a incitação ao contato entre colegas de
curso, umas das ações apontadas pelos respondentes como contribuintes para uma
possível permanência. Mesmo que a falta de contato não tenha sido um dos
principais motivos da evasão, o apontamento como estímulo à permanência indica
determinada importância. O maior contato entre alunos os motivaria e os auxiliaria
na superação de dificuldades relacionadas aos estudos e a parte emocional, uma
vez que vários autores observaram que a EaD pode isolar o estudante,
intensificando sentimentos de solidão e incapacidade.
Além desses fatores motivacionais, medidas de flexibilização de processos
administrativos, como remarcação de provas e renovação de matrícula e o
conhecimento e compreensão mais aprofundados da modalidade técnica à distância
por parte de funcionários contribuiriam para maior agilidade em soluções de
problemas, diminuindo a frustração de alunos dos cursos técnicos a distância e
aumento à probabilidade de permanência. Além de maior conhecimento e
flexibilidade de processos administrativos, uma melhor estrutura de atendimento
seria essencial ao estímulo a permanência do aluno. O principal ponto a ser
melhorado seria o horário de funcionamento de alguns setores. Ao sediar os
encontros presenciais aos domingos, incluindo os referentes às provas presenciais
obrigatórias, a instituição deveria garantir que houvesse o funcionamento mínimo de
alguns setores, o que não acontece atualmente. Essa medida diminuiria as
frustrações dos alunos, que acabam precisando deslocar-se novamente à instituição
durante a semana para resolver possíveis pendências, como emissão de carteira
estudantil e declarações.
Apesar de existirem algumas soluções claras para remediação de aspectos
que contribuem para a evasão dos estudantes de um curso técnico a distância, há
outros fatores cujas soluções são mais difíceis, pois estão além dos processos
educacionais e administrativos inerentes à instituição. Um exemplo é a questão da
dificuldade de acesso aos polos. Ainda que possa haver interferência da instituição
junto às empresas responsáveis pelo transporte público para concessão de redução
de tarifas ou gratuidades da mesma forma como ocorre com os alunos de cursos
presenciais, a decisão final depende dessas empresas e da sua interpretação da
legislação em vigor. Atualmente, a concessão de benefícios através de ações
afirmativas como o auxílio transporte é voltado apenas para os estudantes dos
cursos presenciais. Ainda, há alguns pontos ligados à instituição que, devido a maior
complexidade, precisam de maior investigação e reflexão para se encontrar soluções
cabíveis, como em que aspecto o sistema de avaliação das disciplinas é
inadequado. Outro impedimento da elucidação dos problemas que motivam o
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abandono de estudantes é a escassez de literatura concernente à evasão em cursos
técnicos à distância.
Ainda que haja fatores internos à instituição figurando como causas da
evasão de alunos dos cursos técnicos, os fatores externos à instituição são os que
mais influenciam o abandono. Com isso, pode-se concluir que, mesmo com falhas, a
instituição, em parceria com a Rede e-Tec, vem oferecendo cursos satisfatórios,
contribuindo significativamente para a expansão e consolidação dessa modalidade
de ensino. Todavia, como dito por Grossi e Nunes (2014, p.492), a democratização
do ensino resultada dessa expansão não é suficiente, é preciso garantir a
permanência do estudante.
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Resumo – Apresenta resultado de estudo acerca dos cursos de especialização
ofertados pelas IPES integrantes do sistema UAB, tendo em vista cinco
perspectivas: sobre os cursos mais ofertados, sobre o aproveitamento, sobre a
abrangência, sobre o impacto e condição regional, e temática. Os cursos
analisados são da área de educação, realizados e concluídos no período de 2007
a 2015. Foi utilizada a base Sisuab para coleta dos dados. O estudo apresenta
informações globais sobre o que podemos entender como comportamento dos
cursos de especializações financiados pela UAB em nível nacional. A concepção
do empreendimento já é um fator de impacto grande, considerando sua
abrangência territorial e o quantitativo geral de alunos alcançados. O panorama
global indica um bom rendimento nas ofertas, levando-nos a inferir que houve êxito
na expansão da modalidade via EAD. Consideramos como bom rendimento a
formação de alunos em um percentual entre 45% a 50%, dadas as atuais taxas de
evasão em diferentes sistemas.
Palavras-chave: especialização; UAB; aproveitamento.
Abstract - Presents results of study of the specialization courses offered by UAB
IPES system members with a view five perspectives: on the most courses offered
on the use, on the scope, on the impact and regional conditions, and thematic. The
courses are analyzed in the area of education, undertaken and completed in the
period 2007 to 2015. Sisuab the base was used for data collection. The study
presents comprehensive information on what we can understand how the behavior
of specialization courses funded UAB nationally. The design of the project is
already a major impact factor, considering their territorial scope and the general
quantity of students achieved. The overall picture indicates a good performance in
offers, leading us to infer that there was success in expansion mode via distance
education. We consider good income training students in a percentage between
45% to 50%, given the current dropout rates in different systems.
Keywords: specialization course; UAB; efficiency.
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Introdução
A Educação Superior Pública universal está no centro da pauta das conquistas a
serem implementadas tanto em nível nacional como internacional. São muitas as
questões que dificultam sua plena implantação e corroboram para que ainda não
tenhamos alcançado tanto a democratização do acesso como a garantia de
qualidade nesse nível de ensino. Não podemos, no entanto, desmerecer os esforços
já realizados na busca da transformação de um ideário de educação pública
universal de qualidade em realidade. A educação a distancia (EAD) como
modalidade educacional veio ao encontro deste projeto.
A literatura da área de EAD no Brasil situa as últimas décadas do século XX
como importantes para essa modalidade, pois elas foram o cenário de mudanças
que configuraram os atuais modelos existentes. Essa mesma literatura, de um modo
ou de outro, destaca os seus primórdios, indicando que não se trata de uma
modalidade tão recente, mas cujos diferentes modelos se pautam pelas tecnologias
de cada época: das cartas à internet. Por isso, os livros sempre apresentam um
histórico em termos mundiais e nacionais das iniciativas educacionais baseadas em
tecnologias de comunicação e que se configuram pela distância entre o professor e
o aluno, discutindo as possibilidades de interação, produção de materiais a partir dos
recursos tecnológicos e os modelos possíveis (LITWIN, 2000; FRAGALE FILHO,
2003; KENSKI, 2004; PETERS, 2001, 2004; SILVA, 2006; BAYMA, 2009; BEHAR,
2013). Não nos ocuparemos, aqui, desse histórico, mas é importante mencioná-lo
por ele ser responsável pela consolidação de uma “memória” oficial da EAD como
uma modalidade antiga e dependente das técnicas/tecnologias como meios
alternativos para a não contiguidade física entre aquele que “ensina” e aquele que
“aprende”. Hoje, noções como mediação, polidocência, equipe multiprofissional dão
mais conta da complexidade de relações que envolvem essa modalidade.
Em termos mais recentes e especificamente nacionais, a partir da década de
1990 vemos um cenário começar a se configurar. No início dessa década, tivemos o
primeiro curso de graduação a distância. Um empreendimento da Universidade
Federal do Mato Grosso em parceria com a Universidade Estadual do Mato Grosso,
a Secretaria de Estado de Educação e apoio da Tele-Université Du Quebec iniciado
em 1992, o curso de Licenciatura Plena em Educação Básica: de 1ª a 4ª série teve
início no ano de 1995 (MÓRAN, 2002; FÁVERO, 2006).
Em fins da década de 1990, no Estado do Rio de Janeiro, começa a tomar
forma um empreendimento consorciado que uniu as IES públicas do Estado no
sentido de oferecer cursos de graduação a distância. Oficialmente criado em 2000, o
Cederj baseava-se em uma ideia antiga do educador Darcy Ribeiro e passou a
integrar a Fundação Centro de Ciências de Educação Superior a Distância
(Fundação Cecierj) no ano de 2002. O Consórcio oferece hoje 15 cursos de
graduação a distância por meio IES consorciadas: CEFET, UENF, UERJ, UFRJ,
UFF, UNIRIO e UFRRJ.
Esse empreendimento em nível estadual teve, a partir de 2005, um
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fortalecimento com a criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB),
vinculada à Capes, que se ocupou da expansão da educação superior pública e de
qualidade na modalidade a distância. No âmbito da UAB, as IES públicas federais e
estaduais, contam com financiamento para seus empreendimentos em nível de
graduação, pós-graduação e extensão, conforme adesão a editais. A UAB foi
instituída pelo Decreto Nº 5.800, de 08/06/2006, direcionado à expansão e a
interiorização de cursos e programas na modalidade de educação a distância no
país.
Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996, a EAD contou com o
início de uma fase regulatória que seria complementada pelas leis decorrentes,
como os Decretos nº2494 de 10-02-1998 e nº2561, de 27 de abril de 1998, ambos
revogados pelo Decreto nº5622 de 19-12-2005, que regulamenta o artigo 80 da LDB
e constitui, praticamente, a única base legal da EAD. De acordo com este último
dispositivo legal, a educação a distância caracteriza-se “como uma modalidade
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias da informação e
comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas
em lugares ou tempos diversos”, consolidando, com tal definição, elementos que
sempre têm acompanhado a EAD: a) a mediação tecnológica; b) a questão espaçotemporal. Isso, sem abrir mão de momentos presenciais.
Ao lado das muitas definições sobre o que é EAD, existe o discurso sobre a
qualidade do ensino nessa modalidade, o que atualmente se consubstancia em
documentos como os Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância do
Ministério da Educação com primeira versão em 1997 e versão atual de 2003.
Justamente no âmbito dessa discussão entende-se que essa qualidade está
relacionada, também, a uma forma mais efetiva de manutenção dos alunos até a
formatura, com baixo índice de evasão. Nos modelos atualmente existentes no
Brasil, percebemos que os cursos a distância possuem diferentes atores envolvidos
no processo. Os mediadores presentes, humanos ou não, tendem a tornar mais
complexa a relação com o aluno que se vê imerso em uma rede de informações em
diferentes suportes materiais e em relação com diferentes profissionais (professorescoordenadores, tutores-professores das disciplinas, tutores de apoio em
laboratórios, etc.).
Em trabalhos anteriores, já havíamos discutido que uma das positividades em
destaque na EAD é a sua abrangência, o que a transforma como grande estratégia
aos problemas enfrentados pelo sistema educacional em uma política de aumento
dos índices de pessoas com acesso e permanência na educação superior. No
âmbito da mesma discussão, evidenciamos que justamente em virtude dos
elementos envolvidos (tamanho do universo de beneficiados; recursos humanos e
tecnológicos), ela “deve ser problematizada como um sistema que colocar em jogo
diferentes competências, o que por si só já exigiria um cuidado maior na sua
adoção” (AUTORES SEM IDENTIFICAÇÃO, ANO).
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Percebe-se, então, que nas últimas três décadas a expansão da EAD foi
extraordinária; se iniciamos o século com vagas ofertadas da ordem de dezenas de
milhar, uma década depois já são mais de um milhão de vagas ofertadas por ano.
Segundo o Censo EAD.BR: Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância,
edição 20141, as 86 instituições públicas representam cerca de 31,5% do total de
instituições formadoras em EAD, sendo que 60 instituições – 70% do total – atuam
na área há mais de 20 anos e nenhuma há menos de 01 ano. Outro dado importante
é que a maioria das instituições que participaram da pesquisa apontou a evasão
como o maior obstáculo enfrentado.
Dentre as diversas problemáticas que envolvem a efetivação da EAD como
alternativa segura na oferta de educação acessível e de qualidade está, como já
destacado no Censo EAD.BR, a evasão significativa do alunado. Compreender a
lógica por traz desse fenômeno é central para que replanejemos os processos
educativos, curriculares e institucionais que viabilizem a permanência proveitosa dos
alunos da educação superior na modalidade Ead.
Este trabalho objetiva apresentar um estudo sobre a questão da evasão em
cursos de especialização a distância ofertados no âmbito da Universidade Aberta do
Brasil. Nesse sentido, discutimos o estatuto do curso de especialização (em
qualquer modalidade) e realizamos algumas reflexões a partir da perspectiva macro
oferecida pelo painel que delineamos. Tal estudo insere-se no contexto de uma
pesquisa que focaliza a evasão, retenção e permanência em cursos de graduação e
especialização nas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES).
Optamos em apresentar a questão da evasão, neste trabalho, de forma
subsumida aos índices de aproveitamento que destacamos e discutimos.

A especialização
Considerando o objeto de nossa investigação, enfrentamos algumas questões
relativas ao que denominamos estatuto dos cursos de especialização.
Inicialmente, destacamos a dificuldade em encontrar artigos, teses e
dissertações que tratem da especialização como uma questão. Alguns desses
trabalhos, que apresentam “especialização” como palavra-chave, focalizam um
curso tendo em vista seu desenvolvimento, impacto, percepção de alunos, tutores
etc., mas sem aprofundar a problemática da especialização, tendo em vista seu
papel na formação profissional.
Pilati (2006) menciona a expansão da oferta das especializações no país
impulsionada pelo aumento expressivo da procura, fenômeno que não deveria
causar estranheza tendo em vista a consolidação do ideário da educação
1

Censo EAD.BR: Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil 2014 = Censo EAD.BR:
Analytic Report of Distance Learning in Brazil/[traduzido por Maria Thereza Moss de Abreu].
Curitiba: Ibpex, 2015. Disponível em:
http://www.abed.org.br/censoead2014/CensoEAD2014_portugues.pdf. Acessado em: 04/05/2016

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
continuada como condição de o sujeito manter-se como profissional reflexivo e
atuante e, sobretudo, atualizado. A especialização vai ao encontro dessa
perspectiva e a tecnologias permitem sua oferta em expansão na modalidade a
distância.
Ainda segundo o autor, o início da pós-graduação lato sensu no país data da
criação da Capes:
Logo, em 1953 a Capes iniciou o Programa Universitário., voltado para
universidades e institutos de ensino superior, por meio do qual se promoveu
a contratação de professores visitantes estrangeiros, atividades de
intercâmbio e cooperação, concessão de bolsas de estudos e eventos
científicos nos mais diversos ramos do conhecimento. Boa parte dessas
atividades compreendia a realização de cursos de especialização ou
aperfeiçoamento para docentes universitários, principalmente em início de
carreira. É interessante observar que a Capes relata que, nesse mesmo
ano, foram concedidas 79 bolsas de .aperfeiçoamento. (sendo 2 para
formação no País, 23 de aperfeiçoamento no País e 54 no exterior). No ano
seguinte, foram concedidas 155 bolsas (32 para formação no País, 51 de
aperfeiçoamento no País e 72 no exterior) (PILATI, 2006, p.2).

O histórico apresentado em seu artigo destaca o parecer do Prof. Newton
Sucupira diferenciando a pós-graduação em lato sensu e stricto sensu,
denominação em vigor até hoje. Além disso, salienta a regulação inicial na LDB de
1996 e os posteriores dispositivos legais.
No entanto, para Pilati, com a Capes se concentrando na modalidade stricto
sensu, a partir dos anos de 1980, a especialização começou a “sair de foco, aos
poucos, das políticas oficias e regulatórias” (2006, p. 3). Interessante observar que
Pilati traz dados do Censo da Educação Superior 2003 para situar a pós-graduação
lato sensu no período. No caso do relatório do Censo da Educação Superior de 2015
isso não é possível, pois não há menção às especializações, algo que se apresenta
nos últimos anos. No entanto, ele afirma que os cursos de especialização
continuarão tendo (tendo em vista 2006) um lugar de destaque no sistema de ensino
superior, considerando, sobretudo a formação e preparação docente ou áreas que
não possuem programas de pós-graduação.
Peixoto Filho (2004) faz uma interessante contribuição, na medida em que
aponta para a desarticulação entre os programas de pós-graduação e os cursos de
espacialização e, considerando a realidade da Universidade Federal de Pernambuco
(seu estudo de caso), afirma que:
(...) a aproximação do mestrado com os cursos de especialização deveria
ser inclusive um campo de pesquisa. Esse aspecto é relevante em virtude
de que, nos últimos anos, em média, 95% dos alunos que concluíram ou
estão em processo de formação nos cursos de especialização do Centro de
Educação submetidos a processos de seleção do mestrado foram
aprovados. (p. 145)
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A esta lacuna assinalada por Peixoto soma-se outra feita ao analisar sua
amostra, o Curso de Especialização em Administração Escolar e Coordenação
Pedagógica, “a ausência de uma articulação entre a especialização latu sensu e a
graduação (pedagogia)” (p.145).
O autor ainda constata que há poucos estudos acerca das especializações
latu sensu e propõe que se desenvolvam mais estudos que tenham essa
modalidade como foco.
Souza (2005) tendo como referência a primeira década deste século,
evidencia o crescimento considerável dos cursos de especialização nas Instituições
Públicas e com verbas da Capes “para atender e capacitar educadores em serviço”
(p.19-20). Sua pesquisa é um estudo de caso e dentre as discussões apresentadas,
o autor discute a perspectiva de um curso voltado para o mercado e de um curso
voltado para o social, trazendo referências que indicam estar a universidade
atendendo as duas orientações.
A base da discussão é o contexto contemporâneo onde algumas ideias
conformam e orientam determinadas ações no campo da educação, tais como:
[...] a era da informação, que se aproxima de forma inevitável; a
globalização, abrindo as fronteiras e rompendo com as soberanias
nacionais; a vulnerável identidade cultural das sociedades pós-industriais; a
revolução da tecnologia de informação, proporcionando desestabilização
das economias; e uma estrutura social segmentada (p. 29).

A partir de vários autores, Souza (2005) constrói alguns descritores e chega a
uma distinção entre os tipos de conhecimento veiculados por cursos de
especialização.
Os cursos de especialização orientados para o mercado visam a tornar o
conhecimento uma mercadoria, um bem de valor que se transforma no
principal fator de produção – os cursos objetivam atender o mercado em
detrimento do saber como um valor de troca, partilha. Os cursos orientados
para o social visam ao conhecimento como um bem cultural, capaz de
provocar transformações sociais e prover acesso ao conhecimento para a
vida do cidadão, não como um produto que se pode vender ou comprar –
trata-se do conhecimento voltado no sentido pleno para a educação e a
cultura (p. 29-30).

Tal discussão nos é de interesse na medida em que aponta para duas
possíveis concepções que podem embasar os cursos de especialização oferecidos,
independentemente de existir como pano de fundo um ideal de formação do sujeito
trabalhador. Boa parte dos trabalhos pesquisados, e nem todos aqui citados,
afirmam que a especialização a distância tem um papel importante na formação do
profissional e, conforme a área, tal formação dá-se em serviço.

O campo
O levantamento dos cursos de especialização já concluídos foi realizado junto ao
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Sisuab, sistema da UAB. O primeiro recorte foi o de área: focalizamos os cursos da
área de educação. O recorte temporal abarca o período de 2007 a 2015, incluindo
os cursos que já haviam efetuado os lançamentos dos concluintes em janeiro de
2016. Os quantitativos correspondem às várias ofertas (já encerradas) de um curso.
Por exemplo, no curso Planejamento, Implementação e Gestão em EAD forma
considerados os números das 04 ofertas durante o período 2007 a 2015.
Instituição

Curso

Total de alunos

Concluintes

Aproveitamento
43%

CEFET

Educação Tecnológica

696

302

FIOCRUZ

Ativação de Processos de Mudanças na Formação

494

346

70%

FURG

Educação Ambiental

312

101

32%

FURG

EJA na Diversidade

140

68

49%

FURG

Ed. Direitos Humanos

152

71

47%

FURG

Especialização para professora de Matemática

233

103

44%

FURG

Mídias na Educação

616

275

45%

FURG

Tecnologia da informação e Comunicação na Educação

331

213

64%

IFCE

EJA na Diversidade

80

51

64%

IFES

Educação Profissional eTecnológica

703

310

44%

IFES

Educação Profissional Integrada a Educação Básica na Modal

767

343

45%

IFES

Informática na Educação

732

239

33%

IFRN

Educação Ambiental e Geografia do Semiárido

763

447

59%

IFRN

Literatura e Ensino

558

354

60%

IFRN

O Ensino de Língua Portuguesa e Matemática

656

346

53%

IFSC

EJA

288

68

24%

IFSC

Ensino de Ciências

622

231

37%

IFSC

Mídias na Educação

518

215

41%

IFSUL

Espaços e possibilidades para a Educação Continuada

365

149

41%

Tabela 01 - Relação de Cursos por Instituição e Aproveitamento
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Instituição

Curso

Total de alunos

Concluintes

Aproveitamento

IFSUL

Mídias na Educação

592

237

40%

UEMA

Educação do Campo

1184

648

55%

UEPG

Educação Fisica Escolar

354

112

32%

UEPG

Educação Matemática: Dimensão Teórico/Metodológicas

236

85

36%

UERN

Mídias na Educação

142

96

67%

UFAM

Mídias na Educação

263

116

44%

UFES

Educação do Campo

332

27

8%

UFF

Planejamento, Implementação e Gestão da EAD

8137

3119

38%

UFF

Tecnologia do Ensino da Matemática

2871

825

29%

UFG

Educação para a Diversidade e Cidadania

901

371

41%

UFG

Gênero e Diversidade na escola

368

76

21%

UFG

Metodologia do Ensino Fundamental

1283

532

41%

UFG

Tecnologia Aplicada ao Ensino da Biologia

796

271

34%

UFJF

Mídias na Educação

281

127

45%

UFJF

Tecnologias de Inf. e Comunicação no Ens. Fundamental

558

260

47%

UFJF

Tecnologias Digitais de Inf. e Comunicação para o Ensino Básico

157

77

49%

UFLA

Gênero e Diversidade na escola

213

106

50%

UFLA

Produção de material Didático para a Diversidade

183

84

46%

UFLA

Educação Ambiental

187

111

59%

UFMA

Educação do Campo

359

74

21%

UFMG

Ensino de Artes Visuais

988

477

48%

UFMG

Ensino de Ciências por Investigação

550

236

43%

UFMG

Formação Pedagógica de Ed. Profissional na Saúde

993

602

61%

UFMS

Educação Ambiental

211

91

43%

UFMS

Educação do Campo

585

296

51%

UFMS

Mídias na Educação

215

65

30%

UFMT

Informática na educação

582

121

21%

UFOP

Práticas Pedgógicas

346

135

40%

UFOP

Mídias na Educação

280

127

45%

UFPE

Ensino de Ciências

60

38

63%

UFPE

Política e Gestão educacional em Redes Públicas

274

146

53%

UFPE

Didático-pedagógico para a Educação em Enfermagem

370

74

20%

UFPR

Educação do Campo

724

482

67%

UFPR

Genética para professores do Ensino Médio

235

92

49%

Tabela 01 - Relação de Cursos por Instituição e Aproveitamento - Continuação
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Instituição

Curso

Total de alunos

Concluintes

Aproveitamento

UFPR

Mídias na Educação

500

297

59%

UFPR

Saúde para professores do Ensino Médio

662

362

55%

UFRGS

Física para a Educação Básica

135

54

40%

UFRGS

Informática Instrumental para professores de Educação Básica

302

186

62%

UFRGS

359

194

54%

UFRGS

Matemática, Mídias Digitais e Didática: Tripe na formação do
Professor de Matemática
Mídias na Educação

854

494

58%

UFRN

Mídias na Educação

323

180

56%

UFSC

Formação de professores para a tradução literária

91

30

33%

UFSC

Formação de professores em Matemática

158

25

16%

UFSJ

Educação Empreendedora

2826

1441

51%

UFSJ

Matemática

1195

413

35%

UFSJ

Mídias na Educação

804

200

25%

UFSJ

Práticas de letramento e Alfabetização

3502

2006

57%

UFSM

Mídias na Educação

513

273

53%

UFSM

TIC – Aplicação a Educação

781

481

62%

UFSM

Mídias na Educação

513

273

53%

UFU

Mídias na Educação

149

77

52%

UNB

Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar

498

276

55%

UNB

Educação de Jovens e Adultos

307

244

80%

UNEB

EAD

683

391

57%

UNICENTRO

Mídias na Educação

941

413

44%

UNIFAP

Mídias na Educação

150

59

39%

UNIFEI

Design Instrucional para a EAD Virtual

2613

1312

50%

UNIMONTES

Educação do Campo

761

466

61%

UNIMONTES

Mídias na Educação

229

139

61%

UNIRIO

Educação Especial - DA

254

77

30%

UNIRIO

Educação Especial - DM

401

142

35%

UNIRIO

Educação Especial - DV

102

32

31%

UNIRIO

Educação Especial

1432

670

47%

UPE

Ensino de Biologia

100

39

39%

UTFPR

Educação Métodos eTécnicas de Ensino

1485

994

67%

UTFPR

Ensino de Ciências

874

429

49%

Tabela 01 - Relação de Cursos por Instituição e Aproveitamento - Continuação

Algumas leituras imediatas, feitas a partir de alguns cruzamentos, podem ser
destacadas.
A) Sobre os cursos mais ofertados
No que diz respeito a esse item, destacamos, aqui neste trabalho:
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a) Mídias na Educação, ofertado em 16 Instituições, com duas edições em uma
mesma IPES;
b) Educação no Campo, ofertado em 5 Instituições;
Uma inferência sobre esse quadro pode ser a de que o curso de Mídias na
Educação constitui uma vertente de interesse para diferentes profissionais e iniciais
em termos mais globais para Instituições que estão inseridas no sistema UAB. Isso
pode ser visto na abrangência regional da oferta: 1.Universidade Federal do Rio
Grande - FURG, 2.Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC, 3.Instituto Federal Sulrio-grandense- IFSUL, 4.Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN,
5.Universidade Federal do Amazonas - UFAM, 6.Universidade Federal de Juiz de
Fora - UFJF, 7. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS,
8.Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, 9.Universidade Federal do Paraná 10.UFPR, Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 11.Universidade
Federal do Rio Grande do Sul - UFRG, 12.Universidade Federal de São João delRei - UFSJ, 13.Universidade Federal de Santa Maria – UFSM (2 ofertas),
15.Universidade Federal de Uberlândia - UFU, 14.Universidade Estadual do CentroOeste – UNICENTRO, 16.Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES.
Temos IES de diferentes regiões do país.
No caso de Educação no Campo, percebemos que sua oferta está restrita (o
que não é negativo) a estados onde questões do campo são prementes: Maranhão,
Espírito Santo e Minas Gerais. Nesse sentido, podemos aventar como hipótese que
as universidades do sistema UAB estão atentas aos problemas locais e globais, e
conseguem explorar a potencialidade em termos de expertise institucional para
formação.
B) Sobre o aproveitamento
São grandes as diferenças encontradas, no que diz respeito ao
aproveitamento. O curso de Educação de Jovens e Adultos ofertado pela UnB
apresenta o maior aproveitamento: 307 alunos cadastrados sendo que 244
concluíram a especialização, logo um aproveitamento da ordem de 80%. O de
Ativação de Processo de Mudanças na Formação, da Fiocruz, apresenta um
aproveitamento de 70%. Por outro lado há cursos menos exitosos. O de Educação
do Campo oferecido pela UFES teve um baixo índice de aproveitamento: 8%.
As experiências mais exitosas e as menos exitosas devem ser explicadas em
função de diferentes variáveis: institucional; regional e pedagógica. Ou seja,
consideramos que o engajamento do aluno passa por questões técnicas e
ideológicas estampadas no currículo, pela trajetória de vida e pela infraestrutura.
C) Sobre a abrangência
Quando nos detemos sobre o quantitativo de alunos inscritos X
aproveitamento (considerando os cursos em bloco, ou seja, todas as edições dentro
do recorte temporal proposto), temos o de Planejamento, Implementação e Gestão
de Educação a Distancia – PIGEAD da UFF, com 8137 alunos cadastrados e cujo
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aproveitamento ficou em 38%. Por outro lado, o curso de Ensino de Ciências da
UFPE, apresenta 60 cadastrados e 38 concluintes conseguindo um aproveitamento
e 63%.
Outro comportamento que necessita de um aprofundamento que considere as
diferentes variáveis implicadas nessa condição final, o que pode ser conseguido com
uma pesquisa de egressos e de evadidos. Se tomarmos outra oferta de grande
matrícula – Práticas de Letramento e Alfabetização (UFSJ) – percebemos um
aproveitamento de 57%. O que nos indica ser a grande oferta uma alternativa viável
que deve ser entendida em condições próprias, porém nas experiências elencadas
até o momento, nada indica que uma oferta tão abrangente é garantia de alto índice
de aproveitamento.
D) Impacto e condição regional
Regiões

Total de cursos

Total de alunos

Concluintes

Aproveitamento

2

413

175

42%

Nordeste

13

5552

2884

52%

Centro-Oeste

11

6687

2756

41%

Sul

28

12945

6594

51%

Sudeste

31

33736

14828

44%

Norte

Tabela 2 - Números dos cursos por regiões

Pela própria condição histórica de desenvolvimento do nosso ensino superior e da
distribuição das IPES, temos maiores ofertas nas regiões sul e sudeste. No entanto,
os números globais (que não indicam sucesso ou fracasso de um determinado
curso) nos levam a entender, como apontado no item (B), que uma oferta ampliada
não garante um alto índice de aproveitamento.
A região nordeste destaca-se por apresentar, em termos globais, um aproveitamento
equivalente ao da região sul, com apenas 13 cursos ofertados durante cerca de 8
anos, fator que merece ser estudado de forma mais particular e ser considerado nas
decisões futuras acerca das ofertas.
E) Temáticas
Empreendemos uma análise considerando os enfoques desenvolvidos nas
especializações, tomando o título como base. Elencamos as temáticas e
observamos os quantitativos. A primeira percepção, global, é que todas as edições
das diferentes temáticas obtiveram bom rendimento. A segunda é existência de uma
preocupação (fator positivo) com temáticas emergentes na formação dos
profissionais dado o contexto sócio-histórico: educação do campo; educação
ambiental e diversidade.
Obviamente, esse exercício não considera diversos fatores como a
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distribuição desses cursos pelas regiões do país. Educação do Campo, por exemplo,
é ofertada nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, mas em duas IPES apresenta baixo
índice de aproveitamento e em outra um ótimo índice (Ver Tabela 1)
Temática

Total de cursos

Total de alunos

Concluintes

Aproveitamento

Ambiente

4

1473

750

51%

Artes

1

988

477

48%

Ciências

8

4333

1855

43%

Direitos Humanos

1

152

71

47%

Diversidade

5

2163

913

42%

EAD

3

11433

4822

42%

Educação do Campo

6

3945

1993

51%

EJA

4

815

431

53%

Formação

20

13325

6690

50%

Gestão

2

3100

1587

51%

Língua & Literatura

2

1214

700

58%

Mídias

18

7883

3663

46%

TICs

11

8509

3285

39%

Tabela 3 – Temáticas selecionadas X Quantitativos

Discussão final
Como indicado na Introdução deste trabalho, fizemos uma opção de
apresentar um estudo mais global sobre o que entendemos como comportamento
dos cursos de especializações financiados pela UAB em nível nacional a partir de
índices de aproveitamento, que se constitui o outro lado da evasão. A concepção do
empreendimento já é um fator de impacto grande, considerando sua abrangência
territorial e o quantitativo geral de alunos alcançados.
Aliada à questão da formação docente, a modalidade a distância tem seu
potencial sempre salientado e destacado, por conta, principalmente, de sua
capacidade de construir como uma vertente que forma sob condição de espaçotempo diferenciada. Podemos entender que a especialização a distância conjuga
características que atendem a uma formação ampla dos profissionais, da educação
ou não.
No entanto, outras questões precisam ser focalizadas com urgência para que
o que se entende por sucesso e potencial realmente se efetive. Uma delas é a
evasão e a outra é a qualidade.
Os estudos de evasão (em cursos de especialização e graduação)
evidenciam elementos relativos à estrutura, currículo, conteúdo, relação entre atores
do sistema como fatores que incrementam o fenômeno. Porém, a questões de
ordem pessoal também têm grande destaque. Tais estudos também apontam
estratégias que podem ser adotadas para se evitar um grande número de evasão;
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dentre elas destaca-se o constante contato com o aluno via plataforma, por exemplo
(SILVA, 2012;
O panorama global indica um bom rendimento nas ofertas, levando-nos a
inferir que houve êxito na expansão da modalidade via EAD. Consideramos como
bom rendimento a formação de alunos em um percentual entre 45% a 50%, dadas
as atuais taxas de evasão em diferentes sistemas.
No entanto, os índices dos cursos por região e instituição demonstra que há
empreendimento de grande êxito e outros nem tanto. Observamos também uma
descontinuidade: cursos que apresentam uma única oferta no período estudado.
Isso pode ser entendido a partir de questões como (a) financiamento; (b)
esgotamento do público-alvo; (c) condicionantes institucionais, como dificuldade de
manter o corpo docente no empreendimento; etc.
É possível avaliar, positivamente, o impacto, neste período de quase 8 anos,
de um empreendimento que atingiu 59.333 mil pessoas (considerando somente o
número de inscritos) e garantiu a formação de 27.237 especialistas, tendo em vista
somente os cursos relacionados à área da educação, em todas as regiões do país.
Inclusive, sustentar que a especialização, como formação continuada, deve
demandar maiores pesquisas tanto acadêmicas quanto em termos de políticas
públicas, tendo em vista a primazia da graduação e da pós-graduação strictu sensu
nas IPES, por um lado, e a demanda da sociedade pelos cursos de especialização,
por outro.
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Resumo – O programa eTec Brasil, criado em 2007 com a finalidade declarada de
desenvolver a educação profissional e tecnológica na modalidade de educação a
distância, vem sendo implantado com alterações na sua regulamentação de base e
na sua operacionalização, sendo que portaria recente restringe a sua viabilidade e
pode conduzir ao seu encerramento. O Brasil tem grande carência de formação
profissional e tecnológica, e as metas previstas no Plano Nacional de Educação
estão longe de serem alcançadas, sendo que o programa eTec Brasil constitui uma
resposta viável a esse desafio, requerendo medidas que tornem efetiva a sua
continuidade, aprimorando as condições de ensino. O texto apresenta a
institucionalização do programa como forma de continuidade, incluindo um
processo de avaliação sistemática e formação continuada dos atores, nos aspectos
de gestão e docência. A análise parte dos documentos que definem as políticas
públicas do programa, considerando resultados disponíveis e as formas como vem
sendo implantado, apresentando propostas visando a efetividade e aprimoramento
do processo.
Palavras-chave: Educação a distância, educação profissional, políticas públicas.
Abstract – The eTec Brasil program, created in 2007 with the declared aim of
developing the professional and technological education in distance education
modality, is being deployed with changes in the basic rules and operationalizations.
A recent ordinance restricts the program viability and can lead to the closure. Brazil
has a great lack of professional and technological education, and the goals outlined
in the national plan for education are far from being achieved. The eTec Brasil
program is a viable alternative to this challenge, requiring measures to make
effective the continuity, and improving the teaching conditions. This text presents
the program institutionalizing as a way of continuity, including an systematic
evaluation process and the continuous training of stakeholders, in the management
and teaching aspects. The Analysis begins with the document which define the
public policies of the program, considering results already available and the ways
which the program is being deployed, Introducing proposals which aimed at
effectiveness and improvement of the process.
Keywords: Distance education, professional education, public policies.

1. Introdução
Entre as grandes carências educacionais no Brasil, inclui-se a questão da
educação profissional e tecnológica, objeto de conflitos e tensões ao longo da
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história, com grandes oscilações principalmente na segunda metade do século XX e
início do XXI. Cursos técnicos, um dos maiores componentes desse conjunto, têm
oscilado entre a integração e a separação do ensino médio, ou entre formação
profissional e preparação para o ensino superior, com alguns períodos em que uma
das opções foi preponderante e até exclusiva, e períodos de coexistência, quase
sempre com tensões significativas entre as duas possibilidades.
Cursos técnicos, que tradicionalmente eram ofertados somente na
modalidade presencial, estão atualmente inseridos também na educação a distância
(EaD), representados no sistema federal de ensino pelo Programa Escola Técnica
Aberta do Brasil (eTec). Este programa vem apresentando quantitativo considerável
de matrículas, embora os dados disponíveis sejam escassos e não permitam
contraste com dados estatísticos oficiais, que não distinguem a modalidade.
Perante os grandes desafios do cenário, a EaD representa alternativa viável e
oportuna às restrições de formação técnica, permitindo o desenvolvimento deste tipo
de curso, possibilitando formação significativa para uma grande parcela da
população, sem acesso ou com acesso restrito a cursos presenciais.
O programa eTec foi criado e vem sendo mantido como um projeto e chega a
uma situação indefinida, sendo que este texto aponta a institucionalização como
forma de tornar regular, manter a oferta e aprimorar o processo, o que implica
também em avaliação sistemática e formação continuada dos atores, elementos
necessários que permitem a continuidade e ampliação da oferta, tanto quantitativa
como qualitativa, ampliando também a abrangência com a inclusão de cursos de
formação tecnológica.
Ao longo de sua curta história, o programa permitiu acumular experiências,
desenvolver procedimentos, produzir material didático e realizar pesquisas que
indicam alternativas. As experiências devem ser aproveitadas, no sentido de manter
as conquistas, tendo em vista metas mais amplas e abrangentes.

2. Marco teórico
A base teórica desta proposta vem das políticas públicas e da questão da
institucionalização, temas cuja importância tem se ampliado nos últimos anos. O
programa eTec decorre de uma política pública visando ampliar o acesso à
formação técnica, cuja implementação vem sendo realizada com escopo de projeto,
sendo apontada a necessidade de institucionalização para viabilizar a continuidade
da oferta, temas apresentados a seguir.
2.1 Políticas públicas
A diversidade atual existente nas sociedades modernas torna mais complexas e
significativas as dinâmicas e tensões existentes entre os atores. Neste cenário, a
continuidade e desenvolvimento do sistema legal e administrativo requerem meios
de interagir com essa diversidade, entre os quais a política é o elemento de maior
destaque. Conforme Ruas (1998) as alternativas são a coerção ou a política, sendo
que a coerção tem seu impacto reduzido à medida que seu uso é ampliado. A
política também inclui coerção como um de seus componentes, não devendo ser o
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principal nem o preponderante. O conceito de política remete ao conjunto de
procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se
destinam a resolução pacífica de conflitos, enquanto políticas públicas (policies) são
resultantes da ação política (politics) abrangendo o conjunto de decisões e ações
relativas a alocação imperativa de valores (Ruas, 1998). Em outros termos, tem a
ver com o que o governo faz ou deixa de fazer (Souza, 2003). Difere de decisão
política, que é uma escolha entre um leque de alternativas, enquanto a política
pública envolve em geral diversas decisões políticas seguindo uma estratégia
selecionada (Ruas, 1998).
Uma política pode simplesmente não chegar a ser implementada, seja pela
reação de interesses contrariados, seja por reação ou omissão dos agentes públicos
envolvidos, seja por reação ou omissão até mesmo dos possíveis beneficiários. Ou,
alternativamente, pode ter apenas algumas de suas partes implementadas. Pode ter
partes implementadas contraditoriamente à decisão e seus objetivos. Pode ter
partes implementadas de maneira diversa - embora não contrária - ao que foi
previsto. Pode ter partes implementadas contraditoriamente entre si. E muitas outras
situações podem ocorrer, gerando resultados diferentes e até antagônicos com o
que se pretendia. Essa variedade de resultados decorre do fato de que a
implementação é um processo interativo e continuado de tomada de decisões por
numerosos grupos envolvidos, os quais apresentam reações efetivas ou potenciais à
decisão. Por isso, a implementação deve ser vista sob uma perspectiva interativa, na
qual as ações individuais em pontos estratégicos influenciam consideravelmente os
resultados obtidos (Ruas, 1998).
2.2 Institucionalização
O termo institucionalizar, de acordo com o dicionário Aurélio (Ferreira, 2009) inclui:
"dar começo, estabelecer, fazer comum", que neste caso significa que as instituições
devem obedecer a critérios e padrões definidos para a implantação de um processo.
Refere-se às ações para institucionalizar alguma coisa. A institucionalização implica
em inserir o processo na prática e na estrutura da entidade, definindo
procedimentos,
funções,
responsabilidades,
organização,
pessoal
e
regulamentação, entre outros. Gera novos procedimentos e aprimoramentos, bem
como reorganização de algumas estruturas internas, com alterações na sua
organização administrativa, técnica e metodológica, com um modelo de gestão
específico. Esse modelo implica, entre outros, na criação de equipes gestoras e de
apoio, na estruturação de setores responsáveis e na inserção nos processos
internos.
No caso da institucionalização da EaD, trata-se, portanto, de tornar esta
modalidade um processo operacional inserido nas atividades da instituição,
deixando de ser um programa temporário ou projeto. A necessidade da
institucionalização parte do modelo adotado que estabelece que cursos a distância
devem ser ofertados por instituições que atuam no ensino presencial, indicando que
no Brasil não pode ser adotado o modelo das universidades abertas, utilizado em
diversos países.
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A institucionalização da EaD tem sido uma questão recorrente, principalmente
nas instituições públicas, discutida reiteradamente nos encontros e eventos de EaD
envolvendo essas organizações. A EaD deve ser parte regular e integrante do
processo educacional e não deve algo "supletivo", que acontece de forma paralela
nas instituições (Preti, 1996). Nos eventos da UNIREDE, discussões, pesquisas e
relatórios têm salientado os esforços nesse sentido, considerados em geral ainda
insuficientes. Na Carta de Cuiabá (Unirede, 2010) constam 28 recomendações, das
quais 16 referem-se a aspectos de institucionalização. A chamada para a elaboração
desta carta menciona que a mesma terá o "[...] posicionamento da Associação frente
aos desafios atuais para a institucionalização de uma EaD Nacional de qualidade"
(Unirede, 2009). Desde então o cenário pouco mudou nos dois principais programas
a distância do governo federal, que são o eTec e o programa Universidade Aberta
do Brasil (UAB).

3. Metodologia
Este texto objetiva apresentar o cenário atual e as perspectivas do programa,
considerando sua evolução histórica e discussões em andamento. Faz uma
abordagem qualitativa da questão, complementada com alguns dados quantitativos,
constituindo um ensaio exploratório, buscando também provocar e aprofundar a
discussão sobre as condições de oferta desse programa no âmbito das políticas
públicas no Brasil, apresentando ainda sugestões de linhas de ação visando a
superação dos problemas mais críticos percebidos.
Este estudo faz uso de análise documental de textos legais e de estudos
sobre o programa em questão complementada com aportes da experiência pessoal
do autor, que vivencia ações relativas a esse projeto desde sua origem. Parte da
observação da realidade, identificando o problema central, para então buscar seu
entendimento e contextualização, para apresentar alternativas e apontar possíveis
ações visando a superação do problema central, que indaga pelas condições de
continuidade do programa, a partir de uma posição pragmática,

4. Histórico e situação do programa
O programa eTec, lançado em 2007 teve uma alteração legal quanto ao seu
direcionamento em 2011, mantendo os aspectos operacionais e uma portaria em
2015 que altera substancialmente a operacionalidade. No cenário destas alterações,
são apresentados a seguir dados quantitativos de matrículas, comentada a situação
atual, possíveis desdobramentos e apresentadas propostas para sua continuidade
efetiva.
4.1 História do eTec
O programa inicialmente denominado Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil eTec Brasil, tem origem no Decreto 6.301 de 12 de dezembro de 2007, com a
finalidade declarada de ampliar a oferta e democratizar o acesso a cursos técnicos
de nível médio, públicos e gratuitos no País, através da educação a distância (Brasil,
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
2007). O Decreto 7.589 de 26 de outubro de 2011 revogou o decreto anterior e criou
a Rede eTec Brasil. Essa alteração mudou o nome do programa e também sua
abrangência, com a oferta ampliada para incluir escolas técnicas vinculadas aos
sistemas estaduais e para os serviços nacionais de aprendizagem, o chamado
Sistema S (Brasil, 2011), além de incluir cursos superiores de tecnologia. Conforme
comentário de Costa (2012), na mesma data foi aprovada pela presidência da
República a Lei 12.513 que criou o PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego, no qual foi incluída a Rede eTec Brasil, juntamente com
o Programa Brasil Profissionalizado, o Bolsa Formação, um acordo com o Sistema S
e ainda uma projetada expansão da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (Brasil, 2015a). Neste contexto, no sistema público, até o
momento, o programa eTec continua restrito à oferta de cursos técnicos
subsequentes.
O modelo adotado para a oferta de cursos, que se mantém desde o início do
programa, compreende as atividades letivas concentradas em polos de apoio
presenciais onde os estudantes se reúnem para assistirem aulas transmitidas ao
vivo ou pré-gravadas, com maior ou menor interação, dependendo das tecnologias
disponíveis e efetivamente utilizadas, por vezes aulas presenciais com
deslocamento de professores, principalmente para atividades de laboratório. A
estrutura inclui coordenadores de polo, tutores presenciais que atuam nos polos e
tutores a distância, que auxiliam os professores e são tutores de conteúdo. Em
documento recente, não oficial, ainda em fase de discussão, tutores são chamados
de professores mediadores. Como o programa tem abrangência nacional e visa
chegar a parcelas da população que não tem acesso a cursos presenciais nas
modalidades ofertadas, os polos localizam-se em cidades pequenas e médias, em
comunidades rurais e em locais onde os recursos de comunicação são reduzidos,
em função da grande disparidade de inclusão digital existente no país. Também
incluem as regiões metropolitanas e periferia das grandes cidades, onde o acesso a
cursos profissionalizantes também é restrito. Dessa disparidade resulta a grande
variação das tecnologias utilizadas pelos cursos, bem como adaptações e inovações
em torno do modelo básico, produzindo um sistema com muitas inovações e
experimentos metodológicos, ressaltando a riqueza da diversidade nos processos de
EaD no Brasil (Ribeiro e Antunes, 2013).
No Brasil, a abrangência do sistema de educação profissional e tecnológica
(EPT), que inclui os cursos técnicos, é reduzida em termos de possibilitar o acesso à
maior parte da população. Este acesso é restrito devido a quantidade limitada de
vagas ofertadas e embora o sistema tenha sido ampliado em anos recentes, a
defasagem educacional é muito superior a essa ampliação. Dessa forma, a
possibilidade de oferta de cursos a distância, como previsto na criação do Sistema
eTec e Rede eTec tem potencial de representar um diferencial significativo no
desenvolvimento do país, uma vez que a ampliação da formação profissional é uma
das condições necessárias para esse desenvolvimento. No entanto, o processo
educacional, para ser efetivo precisa aliar a oferta em termos quantitativos com a
formação em termos qualitativos, de maneira a viabilizar a inserção efetiva dos
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egressos no mercado de trabalho e na sociedade, como participantes ativos e
críticos no processo de desenvolvimento.
O sistema eTec e seu sucessor, a Rede eTec não são definidos em termos de
projeto ou processo. Os documentos de criação não esclarecem essa questão e não
estabelecem prazos ou fazem qualquer indicação de caráter temporal, o que sinaliza
um processo. Ainda nos objetivos, inclui-se a formação de uma rede de educação
profissional a distância no ensino público e essa meta é ampla, inovadora e
imprecisa no tempo. Pode-se, portanto, concluir que os decretos de criação dão
indicações de pretender ser um processo, permanente e, portanto, institucionalizado
no sistema público. No entanto a forma como o sistema vem sendo implantado
caracteriza mais claramente um projeto, pois partiu de um edital para receber
instituições interessadas, constituindo uma ação seletiva e voluntária e o
financiamento ocorre através de planos de trabalho anuais. Percebe-se um
descompasso entre o declarado no decreto de criação do Sistema e a forma como
este vem sendo implantado, como se o desenvolvimento de uma rede de educação
profissional a distância através do incentivo proporcionado pelo edital e pelo
financiamento fosse uma esperança. Descompassos desse tipo são comuns e
frequentes na história da educação brasileira e refletem tanto as disputas de poder
como as deficiências de planejamento e de estrutura efetiva para implantação
adequada das políticas públicas. Essa situação diferencia as políticas públicas
aplicáveis ao Sistema eTec, expressa nos itens acima, das decisões políticas
efetivas, que compõe a forma de implantar as políticas públicas (Ruas, 1998).
4.2 Resultados disponíveis
No caso específico de formação técnica a distância, existem poucos dados
quantitativos. As sinopses estatísticas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Anísio Teixeira - INEP, que são referência para considerações quantitativas, não tem
diferenciado cursos presenciais e a distância, o que restringe as comparações entre
as modalidades. Na mais recente sinopse disponível, relativa ao ano de 2015 (Brasil,
2015b) com dados de 2014, consta cerca de 1 milhão e 23 mil matrículas em cursos
técnicos subsequente, sendo cerca de 15% no sistema federal, 23% no sistema
estadual e 61% no sistema privado. Como o programa eTec inclui instituições
federais, estaduais e Sistema S, estes dados não são comparáveis com os demais,
comentados adiante. Na EaD, o Censo 2014 da Associação Brasileira de Educação
a Distância (ABED) (2015) indica 155 cursos técnicos em um universo de 1840
cursos a distância, representando 8,42% dos cursos e 11,57% das matrículas.
Dos poucos dados específicos sobre cursos técnicos a distância da Rede
eTec Brasil, uma das fontes são os Relatórios de Gestão da SETEC-MEC, sendo
que o mais recente disponível, aponta as metas e vagas ofertadas pela Rede eTec
Brasil (Brasil, 2014a), conforme consta na Tabela 1, identificado como Fonte 1. A
tabela também inclui dados apresentados pelo Secretário de Educação Profissional
e Tecnológica do MEC, realizada no Fórum Estadão Brasil Competitivo em agosto
de 2014 (Barros, 2014), identificado como Fonte 2. A fonte 3 (Brasil, 2015c), um
relatório de prestação de contas do MEC, indica 69 mil matrículas na Rede eTec
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Brasil em 2014.
Tabela 1 - Vagas previstas e matrículas na Rede eTec Brasil
2011
2012
2013
Vagas Previstas (Fonte 1)
74.000 150.000 200.000
Realizado (Fonte 1)
75.364 134.341 137.012
Realizado (Fonte 2)
27.159 56.498
103.332
Realizado (Fonte 3)

2014
250.000
22.152
69.000

Fonte 1: SETEC - Relatório de Gestão (Brasil, 2014a)
Fonte 2: Apresentação do Chefe da SETEC (Barros, 2014)
Fonte 3: Prestação de contas Relatório de Gestão Consolidado 2014 (Brasil (2015c)

Na tabela 1, a baixa quantidade apresentada para o ano de 2014 pela fonte 2
deve ser analisada com cuidado, pois como a apresentação foi feita em agosto
desse ano, possivelmente não inclui turmas iniciadas no segundo semestre, sendo
este um procedimento adotado por muitas instituições em função da demora para a
descentralização de recursos, que vem aumentando ano a ano, ocorrendo a partir
do mês de maio, chegando a ser feita em outubro. Nesse cenário é natural que as
instituições iniciem seus cursos somente no segundo semestre, e não
necessariamente em agosto, podendo ocorrer em setembro, outubro e até em
novembro. Assim, o dado apresentado pela fonte 3 ganha consistência.
Considerando as matrículas totais na Rede eTec observa-se um aumento
significativo de 2011 para 2012, embora aquém das metas previstas. A fonte 1 indica
um aumento modesto de 2012 para 2013 e a fonte 2 indica uma série que mantém
taxas elevadas de crescimento neste período. A fonte 3 que, por ser mais recente e
constar em relatório oficial do MEC, detém maior credibilidade em princípio, indica
uma retração que concorda com a percepção de coordenadores da Rede eTec,
manifestada de maneira informal em conversas eventuais de que participou o autor
deste ensaio.
No entanto, apesar do aumento quantitativo, se considerada a intenção de
triplicar a formação de nível técnico, prevista na meta 11 do Plano Nacional de
Educação 2014-2024 (Brasil, 2014b) os números são modestos, chegando a serem
incipientes. Se considerados valores de 2013, aplicados a 2023, a meta é de mais
de 5 milhões de diplomados, e mesmo considerando um cenário extremamente
otimista e na prática utópico, de que todos os matriculados em cursos técnicos
venham a concluir o mesmo, tem-se cerca de 1 milhão e 900 mil matrículas em 2013
em cursos técnicos (Brasil, 2014c), sendo que há cursos com duração de 1 a 4 anos
e se admitirmos que a duração média é de 2 anos, teríamos nessa hipótese cerca
de 850 mil formados por ano. Como esse número é certamente superestimado, a
meta de 5 milhões indica o grande desafio que representa o aumento quantitativo na
oferta desse tipo de formação.
Além do aspecto quantitativo, há necessidade de considerar os aspectos
qualitativos, relacionados com a qualidade da formação obtida pelos estudantes.
Dados a esse respeito estão dispersos em estudos, que vem sendo realizados e
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divulgados em anos recentes. Um impulso nas pesquisas ocorreu com mais de uma
centena de monografias e artigos correspondentes, provenientes de curso de
especialização realizado entre outubro de 2012 e dezembro de 2013 pela
Universidade Federal de Santa Catarina, em parceira com o Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais e a Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, com apoio e financiamento da SETEC/MEC.
Ainda nos aspectos qualitativos, existe um sistema de avaliação de cursos
eTec, o Sistema de Acompanhamento e Avaliações de Cursos (SAAS), implantado
por equipe ligada a Universidade Federal de Santa Catarina, com apoio e
financiamento da SETEC/MEC, a partir de 2010 e que vem realizando
sistematicamente processos de avaliação, divulgando resultados e tem extensa
base de dados que permitem aprofundar a análise dos cursos eTec. O cumprimento
das metas qualitativas e das finalidades expressas nos documentos relativos ao
eTec também apontam a questão da avaliação como ponto-chave a ser considerado
no estudo. Esse sistema, por ser extraoficial e de participação voluntária, não
constitui processo formal e não pode ser utilizado para finalidades de regulação,
sendo que mesmo seu uso em termos estatísticos fica prejudicado pela sua
voluntariedade.
4.3 Situação atual
As contingências aplicadas no ano de 2015, derivadas de restrições
orçamentárias no governo federal, afetaram os cursos eTec. As equipes tiveram
atrasos nas bolsas, empresas e consultores contratados tiveram pagamentos
postergados e propostas ficaram em espera. Em 2016, até o momento da redação
deste texto, vem sendo pagas bolsas porém sem aprovação dos planos de trabalho
anuais, o que requer que custos relativos ao processo de oferta sejam assumidos
pelas instituições, algumas das quais não recebem recursos para tal, pelo fato dos
estudantes destes cursos não entrarem na composição da matriz orçamentária.
Durante o ano de 2015, os problemas e riscos percebidos, as restrições,
atrasos e falta de repasses de recursos, bem como indefinições e discussões de
bastidores levaram um grupo de coordenadores da Rede eTec Brasil a se reunirem
em 16 e 17 de abril desse ano, e elaborarem um documento chamado Carta de
Natal, referência ao local da reunião (Carta de Natal, 2015). Nesse documento
consta a participação de 35 pessoas, que representam a maioria das instituições
que ofertam curso no âmbito da Rede eTec Brasil e expressam pontos levantados a
partir da experiência adquirida nos anos anteriores. Nesta carta é solicitada a
formalização de um fórum da Rede eTec com representatividade junto a
SETEC/MEC, a participação das entidades na discussão de propostas, repasse de
recursos pendentes e outras ações de melhoria do programa.
Estas recomendações, tendo partido de uma iniciativa dos gestores do
processo nas instituições ofertantes, indicavam a premente necessidade de
melhorias e de acertos no processo, respaldadas pela vivência dos atores, buscando
aproveitar a experiência adquirida na oferta de cursos e turmas. Essas restrições e
indefinições afetaram de forma acentuada o programa, colocando-o em cheque nas
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instituições, com a possibilidade da extinção do mesmo, como tantos outros já o
foram no passado. Programas vêm sendo historicamente tratados como passageiros
e liquidados conforme os interesses dos ocupantes de cargos decisórios, sendo esta
mais uma iniciativa que tinha grandes perspectivas e que pode ser mais um registro
de encerramento com resultados aquém dos previstos.
Após a Carta de Natal, uma reunião das coordenações do eTec foi chamada
pelos gestores da SETEC/MEC em 25 de junho de 2015, para apresentar a situação
e novas propostas de financiamento. Nesta reunião foi solicitada a revisão das
propostas apresentadas no início do ano, por serem inviáveis, o que foi feito na
sequência e permitiu a continuidade das atividades, afetando de forma diferenciada
as instituições, mantendo o programa em atividade, com descentralização de
recursos a partir do mês de agosto. Com relação a um novo sistema de
financiamento, foi apresentado um direcionamento para deixar de pagar bolsas de
forma centralizada, realizada pela SETEC/MEC e pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE. A proposta foi de adotar os procedimentos
referidos como “bolsa formação”, programa já existente e que na prática repassa
para as instituições toda a gestão financeira do processo.
Neste cenário, a Portaria Ministerial 11.152 (BRASIL, 2015d) foi publicada em
22 de dezembro de 2015, alterando o funcionamento do programa, afetando
principalmente a forma de pagamento de bolsas e as condições de financiamento.
Na prática essa portaria não teve efeito até a redação deste texto, pois a sua
implantação está prevista para cursos iniciando em 2016, mantendo o sistema de
bolsas anterior para os cursos em andamento, em função de inviabilidade da
mudança, pelas dificuldades práticas de mudar a operacionalização e critérios de
financiamento de um curso durante sua oferta. A alteração para o sistema de
pagamento através do processo denominado “bolsa formação” implica em
descentralizar os recursos, para pagamento direto pelas instituições ofertantes, o
que tem impactos diferentes, tendo condições de viabilidade em algumas instituições
e possivelmente não viabilidade em outras, pelas exigências de pessoal dedicado e
por dúvidas e questionamentos quanto ao aspecto legal do enquadramento como
bolsa e sua aplicação para diferentes situações.
Uma questão crítica incluída na portaria acima referida é uma meta de
sucesso da ordem de 75%, o que segundo os dados conhecidos e comentados por
coordenadores, está muito acima da realidade, pois as taxas de evasão e repetência
são altas. Como não existem estatísticas disponíveis esses dados não são de
conhecimento público, porém alguns cursos de que o autor tem conhecimento tem
uma taxa de sucesso abaixo de 50%. A exigência da portaria implica na devolução
dos valores recebidos em função da diferença entre a taxa real e a meta de 75% ou
oferta das vagas respectivas, sem financiamento, em turma futura. Este fato
subverte a questão do mérito, com sério risco de levar à facilitação da aprovação, o
que vai produzir o descrédito de todo o sistema pela preparação deficiente dos
egressos. Essa situação conduz a uma das críticas mais contundentes que tem sido
feitas a educação a distância, de ser uma “fábrica de diplomas”, cuja superação tem
sido feita a custa de muito esforço e demonstrações de que se trata de uma opinião
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não confirmada pelos fatos.
Em 2016 o cenário continua indefinido, sendo que até a redação deste texto
os planos de trabalho para o ano corrente foram apenas recebidos e em alguns
casos devolvidos para revisão, sem aprovação. Com isso até o momento somente
algumas bolsas foram pagas no ano, e estas também com atrasos. Os planos de
trabalho tiveram alteração nas regras vigentes até o ano anterior, passando de um
valor de até R$ 2.000,00 para R$ 1.200,00 por aluno.ano, sendo que o valor de
bolsas ficou limitado em R$ 800,00 por aluno.ano, valor este considerado em
relação as matrículas iniciais. Esta redução afeta substancialmente os cursos em
andamento, pois foram ofertados considerando o valor anterior e a redução atinge
principalmente os cursos com menor quantidade de alunos, obrigando as instituições
a financiar itens como material didático e transporte, quando não redução de
bolsistas e consequente sobrecarga aos demais.
Os atrasos e indefinições têm causado significativos entraves para a
continuidade dos cursos, incluindo problemas com fornecedores devido aos atrasos
nos pagamentos, dificuldades de continuidade pela falta de financiamento para as
despesas correntes dos cursos e possivelmente o item mais significativo, a perda de
bolsistas, devido aos atrasos nos pagamentos sendo mais visível nas funções de
tutoria, o que implica na necessidade de selecionar e capacitar novos tutores, sendo
que em diversos cursos há dificuldade para a contratação destes profissionais, pelas
exigências da função e pelo baixo valor das bolsas. Em suma, está ocorrendo um
sério descrédito do programa. Segundo comentários de coordenadores gerais em
grupo de discussão, desde 2015 tem se ampliado comentários de fim do programa
ou sua inviabilização pelas condições impostas, o que remete o ônus da suspensão
para as instituições ofertantes que deixarem de participar do processo.
4.4 Propostas
Considerando que o programa eTec está em situação indefinida e sendo um
programa relevante no contexto da educação brasileira, a continuidade dos cursos
deve ser buscada e para isso, apresentam-se comentários e propostas.
Decorrente de reflexões sobre o descompasso entre o indicado na legislação
e nos documentos que apresentam as políticas públicas sobre a formação
profissional técnica a distâncias e a realidade da implantação do processo, fazem-se
algumas indicações, obtidas a partir de tese de doutorado do autor (Dallabona,
2011):
 O financiamento da oferta de turmas, que é o elemento básico da
implantação, deve ser progressivamente alterado para um sistema de
repasse sistemático e contínuo para as instituições ofertantes, de modo a
inserir os cursos no processo institucional, mantendo um financiamento
para finalidades específicas, tratadas como projetos;
 A transferência de recursos deve envolver também os Estados e
Municípios, direcionada a todo o sistema público de ensino, de forma
desburocratizada e automatizada. Especialmente sistemas estaduais
devem ser beneficiados, uma vez que são os principais responsáveis pelo
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ensino de nível médio e pós-médio no Brasil;
As premissas de qualidade devem superar as metas quantitativas, visto
que não há sentido em oferta massiva de baixa qualidade, proporcionando
uma sub-formação técnica, com resultados reduzidos para as
necessidades da sociedade;
As experiências decorrentes da oferta devem ser acompanhadas e
estudadas de forma sistemática, visando identificar e disseminar as mais
exitosas, com a correspondente adequação das condições de ensino;
Cursos técnicos subsequentes a distância podem responder às grandes
carências educacionais desse tipo de formação e requerem também a
melhoria dos níveis anteriores de formação, a básica e a média, uma vez
que não se pode esperar formar bons técnicos, se os estudantes tem
deficiência nos níveis anteriores de sua formação;
Sem descuidar da formação média, iniciativas no sentido de cursos
abertos, que substituam as exigências de diplomas formais pela
verificação de competências e habilidades específicas devem ser
incentivadas, pois a formação profissional e tecnológica pode e deve
inserir pessoas que desenvolveram sua capacidade laboral durante a vida
profissional e merecem o reconhecimento e validação da mesma.

Em artigo apresentado no ESUD 2014, o Grupo de Pesquisa em Formação
Continuada - GPFC, ligado ao Fórum Nacional de Educação Profissional Técnica a
Distância, apresentou propostas para a Rede eTec Brasil, sendo pontos essenciais
os seguintes (Silva et al, 2014):
 Novas ofertas de curso de especialização em gestão e docência em EaD,
nos moldes de turma ofertada em 2012/2013. Esta turma propiciou uma
formação de alto nível para os cursistas, de todo o Brasil e resultou em
mais de uma centena de monografias sobre EaD no Brasil, sendo parcela
significativa sobre formação profissional;
 Desenvolvimento e disponibilização de um repositório de Recursos
Educacionais Abertos direcionado para a produção e para aplicação na
formação profissional, incluindo a grande quantidade de cadernos
didáticos produzidos no âmbito do programa eTec, e que estão esparsos
nas instituições, indisponíveis para uso da comunidade;
 Oferta de programas de mestrado e doutorado, possibilitando ampliar a
formação dos atores envolvidos com a formação profissional a distância e
desenvolvimento sistematizado de pesquisas, que deverão ser
apropriadas e contribuir para o aprimoramento e desenvolvimento do
sistema;
 Incorporação de pesquisas, atualmente esparsas em diversos programas
e divulgadas em diversas áreas de pesquisa, enriquecendo as
possibilidades formativas, a partir do repositório de recursos educacionais;
 Sistemas de avaliação devem ser implantados em todos os elementos, de
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forma a permitir saber o quanto cada curso está cumprindo os objetivos e
servindo ao desenvolvimento integrado, nos seus aspectos sociais,
econômicos, ambientais e de cidadania;
A atuação do Ministério da Educação deve ser de fomento e incentivo,
atento aos aspectos apontados pelos processos avaliativos e dispondo de
flexibilidade para adaptar suas ações as necessidades das instituições,
exercendo também a necessária fiscalização das mesmas;
A implantação deve também promover e ampliar os vínculos entre as
instituições de ensino e as comunidades, representadas pelos mais
diversos agentes, como associações de pais, moradores, igrejas,
instituições de ensino, empresas e terceiro setor, de forma a perceber e
atuar no sentido das demandas e anseios da sociedade, e também
permitindo ações sistêmicas e sinérgicas;
Considerando que o ensino de qualidade tem custos significativos e que
mesmo uma gigantesca ampliação da oferta de vagas públicas requer
muito tempo e recursos para suprir as necessidades educacionais do país,
a atuação do sistema privado é necessária e deve ser norteado por
parâmetros de qualidade e relevância social, o que deve ser orientado
pelo Estado, requerendo assim elementos efetivos de regulação;
Distribuir vagas específicas para atuação no programa, de docentes e
Técnico-Administrativos - TAs. Inclui definir e implantar carreiras de tutoria,
design instrucional e outras;
Incentivar, de forma permanente, que as instituições assumam atividades
de ensino, pesquisa e extensão na EPT brasileira;

5. Conclusões
Ao se considerar as políticas públicas, a partir do modelo desenvolvido, percebe-se
o descompasso entre a intenção do texto legal, expressa nos decretos que criaram o
Sistema e a Rede eTec Brasil e a
sua implantação, que repete vícios e limitações comuns no sistema público de
ensino, mais especificamente no Sistema de Educação Profissional e Tecnológica. A
implantação vem sendo feita a partir de um edital que basicamente prevê
financiamento para a oferta de turmas de cursos técnicos subsequentes, com a
esperança de que tais ofertas possam propiciar a institucionalização e inserção da
modalidade na cultura do sistema EPT brasileiro. Se incentivos são necessários, a
questão da qualidade e da efetividade da implantação requer acompanhamento
crítico e contínuo.
A partir das considerações acima, apresentam-se algumas indicações no
sentido de superar os problemas atuais, de forma pragmática e direcionada:
 Institucionalizar a Rede eTec Brasil é premente e permite superar grandes
entraves para a continuidade e o desenvolvimento do processo. Essa
institucionalização passa por aporte de pessoal, financeiro e inserção dos
procedimentos no funcionamento das instituições. Permite encaminhar
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questões como matriz orçamentária, assistência estudantil, processos
financeiros e de compras, inclusão nos sistemas acadêmicos e outros. Para
ser efetiva pode ser feita a partir de programa de implantação, como o modelo
usado no REUNI - Programa de Apoio a Ações de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais, responsável por significativo
incremento nas atividades das universidades que aderiram ao mesmo e cuja
experiência pode e deve ser aproveitada também para a educação
profissional. Este processo requer recursos e vontade política;
 Implantação de um Fórum de discussões para a educação profissional
técnica a distância, conforme proposto na Carta de Natal e cuja base pode
ser o Fórum Nacional de Educação Profissional a Distância, que já existe e
pode ser ampliado para tornar-se interlocutor válido e aceito junto ao MEC;
 Revisão dos valores pagos aos atores, que estão defasados e tem causado a
redução de pessoas dispostas a participar do processo. Parte do problema
resolve-se com a institucionalização e aporte de vagas para professores e
técnico-administrativos. Outra parte requer ainda formas de financiamento
através de bolsas ou mecanismos equivalentes, até que alterações na
legislação permitam inserir os tutores no processo institucional de forma
efetiva e a contratação de profissionais para necessidades específicas e
temporárias.
Uma
possibilidade
é
terceirização
de
atividades
complementares, como vem sendo feito em outros setores públicos;
 Desenvolvimento e disponibilização de um repositório de recursos digitais que
permita equacionar a questão do material didático, com o aproveitamento de
milhares de cadernos didáticos produzidos e dispersos nas instituições
ofertantes, muitas vezes repetidos e sem a revisão e diagramação de
designers instrucionais. Este repositório deve incluir os elementos para o
resgate e conclusão desses cadernos. Também permite oferta de formação
continuada na forma de extensão, atuando no sistema de formação
continuada;
 Aprimoramento do sistema de avaliação, com divulgação de experiências
exitosas e possibilidade de avanço futuro para incluir regulação. Existe e está
operacional o Sistema de Acompanhamento e Avaliação de Cursos, que pode
ser ampliado para responder a novos quesitos avaliativos. Um sistema
alternativo de avaliação, nos moldes do Sistema SINAES, usado pelo INEP
para avaliação do ensino superior foi apresentada por Souza (2013).
Avaliação é fundamental para acompanhar e permitir diagnósticos que
possibilitem corrigir os rumos durante o processo e não apenas após os
resultados finais dos estudantes;
 Desenvolvimento de um sistema permanente de formação continuada, que
inclua ensino, pesquisa e extensão, o que pode ser realizado conjugando o
repositório de recursos educacionais e instituições formadoras, contratadas
para ações de extensão, oferta de cursos de especialização e programas
stricto sensu, que respondem também pela pesquisa;
 Desenvolvimento da pesquisa como acima referido, direcionada e
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sistematizada, sustentáculo imprescindível para a sustentabilidade do
processo;
Desenvolvimento de um sistema de assessoria executiva, que permita
viabilizar os itens acima, possibilitando a efetivação mesmo com as reduzidas
condições de pessoal do MEC. Esse sistema deve incluir diretrizes e
procedimentos para ensino, pesquisa, extensão, organização da
institucionalização, do sistema de avaliação, de sistemas de informações e
outros elementos vitais para o processo como um todo, pois há necessidade
de planejamento, acompanhamento da execução, avaliação e checagem, de
onde melhorias podem ser implantadas. Essa assessoria deve também
organizar processos de registro de preços, reduzindo um dos entraves ao
bom funcionamento do processo.

Os itens acima representam principalmente um ponto de partida para
discussões visando ações práticas e urgentes para viabilizar a continuidade e
aprimoramento da oferta de cursos de formação profissional a distância, de forma a
cumprir com as metas e objetivos expressos nos documentos de criação dos
programas e que representam as políticas públicas. Incluem também a alteração da
Rede eTec Brasil, pois as funções de oferta passam a ser em grande parte
institucionalizadas e daí o programa passa a ser de reestruturação, direcionamento
e acompanhamento do processo.
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O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NAS
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Resumo – Este texto versa-se sobre a Educação a Distância (EaD), na educação
superior (ES), tendo como foco as Instituições Públicas de Educação Superior
(IPES) do estado de Mato Grosso. Apresenta como objetivo geral analisar o
desenvolvimento da educação superior a distância, no estado do Mato Grosso,
destacando as instituições públicas: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT) e Instituto Federal de Mato
Grosso (IFMT). A base metodológica da pesquisa é o método descritivo-analítico,
com abordagem qualitativa, com análise de entrevistas semiestruturadas com a
coordenação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) das IES públicas do Mato
Grosso (UFMT, UNEMAT e IFMT). A escolha desses protagonistas justifica-se por
desempenharem um papel relevante nas esferas educacionais envolvidas na ES
com atuação no processo de implantação da EaD no estado de MT. Conclui-se que
a EaD nas IPES, iniciou-se na década de 90 com programa de parceria de órgãos
públicos do estado para atingir um déficit de educadores, que desconfigura-se com
a entrada da UAB.
Palavras-chave: Educação a Distância, Educação Superior, Universidade Aberta do
Brasil
Abstract – This text-versa on Distance Education (DE) in higher education (HE),
focusing on the Public Institutions of Higher Education (IPES) in the state of Mato
Grosso. This research presents as general objective to analysis the development of
distance higher education at Mato Grosso, highlighting the public institutions: Federal
University of Mato Grosso (UFMT), State University of Mato Grosso (UNEMAT) and
Federal Institute of Mato Grosso (IFMT).The methodological basis of the research
is the descriptive-analytical method within a qualitative approach as well as semistructured interview with the coordination from the Open University of Brazil and
from the public HEI of MT (UFMT, UNEMAT e IFMT). The reason for choosing
these institutions is due to the fact that they play a significant role among the
educational spheres involved on the implantation process of the DE at MT State.
It is concluded that in distance education IPES, began in the 90s with public
organs of the State Partnership program to achieve a deficit of educators who
unconfigures with the entry of UAB
Keywords: Distance Education, Higher Education.,Open University of Brazil

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

INTRODUÇÃO
No século XX, a educação superior (ES) enfrenta um cenário de expansão e
diversificação nos tipos de instituições. Esta diversificação estabeleceu novos cursos,
disciplinas, estruturas organizacionais e modalidades que obtivessem maior
flexibilidade para atender a novas demandas.
Historicamente na ES, há presença das características políticas, econômicas e
sociais que a sociedade brasileira vive e viveu. Estas características são importantes
para que se compreenda o contexto atual brasileiro e se perceba que nestes tempos
de mundialização do capital1, o mercado exerce papel decisivo como regulador da
educação superior, incluindo a modalidade da Educação a Distância (EaD).
O cenário da mundialização é complexo, constituído, inclusive, por avanços
tecnológicos que mudaram as formas de as pessoas se relacionarem, comunicarem,
divertirem, aprenderem. Neste sentido, a ES, sofre mudanças no sentido de atender
o desenvolvimento de habilidades e competências profissionais que visam ao
mercado (capital).
Na visão de Dias Sobrinho (2011), não é nada fácil para a educação superior
responder com qualidade e amplitude às demandas educacionais gestadas pela
mundialização.
[...] as demandas são complexas, contraditórias e movidas pelas urgências
da continua renovação e rápida obsolescência. Os conhecimentos e as
técnicas se multiplicam e se renovam velozmente. As exigências de formação
se tornam cada vez maiores. Crescem com a competitividade econômica os
desequilíbrios sociais. (DIAS SOBRINHO, 2011, p. 74).

Além de responder ao processo de mundialização, a evolução histórica da EaD
no Brasil pode ser caracterizada pelo surgimento e propagação das TIC, pois “embora
não seja o único fator determinante, a tecnologia está fortemente associada ao
desenvolvimento da educação a distância. ” (BELLONI, 2002, p.124).
No contexto histórico da educação superior, vê-se a inserção da EaD nas instituições
de educação superior públicas e privadas, se inicia em 1923 pelo curso de
correspondência; a partir da década de 1960, com a transição do modelo econômico
e a queda do modelo fordista; nas décadas de 1980, com a evolução das tecnologias,
caracterizado pela integração de redes de conferências por computador e estação de
trabalho multimídia. E a partir da metade da década de 1990, como modalidade
educacional, caracterizada pela flexibilidade proporcionada pela integração da TIC, e
atualmente por meio da internet e dos AVA.
1

[...]ao tratarmos da mundialização do capital, estamos nos referindo a uma "nova configuração do
capitalismo mundial e nos mecanismos que comandam seu desempenho e sua regulação.”
(CHESNAIS, 1996, p.13). Segundo o autor, na fase de mundialização, "o estilo da acumulação é
dado pelas novas formas de centralização de gigantescos capitais financeiros” (CHESNAIS,1996,
p.14). São os fundos (mútuos e de pensão) cujo objetivo fundamental é reproduzir-se no interior da
esfera financeira
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1. A educação superior a distância no Mato Grosso
As inserções da EaD no estado de Mato Grosso no âmbito das instituições de
educação superior pública ocorreram em diferentes experiências pelas instituições,
porém, em todas, a partir do século XXI, com os avanços das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), a oferta se voltou para cursos formais de nível
técnico, graduação e pós-graduação, com interação em múltiplas mídias e ambientes
virtuais de aprendizagens -AVA.
O desenvolvimento da educação pública a distância, no estado, teve início em
1992, com a formação do Núcleo de Educação à Distância (NEAD) na UFMT, com a
finalidade de implantar curso de formação para educadores, diminuindo, assim, os
índices referentes a docentes sem habilitação específica para o exercício da profissão
de professor. O Instituto de Educação da UFMT alia-se à Secretaria da Educação e
Cultura do Mato Grosso e constitui um grupo de trabalho interinstitucional com a
nomeação de Programa Interinstitucional de Qualificação Docente em Mato Grosso.
Configura-se, assim, uma parceria entre UFMT, UNEMAT, Governo do Estado de
Mato Grosso, Prefeituras Municipais e Sindicato dos Trabalhadores em Educação do
Estado de Mato Grosso (SINTEP).
A EaD institui-se no estado por meio desse programa, ao longo da década de
1990, a partir de discussões entre representantes de todas as instituições envolvidas
e do contato com o Centro de Aprendizagem e Formação de Recursos Humanos em
Educação a Distância (CEARENAD). O CEARENAD, na época composto por TeléUniversité de Quebec (TÉLUQ), Pontifícia Universidad Católica de Chile, Universidad
Estatal a Distância de Costa Rica, Escola Superior de Formação de Professores do
Senegal e Instituto de Formação de Professores das Ilhas Maurício, visava a
concretização de projetos conjuntos que tivessem por base a modalidade de EaD
(NEDER, 2000).
O Programa Interinstitucional de Qualificação Docente em Mato Grosso, firma
convênio de cooperação, em 04 de fevereiro de 1994, para o desenvolvimento do
projeto do curso de licenciatura, de modo que cabe a cada parte integrante uma
responsabilidade e organização, a saber:
- IE/NEAD/UFMT: coordenação, supervisão do funcionamento do curso,
elaboração do material didático e capacitação de orientadores acadêmicos;
- SEDUC: participação da coordenação, supervisão e avaliação das ações de
instauração e implementação do curso, providências quanto à infraestrutura física,
cedência de professores para orientação acadêmica, recursos financeiros para
deslocamento de professores e orientadores acadêmicos, bem como pagamento de
complemento dos orientadores;
- Prefeituras: manutenção aos professores-alunos de transporte, alimentação
e hospedagem para encontros presenciais no polo de apoio, respeitando o calendário
proposto, manutenção do polo de apoio presencial com telefone, fax, meios de
comunicação e materiais de consumo.
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___________________________________________________________________________
O referido curso de licenciatura foi pioneiro na oferta de educação superior na
modalidade de EaD no Brasil, tendo iniciado em fevereiro de 1995 com aprovação no
ano anterior pelo Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE) da UFMT. Segundo
Preti (2005), ele não visava somente ao aumento de professores com formação nas
redes públicas de educação básica do estado de Mato Grosso, mas também repensar
significados de educação.
Essa literatura foi pensada e implementada não somente com o objetivo de
proporcionar aos professores da rede pública o acesso ao ensino superior,
numa postura política de expansão e democratização da educação superior.
Tem como objetivo principal ressignificar a formação e a prática pedagógica,
para que sua ação tenha efetividade nos processos formativos dos alunos.
(PRETI, 2005, p.131).

Efetivamente, no estado do Mato Grosso, a EaD só foi amparada por via legal
somente em 8 de junho de 2006, pelo Decreto n.º 5.800, num sistema regido pela
cooperação e parceria entre o governo federal e as instituições públicas de educação
superior, com a finalidade de expandir e interiorizar a educação superior. O art. 1º do
Decreto n.º 5.800/2006 define:
Fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, voltado para
o desenvolvimento da modalidade a distância, com a finalidade de expandir
e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País .

A partir do ano de 2005, os cursos na modalidade a distância do estado passam
a integrar o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), este sistema que fomenta
e organiza a EaD nas instituições públicas. Atualmente as instituições públicas
envolvidas na oferta da EaD são: Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT),
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Instituto Federal de Mato Grosso
(IFMT), desconsiderando a experiências iniciada anteriormente.
Quanto às instituições privadas que ofertam EaD, a maioria tem sede
localizada fora dos limites geográficos do estado, como a UNIP (Universidade
Paulista), presente em 20 municípios de Mato Grosso, UNOPAR (Universidade do
Norte do Paraná), presente em 20 municípios, e ULBRA (Universidade Luterana do
Brasil), presente em 16 municípios (MEC, 2013).
Conforme o Censo MEC/INEP 2014, em Mato Grosso, o ano de 2013 registrou
61 IES que ofereciam a modalidade EaD. Dessas, 57 vinculam-se ao setor privado, e
4 ao setor público. Os polos de apoio presencial em EaD somam 152 no estado, sendo
112 (73,7%) de instituições privadas, 30 (19,7%) de públicas federais, 5 (3,3%) de
públicas estaduais e 5 (3,3%) de públicas municipais.
Conforme dados de 2014 do SISUAB/CAPES, a UAB do Mato Grosso possui
6.318 matrículas ativas, sendo 2.773(43,9%) em cursos de licenciaturas, 2.216 (35%)
em cursos de bacharelado, 258 (4,1%) em cursos de especialização e 1.071(17%) em
cursos tecnológicos.
Desta forma relata neste subtítulo vem configurando-se a EaD no estado de
Mato Grosso.
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2. O desenvolvimento da EaD na visão dos coordenadores das
instituições superiores publicas
A pesquisa adotou -se a abordagem qualitativa, por meio de análise documental e
entrevistas semi-estruturadas. Os sujeitos da pesquisa compreenderam a
coordenação da UAB e/ou diretores da EaD e pró-reitores das instituições públicas de
educação superior (UFMT, UNEMAT e IFMT) do Mato Grosso. A escolha desses
protagonistas, justifica-se por desempenharem um papel relevante nas esferas
educacionais envolvidas na ES com atuação no processo de implantação da EaD.
A estratégia para realização das entrevistas foi precedida pela elaboração de
um roteiro de perguntas, tendo como centralidade o problema de pesquisa, bem como
o seu objetivo geral de analisar o desenvolvimento da EaD nas Instituições de
Educação Superior do estado.
Ao tratar do desenvolvimento da oferta de curso EaD nas instituições públicas,
no estado de Mato Grosso foi necessário considerar uma abrangência de categorias,
extraídas das falas dos entrevistados. Cabe explicar que se optou pelo anonimato dos
sujeitos da pesquisa, que são indicados e diferenciados entre si pelas letras A, B, C.
As categorias extraídas, a saber: Aceitabilidade; Autonomia administrativa,
pedagógica e financeira;
a) Aceitabilidade
Procurou-se verificar se existe confronto e discussões entre as modalidades
presenciais e a distância e como as IES buscam lidar com estes entraves a fim de
contorná-los. Para compreender esses tópicos, foram obtidas as seguintes falas:
“ [...]continuamos tendo embate na aceitação da EaD, quando você apresenta
algo que não é tão novo assim, mas mexe com a estrutura da universidade,
temos colegas que são resistentes as mudanças as coisas novas. Temos
aqueles que são resistentes por ser contra qualquer coisa, e aqueles por não
conhecerem o processo tem medo. Para isso, nós vamos aos institutos,
fazemos palestras mostramos como funciona a EaD, tentando então, não
convencer, mas, levar um pouco de como é o sistema e de como ele funciona.
Mas temos muita resistência ainda, é isso não vai dirimir isso de uma hora
para outra, é com o tempo, é mostrando a qualidade, é fazendo as coisa com
respeito ao outro, enfim, fazendo a coisa certa, trabalhar com
responsabilidade, é assim que temos feito.” (Coordenador A)
“Enquanto a institucionalização da EaD no IFMT, em nível de reitoria fez isso
sem nenhum problema, [...} uma vertente positiva no histórico da EaD na
IFMT,é a aceitabilidade em si, ela foi bem aceita na instituição, todos que
iniciaram o processo acreditavam no sistema do ensino semipresencial, [...]
Mas ainda necessita do empoderamento desse nos professores, nas
pessoas, da cultura EaD, pois existe uma parcela que ainda é resistente, vai
melhorar a qualidade quando isso for realmente construído dentro dos nossos
servidores”. (Coordenador C)
“Atualmente, a resistência caiu muito, mas ainda existe, eu diria que está em torno
de 20% dos professores ainda enxergam a UAB, que é carro chefe da EaD na
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instituição, como um acesso como um ganho extra, um bico para ganhar uma
bolsa, mas, não assumi diretamente o trabalho como os que estão envolvidos e
defendem a EaD, já outros profissionais estão ali por uma bolsa ajuda e não por
conta do trabalho educacional. ” (Coordenador C).

Compreende-se, assim, que embora tenha diminuído a rejeição à EaD, ainda
há falta de aceitação no âmbito das IES pesquisadas. Esta resistência é visível,
segundo os entrevistados, no despreparo para atuação nas disciplinas dos cursos;
por insegurança de atuarem numa outra modalidade e por enxergarem a atuação
realizada como um pequeno acréscimo salarial da profissão, não se atribuindo o
mesmo desempenho e credibilidade a esta modalidade. Para amenizar a situação, as
IES têm ofertado palestras e encontros aos departamentos de cursos e professores,
mostrando como funcionam os cursos em EaD, como eles são preparados, pensados
e ofertados, e as notas do CAPES/MEC dos cursos ofertados que são iguais ou
maiores dos presenciais.
As respostas dos entrevistados vão ao encontro do exposto pelos autores
Brauer e Albertin (2010), que defendem que aquele indivíduo que não domina as
tecnologias da informação tem maiores dificuldades e resistências para os cursos em
EaD.
b) Autonomia administrativa, pedagógica e financeira.
Com base nos documentos examinados nesta pesquisa, observou-se que no
desenvolvimento da ES buscou-se sempre a autonomia administrativa, pedagógica e
financeira da universidade.
Na entrevista, procura-se entender como se dá a autonomia universitária
dentro das gestões da EaD e/ou do sistema UAB.
“Veja só, liberdade e autonomia tem que ser dentro de alguns parâmetros,
senão se perde. Então a CAPES, tem parâmetros para financiar os cursos, a
partir disso você tem autonomia para gastar dentro das rubricas que foi
proposto a fazer, você diz ao CAPES no que se propõe gastas nisto, naquilo
outro, nós somos livres, mas, dentro de um limite de parâmetro, agora
pedagogicamente temos autonomia total, nunca o MEC reprovou ou deixou
de aceitar um projeto o PPC de curso” (Coordenador A).
“ [...] o departamento em si, ele tem claro uma autonomia dentro da estrutura
que se deve em relação a PROEN, mas ele tem uma autonomia de manifestar
e entrosamento, e a UAB também, como por exemplo este ano a CAPES pela
UAB, não soltou edital de vestibular 2015/1 nem 2015/2, porém nós fizemos.
Porque nós fizemos? Fizemos o 2015/1 só para Cuiabá para não precisar de
diárias e passagens e a justificativa nossa foi para buscar os retidos, porque
eles ficaram um semestre sem atividade posteriormente eles iram acabar
desistindo e o 2015/2 nós fizemos o vestibular em todos os polos, assumimos
os riscos de ter problemas financeiros. Depois dos vestibulares mandamos
um ofício para a CAPES porque ela já tinha aprovado este vestibular no edital
sob nº 075, então para garantir a continuidade do processo nós fizemos o
vestibular, matriculamos 859 novos alunos, tudo pela UAB. ” (Coordenador
C).
“Esta é uma pergunta delicada neste momento, uma vez que todo mundo só
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fala em contingenciamento. Porque para temos autonomia pedagógica e
administrativa, dependemos do financeiro [...] nós temos a produção de
material, equipe de TI, deslocamento ao polo dos professores das disciplinas
pois, embora seja modalidade a distância, você tem os encontros presenciais.
Temos o problema da internet. Tudo isso depende da autonomia financeira. ”
(Coordenador B).

Evidencia-se que na autonomia universitária, “o Estado, confrontado pelo
caráter crítico de tais iniciativas, busca subordiná-las a uma racionalidade técnica para
eclipsar as dimensões ético-políticas, epistemológicas e teóricas desses cursos. ”
(LEHER, 2015, p.13). Este apresenta o sentido da regulamentação da EaD nas IES
advindo do sistema UAB, se efetivando por meio de editais, elaborados como
concessões, sem representações de diálogo prévio entre as IES, arraigando uma
relação unidimensional.
Constata-se que quando lançado o sistema UAB, as experiências com EaD já
realizadas anteriormente no estado de MT por meio dos projetos de formação de
professores e dos cursos parcelados (embora ainda apoiadas por iniciativas conjuntas
de algumas parcerias, como visto no capítulo anterior) foram totalmente
desconsideradas.
A UAB vem como política pública prioritária de oferta da EaD nas IES públicas,
configurando a única maneira de se implantar esta modalidade, ou seja, a única forma
de sustentabilidade financiada pelo governo. O sistema instituiu um modelo de EaD
por meio de planilhas financeiras, não havendo autonomia das IES ofertarem a EaD
se não atenderem e respeitarem os limites que revigoram no programa de
financiamento, senão o mesmo não ocorre.
Segundo Preti (2005), a autonomia não pode ser pensada como total liberdade,
Não podemos confundir autonomia com liberdade absoluta, com a
possibilidade de a pessoa decidir “livremente”, sem interferências externas,
sem estruturas de poder, pois há condicionantes culturais, sociais,
econômicos e pedagógicos que delimitam sua decisão. Trata-se de processo
que não é apenas individual, ou individualista; é necessária a contribuição do
outro, de instituições e educadores. (PRETI, 2005, p. 113).

Portanto, evidencia-se que a autonomia fica restrita aos limites dos programas
do governo e ao financiamento liberado para sua execução à relação de poder. O não
investimento no funcionamento de uma estrutura administrativa que desfrute da
autonomia universitária priva as IES de um espaço institucional para pesquisa de
gestão educacional e a produção de materiais educativos tecnológicos ou não,
importantes para a educação e a formação continuada de professores e
trabalhadores, o que poderia fortalecer a pesquisa, a extensão e o ensino.
Os apoios financeiros para manutenção dos cursos em EaD junto às IPES são
disponibilizados pelo CAPES, observando-se a legislação aplicável e o interesse da
Administração Pública, bem como os projetos de cursos selecionados a serem
ofertados nos polos de apoio presencial pela IES. Contudo, os coordenadores relatam
limitações:
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“A meta do programa UAB é nos chegarmos em 2025 com 2 milhões de
alunos, e nós temos tudo para chegar, desde que o estado dê condições e
estrutura para isso, [..] pois nas universidades queremos trabalhar, sempre
quisemos trabalhar. Nós queremos atender o estudante lá no interior, a
universidade que fazer isso, mas precisamos de contrapartida para isso. [...]
A UFMT tem sonho, mas os sonhos da UFMT estão dentro dos parâmetros
de limites de recursos, por exemplo, agora em 2014 e 2015 tínhamos um
sonho de oferecer alguns cursos novos, e não estamos conseguindo oferecer por
conta de contenção de dinheiro federal que complicou a oferta. Com esta
limitação de recursos não se oferece curso, infelizmente, o edital nº 075 está na
praça e até agora a CAPES não conseguiu encaminhar o resultado disso ainda
por conta do dinheiro que não sai, que não tem. Neste edital, prevemos oferecer
2370 vagas com cursos novos licenciatura de Matemática, Biblioteconomia e
outros. [...] Você tem autonomia de propor, se tem dinheiro a CAPES financia, se
não tem temos que aguardar. ” (Coordenador A).
“Então esta situação esta muito difícil fazer qualquer tipo de planejamento digo,
por conta do financeiro da UAB depende da CAPES, e a crise financeira do país
esta aí! Corte de 80% dos recursos da CAPES, agora vem mais corte de bolsas
né. Então tem recurso, daqui a pouco não tem, corta bolsa. Não tem parâmetros
claros ainda, o CAPES também não esperava por este corte tão grande agora,
então as coisas estão se reorganizando. Vejo um novo modelo de gestar
financeiramente, uma nova forma de se ofertar EaD, não sei qual, mas da forma
como está, fica difícil [...] os cortes são para cursos em andamento e nova
abertura esta tudo parado, cancelado. [...]para a expansão precisamos de mais
recursos financeiros, ou outra forma de gerir , porque Know-how a gente tem, a
gente tem bom professores, tem equipe técnica qualificada, então a partir do
momento que você tem o recurso financeiro para chegar nestes locais que não
conseguimos chegar ainda. Nos temos muita demanda e todo dia a gente tem
prefeito batendo na nossa porta, falando que precisam de curso superior,
precisam de formação qualificada. A gente tem demanda dentro do estado para
isso, mas a gente não pode assumir um compromisso que não conseguiremos
honra depois. ”(Coordenador B).

De acordo com os dados das entrevistas, pode-se perceber uma dificuldade
manifestada em relação aos recursos financeiros, que segundo as verbalizações dos
entrevistados, o sistema UAB está com seus editais interrompidos e os cortes
financeiros do governo têm dificultado o andamento dos cursos e a abertura de novos
cursos.
Sendo assim, pode-se evidenciar que os corte governamentais ocorridos no
ano de 2015 têm influenciado na oferta e gestão administrativa e pedagógica dos
cursos em EaD pelo sistema UAB. Além disso, ressalta-se que o sistema UAB
constitui-se de natureza mista na sua composição, de responsabilidade
descentralizada, com restrições de autonomia administrativa e orçamentárias na
estrutura da EaD.
c) Articulação junto a CAPES
Conforme previsto no Art. 80 da Lei n.º 9.394/96 (LDB), as IPES interessadas
em oferecer cursos superiores a distância, precisam solicitar credenciamento
específico à União, encaminhada pela DED/CAPES, com a relação dos polos
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(inclusive o novo polo) envolvidos na articulação, de acordo com as regras e o
calendário estabelecidos. Nesse processo, a CAPES regula dentro do sistema UAB
acerca da Gestão de Processos Financeiros, como o trâmite de solicitação de bolsas
e a gestão de planilhas financeiras para manutenção e custeio dos cursos. Assim
sendo, se faz importante saber como os coordenadores acreditam ser a articulação
da IPES junto a CAPES.
“Articulação, dentre a CAPES tem sido um canal aberto, são acessíveis e a
instituição não teve problemas de ordem, de aprovação de planos de trabalho
anuais da UAB [...] Este ano nos entramos num processo diferenciado porque
houve um corte de 70% na educação, mas mesmo assim, nosso plano anual
foi aprovado, o valor de nosso plano foi publicado em diário oficial, já está
garantido, nós temos o financeiro e já podemos investir. O que nós não
conseguimos ainda é a complementação do plano anual sobre estes 859
novos alunos [...] mas, dando uma enxugada nos gastos, conseguimos
atender todos os alunos sem nenhum prejuízo. ” (Coordenador C).
“ Nossa relação com CAPES, não temos que reclamar sempre foram
prestativos e orientadores, o que está acontecendo agora, que não é só
conosco, e este problema dos cortes financeiros, pois não se sabe os quanto
se tem e o quanto se pode gastar. São estes ajustes, mas nenhum momento
a CAPES se mostrou contra o diálogo, mesmo com recurso
limitados. ”(Coordenador B).

Ao se percebe, o grau de articulação e coordenação das ações da EaD pela
Capes junto às IPES demonstra-se sobretudo nas questões de aprovação dos editais
de abertura de curso e na aprovação de recursos financeiros para andamento dos
mesmos.
Considerações finais
Conclusivamente, nesta pesquisa verificou-se que a EaD iniciou com cursos de
graduação para formação de educadores do estado, por meio de projeto de parcerias
entre universidades, secretarias de educação e sindicatos na década de 90, buscando
melhorar o índice deficitário de formação de professores da rede pública.
Observa-se na pesquisa, este projeto apresentou-se desconsiderado diante da
iniciativa do governo com a adesão do decreto de criação da UAB. A partir do decreto
nº 5800/2006, a EaD se dá nas universidades públicas e instituto federal do estado
de MT por meio do sistema UAB como dinâmica articuladora de política educacional
governamental.
Com base nas entrevistas, percebe-se nos relatos que o desenvolvimento da
EaD nas IPES do estado de Mato Grosso com o sistema UAB, revelaram os seguintes
pontos negativos essenciais:
- Falta de aceitação e resistência a modalidade EaD ainda apresente nas IPES,
embora as TIC estejam presente no cotidiano escolar;
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- Falta de autonomia da modalidade EaD por ser gestada, organizada e estruturada
no âmbito da autonomia administrativa, pedagógica e financeira de programa ou
sistema pontual;
- Articulação junto ao CAPES, voltada as normas do programa quanto a respostas aos
editais propostos, observa-se pouco diálogo democrático para discussão do
desenvolvimento da modalidade, ou seja, os cursos são liberados se atenderem
efetivamente os editais.
- Falta de aceitação e resistência a modalidade EaD ainda apresente nas IPES,
embora as TIC estejam presente no cotidiano escolar;
- Falta de autonomia da modalidade EaD por ser gestada, organizada e estruturada
no âmbito da autonomia administrativa, pedagógica e financeira de programa ou
sistema pontual;
- Articulação junto ao CAPES, voltada as normas do programa quanto a respostas aos
editais propostos, observa-se pouco diálogo democrático para discussão do
desenvolvimento da modalidade, ou seja, os cursos são liberados se atenderem
efetivamente os editais.
Mesmo com esses desafios, as IPES do Mato Grosso têm desenvolvidos várias
ofertas de cursos de graduação, especialização e aperfeiçoamento, e ainda serve de
experiências positivas de EaD na ES pública para outros estados brasileiros.
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Resumo – O presente artigo tem como objeto de estudo o cenário atual que a
educação a distância vem enfrentando no Brasil a partir das Cartas/Manifestos do
ESUD, documentos articulados pelo Comitê de Coordenação Política, da UniRede.
O objetivo é o de identificar em que proporção às reivindicações constantes nos
manifestos são úteis como referência para elaboração de Políticas Públicas. O
intuito é analisar as demandas segundo teorias de Formulação de Políticas
Públicas para concluir se os manifestos são uma ferramenta eficiente e efetiva ao
que se propõem. Fundamentada em uma pesquisa empírica, realizou-se uma
análise das Cartas/Manifestos. Os resultados apontam para a importância da
atividade colaborativa na definição e/ou formulação de Políticas Públicas, a
necessidade da associação das instituições para obter apoio nas suas
reivindicações, a importância da discussão ampla para evitar a proposição de
políticas direcionadas para resolução de problemas locais e, finalmente, para as
diferenças entre interesses privados e públicos.
Palavras-chave: EaD, Políticas Públicas, educação.
Abstract – This paper aims to review the current state of distance learning has
experienced in Brazil from the ESUD Manifest's, articulated documents by Policy
Coordination Committee of the UniRede. The goal is identify how the manifest
claims are useful as reference for the Public Policy development. The goal is to
analyze the demands based on the Public Policy Formulation theories to conclude
whether the manifests are an efficient and effective tool as proposed. Based on
empirical research, we conducted an analysis of the Manifests. The results link to
the importance of collaborative activity in the definition and / or formulation of Public
Policies, to the need for association of institutions for support their claims, the
importance of broad discussion to avoid the proposition of targeted policies to solve
local problems and, finally, to the differences between private and public interests.
Keywords: Distance Learning, Public Policies, Education.

Introdução
A educação superior surgiu no Brasil por volta do ano de 1808, por meio da
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chegada da família real portuguesa ao País. Mais de 200 anos se passaram e a
educação superior passou por várias transformações. Entre estas mudanças, está à
inserção de cursos de nível superior ofertados na modalidade à distância, ensino
híbrido, conteúdos disponibilizados por meio de vídeos, chats, correio eletrônico,
fóruns, entre outros, que são disponibilizados pelas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs), permitindo a qualificação e a democratização do ensino de
qualidade.
Desde seu início no século XIX, a educação superior no Brasil tem por
objetivo criar, transmitir e disseminar conhecimento. É importante destacar que o
Brasil nunca teve um modelo próprio de Instituição de Ensino Superior (IES),
assemelhando-se sempre de exemplos e de experiências de países centrais,
podendo-se constatar, nos dias atuais, uma superposição de modelos entre as
universidades públicas e privadas (APRILE; BARONE, 2008).
A Declaração Mundial sobre a Educação Superior afirma, no seu preâmbulo,
que sem uma educação superior apropriada e instituições de pesquisa, que formem
massa crítica de pessoas qualificadas e cultas, nenhum país pode garantir genuíno
desenvolvimento endógeno e sustentável e, em particular, os países em
desenvolvimento e os países de menor desenvolvimento relativo, não poderão
reduzir o hiato que os separa dos países desenvolvidos industrializados. (Org.
Bernheim e Chauí, 2008).
Segundo texto divulgado pela UNESCO, a Declaração Mundial sobre
Educação Superior reconhece a importância estratégica da educação do terceiro
nível na sociedade contemporânea:
"Devido ao escopo e ao ritmo das mudanças, a sociedade cada vez mais
tende a fundamentar-se no conhecimento, de modo que a educação
superior e a pesquisa atuam hoje como parte fundamental do
desenvolvimento cultural, socioeconômico e ecologicamente sustentável
dos indivíduos, comunidades e nações. Portanto, sendo confrontada a
formidáveis desafios precisa proceder à mudança e à renovação mais
radicais que já foi obrigada a fazer, para que a nossa sociedade, que passa
hoje por profunda crise de valores, possa transcender meras considerações
econômicas e incorpore dimensões mais profundas de moralidade e
espiritualidade." (Bernheim e Chauí, 2008, p.16)

Em 1999 foi criada a Universidade Virtual Pública do Brasil, atual Associação
Universidade em Rede (UniRede), por meio de um consórcio interuniversitário que
reúne universidades e faculdades federais, estaduais e municipais para o
desenvolvimento da Educação a Distância (EaD). Com o objetivo de propor políticas
visando a democratização do acesso ao ensino superior público, gratuito e de
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qualidade, e também no processo colaborativo na produção de conteúdos didáticos
e na oferta de cursos de graduação e pós-graduação em todo o território nacional.
A UniRede promove anualmente, desde 2002, o Congresso Brasileiro de
Ensino Superior a Distância (ESUD). O encontro tem por objetivo promover o
desenvolvimento científico e tecnológico da educação a distância, proporcionando
discussões sobre questões atualizadas e emergentes.
Desde 2010, durante a realização do ESUD, o conselho de representantes da
UniRede elabora um documento (Carta/Manifesto1) que consolida o estado da arte
da educação a distância das instituições públicas do país. Para elaborar este
documento, são organizados grupos de trabalho que indicam e discutem as
principais demandas da comunidade que atua na educação a distância.
Neste contexto, o presente artigo apresenta o estudo realizado a partir das
Cartas/Manifestos do ESUD, documentos articulados pelo Comitê de Coordenação
Política (CCP), da UniRede. A cada evento são organizados grupos de trabalho que
discutem as necessidades das instituições no âmbito da oferta de cursos na
modalidade a distância. Todas as contribuições são compiladas e o resultado é a
Carta/Manifesto do ESUD, que passa a referenciar a cidade que sediou o evento. Ao
final do evento, a Carta/Manifesto é aprovada em plenário geral e passa a ser o
documento que sintetiza as demandas nacionais e serve como instrumento de
tomada de decisão estratégica aos órgãos de governo que elaboram as Políticas
Públicas necessárias para suprir as demandas e reivindicações manifestas.
O objetivo da pesquisa é identificar em que proporção as reivindicações
constantes nos manifestos são úteis como referência para elaboração de Políticas
Públicas. O intuito é analisar as demandas segundo teorias de Formulação de
Políticas Públicas para concluir se o manifesto é uma ferramenta eficiente e efetivo
no que se propõe.
Educação Superior a Distância no Cenário Atual
Um dos primeiros registros que se tem sobre a EaD no Brasil foi por volta do
ano de 1904, no Jornal do Brasil, o qual oferecia curso profissionalizante por
correspondência para datilógrafo. Mas só em 2005, mais de cem anos depois que a
EaD foi regulamentada, por meio do Decreto nº 5.622 que regulamenta o art.80 da
Lei 9.394/1996 estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional.
Caracterizando a EaD como modalidade educacional, em que a mediação didático1

Até 2013 os Manifestos eram chamados de Cartas. A partir do ESUD de Florianópolis em 2014, o
termo foi alterado para Manifesto por representar mais eficientemente o significado do documento.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem ocorre por meio da utilização
de TIC, entre alunos e professores em lugares ou tempos diversos.
Segundo Preti (1998), a EAD é chamada e instalada pelos próprios governos
como a modalidade educacional que melhor estaria em condições de levar
conhecimento a regiões remotas de maneira rápida, atingindo um número
expressivo de trabalhadores, e dentro de uma racionalidade econômica superior às
modalidades presenciais.
Porém, mesmo chegando a lugares remotos, rompendo com as barreiras
físicas e geográficas existentes entre professores, tutores e alunos, com a finalidade
de levar o conhecimento e o aprendizado as pessoas, ainda tem sofrido com o
preconceito2.
Sendo assim, Preti (1998) afirma que, se antes existia resistência e
preconceitos quanto a esta modalidade educacional, a conjuntura econômica e
política no limiar do milênio encontrou nesta modalidade uma alternativa
economicamente viável, uma opção às exigências sociais e pedagógicas, contando
com o apoio dos avanços das novas tecnologias da informação e da comunicação.
Isto é, dentro desta crise estrutural, a conjuntura política e tecnológica tornou-se
favorável à implementação da EaD.
Com base nestas informações, é possível afirmar que a criação da
Associação UniRede, rompeu várias resistências e barreiras, principalmente,
oriundas de preconceitos e interesses privados. Além disso, o apoio institucional de
diretores e os reitores das instituições públicas afiliadas e/ou parceiras contribuíram
na construção da história da EaD do Brasil. Desta maneira, o conselho de
representantes da UniRede tem papel fundamental na proposição de Políticas
Públicas, que são fundamentadas em estudos e pesquisas realizadas e
apresentadas ao Ministério da Educação (MEC) e que deram suporte ao surgimento
de vários programas que foram implantados em todo o território nacional, como a
Universidade Aberta do Brasil (UAB).
A UAB não cria uma nova instituição de ensino paralelo às IES, mas articula
junto as IES existentes, mediante convênios e parcerias que envolvem as esferas de
governo federal, estadual e municipal e instituições federais e estaduais de ensino
superior. Assim, é possível afirmar que a UAB é concebida como fundação de direito
privado que, na forma de consórcio entre estatais, prefeituras e universidades
2

O termo preconceito tem origem na palavra latina praejudicium e significa “julgando de antemão” e mostra
como o próprio nome diz, pré-julgar alguma coisa; de forma geral é quando se acredita que algo é inferior sem se
ter evidências concretas para chegar a tal conclusão (SANTOS, 2012, p.5).
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públicas e privadas, sob a coordenação de um Conselho Gestor, constituído, entre
outras entidades, pela Confederação Nacional da Indústria, organiza cursos a
distância, em especial para promover a formação e certificação de professores,
contando com acompanhamento e avaliação da chamada Nova Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (BARRETO, 2008).
Segundo Mancebo, Vale e Martins (2015), as Políticas Públicas de ciência e
tecnologia começaram a ser estruturadas no Brasil, a partir década de 1950,
fundamentalmente por meio das grandes agências de fomento à pesquisa, como o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a
CAPES. Assim, desde sua origem, as políticas de Estado e as IES exercem seus
efeitos diretamente sobre o sistema de pós-graduação, os pesquisadores, os
programas de pós-graduação e sobre o campo da produção do conhecimento
científico e tecnológico.
Nesse sentido, para um curso de pós-graduação, no Brasil, ter validade em
todo o território nacional, deve ser recomendado pela CAPES. Posteriormente, será
avaliado anualmente e conceituado de três em três anos, criando um sistema de
controle e regulação de cada um dos cursos e do espaço social que integram
(MANCEBO; VALE; MARTINS, 2015).
Não há dúvida de que o conceito de qualidade sofre o impacto da regulação
decorrente das políticas educacionais e da representação da sociedade, com
especial destaque ao que se manifesta nos meios de comunicação social.
Entretanto, é preciso destacar que a cultura acadêmica é também um importante
fator a determinar compreensões da qualidade da educação superior (MOROSINI, et
al, 2016). Além disso, os cursos e o material didático-pedagógico são de
responsabilidade das instituições de ensino superior de todo o país. (MANCEBO;
VALE; MARTINS, 2015).
Com base nestas informações, as discussões realizadas no ESUD são
tratadas, tendo em vista, uma estratégia nacional, levando em consideração a
realidade das instituições, as quais, não estão baseadas em um programa específico
e, portanto, necessitam de Políticas de Estado.
Para ser considerada uma entidade representativa, a Associação Unirede se
constituiu como um Conselho de Representantes da Instituições de Ensino Públicas
que atuam na EaD. A estratégia baseada em conselho de representantes, é uma
maneira eficiente de apresentar os interesses, reivindicações e demandas das
Instituições Públicas junto aos órgãos governamentais. Segundo Silva (et al.,2005),
os conselhos assumem um papel determinante na primeira etapa da implementação
das Políticas Públicas, entre suas atribuições estão: propor estratégias, diretrizes e
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normas, convocar e mobilizar a sociedade, gerenciar fundos, além de fiscalizar a
maneira como as políticas são aplicadas. Sendo assim, os seus membros são,
portanto, atores estratégicos que podem influenciar diretamente nas decisões sobre
como a implementação será realizada (SUZINA, 2013).
Nesse contexto, o conselho de representantes da UniRede realiza
levantamentos, desenvolve pesquisas e organiza as sugestões de como devem ser
normatizadas as demandas identificadas nos ESUD e, a partir disso, procuram
orientar os políticos e órgãos reguladores como a CAPES, Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (SETEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNE),
para adotarem as considerações enviadas, por intermédio da Carta/Manifesto, na
forma de leis e Programas de Estado.
Formulação de Políticas Públicas
Ao tratar da formulação de Políticas Públicas, o foco está dirigido às decisões
e às ações pelas quais o poder público intervém sozinho ou em parceria com outros
atores, de maneira formal e organizada, para resolver problemas considerados
públicos e prioritários para a sociedade em um determinado tempo e espaço
(SUZINA, 2013).
O contraponto à teoria de Formulação de Políticas Públicas é a teoria da
Escolha Pública. Essa, por sua vez, adota um viés normativamente cético quanto à
capacidade do governo em formular Políticas Públicas devido à situações como
autointeresse, informação incompleta, racionalidade limitada e captura das agências
governamentais por interesses particularistas. Essa teoria é a que demonstra mais
mal-estar e desconfiança na capacidade dos mecanismos políticos de decisão,
defendendo a superioridade das decisões tomadas pelo mercado vis-à-vis às
tomadas pelos políticos e pela burocracia (SOUZA, 2006).
Na prática, o resultado são Políticas Públicas fragmentadas. Para lidar com
essa realidade existe a teoria da Fragmentação de Políticas Públicas que lida
basicamente com a categoria integração. A principal definição de partida é que a
fragmentação é o resultado de um processo descoordenado, inconsistente e
incoerente de formulação/implementação de políticas, programas ou projetos. A
fragmentação pode ser atribuída à falta de coerência, consistência e coordenação
(MARTINS, 2004, p.1).
Para compreender a dimensão dessa problemática, abaixo estão listados
alguns exemplos de problemas de políticas causados pela existência de um mundo
de políticas fragmentadas:
1. Políticas Públicas ineficazes, porém populares, despertam a atenção dos
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

formuladores de políticas, enquanto muitas políticas necessárias, porém
impopulares, encontram uma grande resistência.
A criação de Políticas Públicas é impulsionada por crises.
Falhas em Políticas Públicas levam a mudanças na liderança política, mas as
principais causas das falhas permanecem inadequadamente abordadas.
Os efeitos das Políticas Públicas defendidas por um órgão governamental em
particular podem ser minados por estratégias empregadas por outro órgão,
deliberadamente ou não.
Políticas Públicas são formuladas a fim de garantir o apoio de grupos
politicamente poderosos em detrimento dos interesses públicos de longo
prazo, que são pouco representados no sistema político.
Discordâncias entre os diferentes níveis de governo levam à Políticas
Públicas contraditórias, que são mutuamente destrutivas. O objetivo de uma
política pública futura pode ser completamente obscurecido por diferentes
órgãos governamentais, nos diferentes níveis de governo, seguindo agendas
incompatíveis ou contraditórias.
Políticas Públicas implementadas por Burocratas de Nível de Rua3 (Streetlevel Bureaucrats) desviam consideravelmente do que foi previsto na fase de
formulação.
A avaliação de Políticas Públicas é raramente utilizada para a maioria das
decisões e, quando feita, é motivada por exigências processuais ou
considerações políticas estreitas (WU, et al., 2014).

Metodologia
Para desenvolver o presente trabalho foi realizada uma pesquisa empírica.
Segundo Braga (2011), a pesquisa empírica requer uma verdadeira observação de
algum ângulo da realidade, apresentando questionamentos sobre os aspectos de
uma determinada situação, procurando respostas diretamente por meio de
investigação sistematizada de elementos concretos que compõem o objeto
escolhido e construído.
Nesse sentido, a pesquisa empírica vem como elemento enriquecedor
quando usada corretamente em conjunto com a teoria. Pelo fato de trazer a
realidade para sustentar a própria teoria, e dependendo da situação, pode até
mesmo refutá-la. Sendo assim, elaborar teorias sobre a prática é fundamental e
3

Em gestão é comum identificar os gestores que atuam diretamente no nível operacional da empresa, tais
gestores são chamados de "gerentes de chão", uma menção ao "chão de fábrica", termo utilizado para situar a
planta de uma organização onde atuam os colaboradores do nível operacional. O conceito de Street-level pode
ser considerado um sinônimo do citado "nível de chão".
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muito importante para um bom pesquisador (ROCHA; MELLO; JACKS, 2013).
Assim, o papel fundamental da hipótese na pesquisa é sugerir explicações
para os fatos. Essas sugestões podem ser a solução para o problema, que podem
ser verdadeiras ou falsas, mas, sempre que bem elaboradas, conduzem à
verificação empírica, que é o propósito da pesquisa científica (GIL, 2008).
Corroborando com estas informações, Lakatos e Marconi (2003) argumentam
que na análise dos dados, os pesquisadores entram em maiores detalhes sobre os
dados decorrentes do trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas aos seus
questionamentos, procurando estabelecer as relações necessárias entre os dados
obtidos e as hipóteses formuladas, que pode ser comprovadas ou refutadas,
mediante a análise.
O processo de análise dos dados envolve vários procedimentos, tais como: a
codificação das respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos. Na análise,
ocorre a interpretação dos dados, que estabelece a ligação entre os resultados
obtidos com outros já conhecidos de estudos realizados anteriormente (GIL, 2002).
Com base nestas informações, foi realizada uma pesquisa empírica, a partir
das Cartas/Manifestos dos ESUD, de 2010 até 2015, que registram as discussões e
demandas da comunidade identificadas durante o evento. A partir desse
levantamento foi elaborada uma lista de fatos e objetos que representam,
sinteticamente, as demandas apontadas nas discussões dos Grupos de Trabalho
dos ESUD.
As demandas foram listadas e classificadas segundo sua natureza. Os fatos e
relações identificadas foram analisadas segundo teorias de formulação de Políticas
Públicas, teoria da Escolha Pública e teoria da Fragmentação de Políticas Públicas.
A análise sistemática das relações entre os fatos e objetos permitiu a
elaboração das inferências e deduções que são o resultado desse trabalho.

Apresentação e Discussão dos Dados
Todas as demandas foram classificadas em áreas de acordo com sua
natureza, objeto e ambiente. Com isso é possível identificar a entidade responsável
pela elaboração de uma política que resolvesse a demanda. Em linhas gerais, as
demandas se confundem entre aquelas que são de responsabilidade da instituição
e, portanto, dependem de uma intervenção do gestor geral da instituição e aquelas
que dependem sim de apoio de esferas de governo para se realizarem.
Os fatores que norteiam as discussões estão intimamente ligados ao
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programa de governo Universidade Aberta do Brasil. Isso ocorre pelo fato de uma
grande parte dos representantes institucionais estarem envolvidos direta e/ou
indiretamente nesta ação. Alguns representantes chegam a considerar a UAB como
a forma efetiva de EaD. Consideram a forma de oferta como forma de ensino. Essa
realidade acaba sendo refletida nas demandas identificadas. Muitas demandas são
claramente oriundas do modelo de gestão da oferta de cursos fomentados pela
UAB, isso porque, são baseadas em questões operacionais do modelo de fomento.
Instituições que atuam na educação a distância, somente pela oferta de
cursos no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, tendem a registrar as
dificuldades operacionais da aplicação do modelo UAB, como sendo dificuldades
inerentes à EaD. Sendo assim, não compreendem a UAB como um caso específico
de oferta, um programa de fomento, que visa criar as condições iniciais para que, a
partir do aporte inicial, as ofertas sejam institucionalizadas e passem a acontecer na
rotina da instituição.
Para muitos representantes e/ou instituições de ensino, a UAB é, ou deveria
ser, uma organização paralela, uma instituição de fato, uma universidade como as
tradicionais, como acontece em alguns modelos europeus, na qual, atuariam como
convidados. Não a compreendem como uma articulação de oferta de cursos na
modalidade de EaD a partir das universidades participantes.
A criação de uma instituição única, para oferta de educação a distância em
nível nacional, não é uma solução interessante para o governo, isso porque, a oferta
descentralizada, além de ser um modelo de gestão mais eficiente, principalmente no
que diz respeito a identificação de demanda e regionalização da formação, evita um
colapso geral no caso de alguma crise na instituição central.
Em paralelo a isso, existem os interesses das instituições privadas, grupos
politicamente poderosos, que veem na modalidade à distância uma fonte de lucro
em grande escala, ou seja, o aumento de capacidade de oferta de ensino gratuito na
modalidade EaD, não é interessante para as iniciativas privadas que atuam na
mesma área/mercado, pois, torna o Estado, que é financiado pela iniciativa privada,
um concorrente. Esse é um dos fenômenos exemplificados, acima, quinto exemplo,
na teoria da Fragmentação da Política Pública.
A UniRede surge, justamente, como uma ação para evitar a apropriação de
um modelo de fomento como sendo a forma efetiva de EaD e, além disso, para
defender o interesse público contra interesses de grupos politicamente poderosos. A
discussão ampla, envolvendo instituições que atuam de forma distinta na oferta da
modalidade à distância, permite à associação estabelecer um modelo de referência
ou de alternativas de formas de oferta.
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Sendo assim, a proposta é que essa associação normalize a implementação
da EaD no sistema público, de tal forma que, se estabeleça uma referência de
qualidade mínima para o sistema privado, baseado na legislação vigente, evitando
assim que a iniciativa privada transforme a educação em um mero produto de
consumo e massificação.
Além de evitar os problemas decorrentes da Fragmentação de Políticas
Públicas, a associação, por intermédio de seu Conselho de Representantes,
contribui com a Formulação de Políticas Públicas. Por dois anos discutiu-se a
necessidade de reformulação de critérios das Referências de Qualidade na EaD. Em
2016 o CNE modificou os critérios e fez uma nova formulação. Da mesma forma, o
instrumento de avaliação dos cursos presenciais sofreu alteração, em fevereiro de
2014, no item que trata sobre a EaD.
Considerações Finais
Conforme apresentado, o modelo de Conselho de Representantes é eficiente,
pelo fato de apresentar os interesses, reivindicações e demandas das Instituições
Públicas junto aos órgãos governamentais. Além disso, exercem um papel
fundamental na etapa de formulação/implantação de Políticas Públicas.
Sendo assim, o Conselho de Representantes adotado pela UniRede se
mostrou eficiente, pelo fato de evitar que a visão restrita do que é a EaD, focada
apenas em um modelo específico de oferta, seja pensado em termos de Política
Pública. As Políticas Públicas precisam ser mais amplas e capazes de atender a
autonomia das Instituições de Ensino.
A Associação UniRede é uma ação que demonstra a importância da atividade
colaborativa na definição/formulação de Políticas Públicas, a necessidade de
associação de entidades de classe para realizar conquistas, a importância da
discussão ampla para evitar a proposição de políticas direcionadas para resolução
de problemas locais e, finalmente, a importância de distinguir as diferenças entre
interesses privados e públicos nas instituições de ensino.
É importante destacar que as Cartas/Manifestos, que foram analisadas,
demonstraram que as recomendações de ações apontadas foram muito amplas,
dificultando a verificação das recomendações, isso é, se foram realmente
transformadas em ações prática ou não.
Desta maneira, sugere-se que as Cartas/Manifestos sejam escritas
apresentando as recomendações de forma mais objetiva e/ou restritiva, no sentido
de que, seja possível identificar quais ações devem se tornar Políticas Públicas,
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permitindo assim, que as suas implementações sejam passíveis de avaliação.
É importante, também, evitar a interferência que programas de governo, como
a Universidade Aberta do Brasil, possam provocar nas metodologias e na qualidade
de ensino, isso porque, como foi identificado nos manifestos, demandas e sugestões
de Políticas Públicas podem, erroneamente, ser baseadas em questões locais,
modelos de fomento e dificuldades pontuais.
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Resumo – O artigo originou da dissertação intitulada “Educação a distância (EaD),
bibliotecas polo e o acesso informacional: estudo de caso”. Aborda as seguintes questões:
como as Bibliotecas Universitárias e/ou os Sistemas de Bibliotecas – poderão apoiar as
bibliotecas dos polos de apoio presencial, onde a instituição oferece cursos na modalidade a
distância? Como oferecer o apoio e o acesso informacional científico aos alunos da EaD?
Como assegurar que os alunos da EaD recebam os recursos informacionais necessários às
suas atividades de pesquisa e extensão? A pesquisa consta de duas etapas. A primeira
relata a pesquisa realizada in loco nas bibliotecas dos polos com a finalidade de verificar os
recursos informacionais que os alunos têm à sua disposição, comparando-os com a
bibliografia básica dos cursos dessa modalidade. A segunda etapa da pesquisa é um
“estudo de usuários” dessa modalidade de ensino e procurou verificar como os alunos
fazem para ter acesso ao material bibliográfico informacional necessário para suas
atividades acadêmicas-cientificas. Pode-se concluir, por meio da análise e observação dos
dados, que o material bibliográfico dos polos, comparado à bibliografia básica dos cursos,
não atende às demandas necessárias dos usuários e ao ideal de uma biblioteca. E os
alunos da EaD desconhecem os serviços informacionais que podem ser oferecidos aos
mesmos. Este estudo é também caracterizado como pesquisa-ação, e seus resultados
foram apresentados à Instituição pesquisada, e a partir desse algumas ações foram
implementadas.
Palavras-chave: Educação a Distância. Bibliotecas Universitárias. Biblioteca Polo.
Informacionais. Gestão em EaD.

Recursos

Abstract – The article gave the dissertation entitled "Distance Learning (DL), polo libraries
and informational access: a case study". Comments on the following questions: how the
University Libraries and / or Library Systems - can support the libraries of classroom support
centers where the institution offers courses in the distance? As offering support and scientific
informational access to students of distance education? How to ensure that students of
distance education receive the necessary information resources to its research and
extension activities? The study consists of two steps. The first relates to research conducted
on site in the libraries of the poles in order to verify the information resources that students
have at their disposal, comparing them with the basic bibliography of the courses of this type.
The second stage of the research is a "study of users" of this type of education and tried to
verify how students are to have access to informational bibliographic material needed for
their academic-scientific activities. It can be concluded through the analysis and observation
of the data, the bibliographic material of the poles compared to the basic bibliography of
course, does not meet the necessary demands of users and to the ideal of a library. And
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students of distance education are unaware of the information services that can be offered to
them. This study is also characterized as action research, and its results were presented to
the researched institution and from this some guidelines were implemented.
Keywords: Distance Education. University Libraries. Polo library. Informational Resources.
Management in Distance Education

1 Introdução
O caminho de uma nova época, das transformações tecnológicas, observadas
no ensino, na autoaprendizagem, na educação, na busca pelo conhecimento,
avança. Esse movimento se dá no sentido sociocultural, socioeducacional e
socioinformacional. Por mais que se busque uma definição para designar a situação
em que se vive, atual ou futura, parece inegável a existência de um consenso acerca
dessa. Isto é, que com o desenvolvimento das tecnologias da informação e da
comunicação, o país se desenvolve junto à sociedade que reconhece o valor
estratégico da informação e a importância da organização do acesso a educação.
Assim, surge a Educação a Distância como propulsora da aprendizagem e
conhecimento, ou seja, busca levar o ensino para os interiores dos Estados e faz
com que a população não precise migrar para os grandes centros urbanos para ter
acesso a educação. A modalidade do ensino a distância surge como um grande
salto para que o ensino, a educação e o conhecimento avancem no país.
Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96) - Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, ajudou o sistema educacional do país. É a lei brasileira mais
importantes para o ensino. É também conhecida popularmente como Lei Darcy
Ribeiro, em homenagem ao educador e político brasileiro, que foi um dos principais
formuladores desta lei. Darcy Ribeiro, já preconizava que as condições para um
ensino com equidade, competência e qualidade era defender a integração com a
comunidade, excelência na formação do magistério e a educação à distância.
Em 2005, surge a Universidade Aberta do Brasil – (UAB) criada pelo
Ministério da Educação (MEC). No ano seguinte é instituído pelo decreto 5.800 de
08 de junho de 2006 o Sistema UAB. O objetivo central é a ampla articulação entre
instituições públicas de ensino superior, estados e municípios brasileiros, para
promover, através da modalidade da educação à distância, acesso ao ensino
superior para camadas da população que se encontra excluídas do processo
educacional.
O Sistema UAB, contribui com a promoção do desenvolvimento da
modalidade da educação à distância, […] expande e interioriza a oferta de cursos e
programas de educação superior no País. Fomenta a modalidade de educação à
distância nas instituições públicas de ensino superior, bem como apoia pesquisas
em metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias de
informação e comunicação. Além de incentivar a colaboração entre a União e os
entes federativos e estimular a criação de centros de formação permanentes por
meio dos polos de apoio presencial em localidades estratégicas. (UAB, 2006).
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Para apoiar as ações de EaD, foram criados, os Centros de Apoio à
Educação a Distância (CAEDs) nas instituições de ensino, que tem como objetivo
administrar, coordenar e assessorar o desenvolvimento de cursos de graduação,
pós-graduação e extensão na modalidade à distância, bem como desenvolver
estudos e pesquisas sobre EaD e promover a articulação das instituições de ensino
com os polos de apoio presencial da EaD.
Os polos são unidades operacionais de apoio presencial responsável pelo
suporte às atividades pedagógicas e administrativas (salas de aulas, auditórios,
laboratórios, bibliotecas, secretarias, etc.), relativas aos cursos e programas
ofertados a distância pelas instituições públicas de ensino superior no âmbito do
Sistema UAB. Conforme a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior CAPES (2012), os recursos humanos mínimos em um polo devem
contemplar: coordenador do polo, tutor presencial, técnico de laboratório
pedagógico, técnico em informática, bibliotecário e auxiliar para secretaria.
As Bibliotecas Universitárias (BU) ou os Sistemas de Bibliotecas (SB), como
parte integrante do sistema acadêmico, por sua vez, responsáveis pelo provimento
de informações necessárias as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas
instituições de ensino precisam estar preparadas para atender os alunos da EaD,
com informações necessárias às suas atividades de pesquisa, garantia de serviços
eficientes e eficazes contribuindo assim com a qualidade dos cursos a distância nas
universidades. Blattmann e Rados (2000) destacam a importância das bibliotecas
em apoiarem a aprendizagem a distância e oferecerem aos que optarem por essa
modalidade de ensino, oportunidade igual a dos estudantes de ensino presencial em
relação ao acesso às fontes de informação. E em 2000, Cunha também já previa a
importância da biblioteca universitária como um dos suportes básicos no provimento
de informações e conhecimento para os cursos de ensino à distância:
O sucesso das atividades de uma universidade virtual muito dependerá de
um acervo digital, porque haverá ligação mais estreita entre os programas
de ensino formal e aqueles próprios do ensino à distância. Esse novo
acervo permitirá que sejam eliminadas as paredes da sala de aula, e o
aprendizado para os alunos virtuais poder realizar-se independentemente
de sua distância ou localização. (CUNHA, 2000, p. 84)

A Educação a Distância (EaD) vem alcançando um novo cenário e
contribuindo com o país no desenvolvimento educacional. Os alunos dos cursos
presenciais, dessas instituições, encontram uma estrutura adequada para apoio as
suas pesquisas tais como: acervo referente às bibliografias básicas dos cursos,
acervos online como as bibliotecas digitais, portal de periódicos da capes, e o
profissional para atendimento às suas demandas informacionais. Os alunos dos
cursos presenciais têm todo o aparato a seu favor.
Assim diante do cenário que apresenta a educação a distância surge a
principal questão a ser tratada nessa pesquisa: Como as Bibliotecas Universitárias Sistemas de Bibliotecas poderão apoiar as bibliotecas dos polos de apoio presencial,
onde a instituição oferece cursos na modalidade a distância? Como oferecer o apoio
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e o acesso informacional científico aos alunos da EaD? Como assegurar que os
alunos da EaD recebam os recursos informacionais necessários as suas atividades
de pesquisa e extensão?
De acordo com Macedo e Modesto (1999, p. 49), a biblioteca universitária tem
como missão a “capacitação do estudante [...] conscientizando-os de que, usando
corretamente os recursos informacionais e os princípios da pesquisa bibliográfica no
sentido de torná-los usuários da informação”. Ainda de acordo com Litto (2009) os
mesmos serviços oferecidos aos alunos presenciais precisam ser oferecidos aos
alunos dos cursos na modalidade à distância.
Pensando assim, que a gestão de um Sistema de Bibliotecas, na época, e
ainda pesquisadora sobre o tema propôs a implantação de um “Setor”, com espaço
físico, na estrutura organizacional da Biblioteca Universitária - Sistema de
Bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais (BU-SB/UFMG) com objetivos
de criar um trabalho em rede buscando interação entre a Biblioteca Universitária,
órgão que gerencia o SB composto por 25 bibliotecas, a educação a distância e as
bibliotecas dos polos da EaD, onde a instituição oferece os cursos a distância.
Este se justificava por entender que era necessário desenvolver políticas públicas
(legislação, normatização, manuais e organogramas) para atendimento aos alunos
da EaD e oferecer os mesmos serviços e produtos que são encontrados nas
bibliotecas para os alunos dos cursos presenciais. E ainda como
pesquisadora/mestranda no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão
em Educação a Distância1, desenvolveu a pesquisa relacionado com o tema:
“educação a distância, bibliotecas dos polos e os recursos informacionais
disponíveis aos alunos da EaD," objeto deste artigo. Sendo assim, além da pesquisa
de mestrado buscou-se também, diretrizes para o recém-criado setor, constituindo
em uma pesquisa-ação. A pesquisa ação é aquela que: “[...] procura unir a pesquisa
à ação ou prática, isto é, desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte
da prática”. É, portanto, uma maneira de se fazer pesquisa em situações em que
também se é uma pessoa da prática e se deseja melhorar a compreensão desta
(ENGEL, 2000, p. 182).
2 Revisão de literatura
A EaD, atualmente, abrange diversas regiões e povoados do país. Então,
precisa-se pensar cada vez mais no desenvolvimento e na prática da Educação a
Distância (EaD) e fazer com que ela de fato atenda os desejos e as lacunas
existentes na sociedade. Segundo Litto (2009) o Brasil está agora tomando seu
devido lugar entre os países que fazem amplo uso da EaD para dar acesso ao
conhecimento, e à certificação de competências, a camadas cada vez maiores da
população. (LITTO, 2009)
Kowalski (2012) corrobora esta afirmativa quando diz que o sistema educativo
1

Universidade Federal Rural de Pernambuco
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precisa se reestruturar na recente expansão desmedida da EaD, que tem como
finalidade diversificar as instituições de ensino, incluir o maior número de jovens na
vida acadêmica, promover o acesso ao ensino superior às camadas mais
empobrecidas e, sobretudo minimizar os custos com a educação superior.
No documento sobre programa de expansão, excelência e internacionalização
das universidades federais, a ANDIFES (2012) destaca a importância que a EaD
desempenha no atual cenário educacional promovendo a democratização do acesso
à educação superior, gerando oportunidades a pessoas antes excluídas […] e assim
possibilitando uma educação continuada e de qualidade. De acordo com Mueller
( 2000, p. 7)
O potencial dos cursos à distância mediado por computadores vêm sendo
percebido por indivíduos, governos e instituições no mundo inteiro como
uma forma eficaz de atingir metas anteriormente fora de alcance. A EaD
oferece para indivíduos a possibilidade de adquirirem educação e
treinamento em lugares ou situações em que isso não seria possível com o
ensino tradicional. Para as instituições e governos, oferece a possibilidade
de expandir seu raio de ação de maneira impensável para a educação
tradicional. O Brasil não está fora desse movimento[…] universidades
federais e estaduais uniram-se em uma rede - a Unirede - formando um
consórcio para oferecer cursos à distância apoiados nas novas tecnologias
(MUELLER, 2000, p. 7).

Mas como fazermos para que a EaD possa ter a qualidade esperada tanto
pelos seus alunos quanto para as instituições que a oferecem? Segundo Mueller
(2000), a evolução da educação à distância tem se dado de forma a manter-se a par
com o progresso.
Como ressaltam os autores: Hickman (1999, apud SHERRY, 1999) ainda nota
que a universidade foi planejada para servir alunos em uma situação presencial, ou
seja, atender a suas necessidades face a face e está encontrando algumas
dificuldades para transferir alguns aspectos de seus serviços tradicionais para o
novo modelo de ensino. Os serviços bibliotecários podem ser incluídos entre essas
dificuldades. (MUELLER, 2000)
Segundo preceito adotado pela Association of College and Research Libraries
(Associação de Bibliotecas Universitárias e de Pesquisa, americana) - ACRL, as
bibliotecas devem oferecer serviços bibliotecários de apoio aos cursos e programas
de ensino a distância.
Mas, como notou Haricombe (1998),
[...] aumentou os níveis de ajuda prestada por bibliotecários, na medida em
que eles assumem novos papéis, tais como apoio técnico para navegação
na web e recuperação de informação, não só para usuários que são alunos
dos cursos à distância, mas também para alunos presenciais, que vêm
nesses serviços maior comodidade.E ainda se referindo a alunos dos
cursos à distância, nota que embora não venham fisicamente à biblioteca,
esses alunos têm grandes expectativas sobre o que as bibliotecas devem
estar aptas a lhes oferecer[...]. Na tentativa de estabelecer um nível de
qualidade mínima de serviços, essa entidade já havia elaborado em 1990
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um conjunto de diretrizes sobre serviços bibliotecários a serem oferecidos
para alunos de cursos superiores à distância. As diretrizes foram revisadas
e atualizadas em um novo documento, em 1998, Guidelines for Distance
Learning Library Services (HARICOMBE, 1998).

Para as bibliotecas universitárias, então, os novos cursos à distância
levantam vários questões, forçando-as a repensarem sua missão e serviços.

3 Materiais e métodos
A pesquisa aborda a “Biblioteca Universitária, a Educação a Distância, as
Bibliotecas dos Polos e o Acesso aos Recursos Informacionais”, ou seja, como as
bibliotecas universitárias podem socializar este conhecimento e disponibilizá-los
para os alunos da EaD? E assim surgem as questões: Como a Biblioteca
Universitária e/ou Sistema de Bibliotecas poderão apoiar as bibliotecas dos polos
nas cidades onde a instituição oferece cursos na modalidade a distância e garantir
um atendimento satisfatório para as mesmas? Como proporcionar o apoio e o
acesso informacional aos alunos da EaD? Como assegurar que os alunos da EaD
obtenham e utilizem os recursos informacionais necessários às suas atividades de
pesquisa?
Esta pesquisa consta de duas etapas. Na primeira etapa foi realizado as
seguintes fases: a) visitas em cinco bibliotecas polos objetivando um diagnóstico dos
recursos informacionais que o usuário da EaD tem à sua disposição nas bibliotecas
polo; b) comparação do acervo bibliográfico existente em cada biblioteca polo com a
bibliografia básica dos cursos oferecidos pela instituição e pelo respectivo polo; e, c)
analise da bibliografia básica dos cursos, com o acervo existente nas bibliotecas
(presenciais) do SB da instituição.
A segunda etapa da pesquisa foi um “estudo de usuários” dessa modalidade
de ensino e objetivou verificar: como os alunos da EaD fazem para ter acesso à
informação técnico-científica para seus trabalhos acadêmicos; se frequentam as
bibliotecas dos polos de apoio presencial; se utilizam as bibliotecas dos polos para
apoio às suas pesquisas acadêmicas; qual é o material bibliográfico solicitado por
eles na biblioteca polo, entre outros aspectos. O espaço delimitado para a pesquisa
foram as bibliotecas de cinco polos de apoio à educação a distância, onde a
instituição oferece os cursos na modalidade de ensino a distância.
A pesquisadora enquanto atuava na Gestão da Biblioteca Universitária –
SB/UFMG idealizou, planejou e criou na estrutura organizacional da BU, um Setor
de Apoio as Bibliotecas Polos da Educação a Distância, que por sua vez foi
aprovado pelas instâncias deliberativas da instituição. O setor de apoio as
bibliotecas dos polos possui uma infraestrutura (com sala própria, materiais, móveis,
computadores, telefones) adequada e recursos humanos (duas bibliotecárias no
referido setor e um estagiário). Dessa forma, buscou transformar a teoria à prática e
a prática em ação, e fez da pesquisa, além de outras características, uma pesquisaação. Em uma pesquisa como esta, e de acordo com Franco (2005),
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a pesquisa-ação assume uma postura diferenciada diante do conhecimento,
uma vez que busca, ao mesmo tempo, conhecer e intervir na realidade que
pesquisa. Essa imbricação entre pesquisa e ação faz com que o
pesquisador, inevitavelmente, faça parte do universo pesquisado, o que, de
alguma forma, anula a possibilidade de uma postura de neutralidade
(FRANCO, 2005, p. 490).

Tozoni-Reis (2007) reconhece a pesquisa-ação como uma modalidade de
pesquisa que coloca a ciência a serviço da emancipação social, com duplo desafio,
o de pesquisar e participar, o de investigar e educar, de modo a articular a teoria e a
prática. Trip (2005) corrobora com esta afirmativa ao afirmar que: É importante que
se reconheça a pesquisa-ação como um dos inúmeros tipos de investigação-ação,
que é um termo genérico para qualquer processo que siga um ciclo no qual se
aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e
investiga a respeito dela.
Para a pesquisa-ação diferentemente dos modelos mais tradicionais o
pressuposto elementar desta é a participação do pesquisador na situação
pesquisada. É um tipo de pesquisa mais voltado para o social. Assim Mendes (2008,
p. 59) complementa com “o fato da pesquisa-ação não almejar somente a descrição,
o diagnóstico ou a mera compreensão da prática, mas também visar à
transformação desta”.( MENDES 2008, p. 59)

4 Resultados finais
A primeira parte da pesquisa verificou o que as bibliotecas dos polos possuem
referentes aos acervos bibliográficos. E como a BU da UFMG, enquanto órgão
gerenciador de 25 bibliotecas presenciais do Sistema, poderia contribuir com a EaD,
em relação ao oferecimento de serviços e produtos já existentes no SB para os
alunos dessa modalidade a distância.
E assim fez-se um levantamento para identificar: o acervo existente nas
bibliotecas dos polos; comparou-o com o acervo da bibliografia básica dos cursos na
modalidade a distância. E entre o material informacional das bibliografias básicas
dos cursos EaD e os livros existentes no SB da UFMG.
4.1 Comparação do acervo nas bibliotecas Polos e a bibliografia básica dos
cursos
As bibliotecas dos polos de apoio presencial precisam ter um acervo
compatível com a bibliografia básica dos cursos para apoio as atividades
acadêmicas-científicas aos alunos dessa modalidade. Pela análise e observância
dos fatos, em relação ao acervo existentes nas bibliotecas dos polos, e, à
bibliografia básica dos cursos EaD, conforme descrito na Tabela 2 pode-se
diagnosticar que com exceção do acervo de Pedagogia, havia baixo percentual de
acervos bibliográficos nas bibliotecas dos polos, principalmente relacionado às
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bibliografias básicas dos cursos. Garcez e Rados (2002, p. 23) afirmam que “os
bens e serviços bibliotecários devem constar no planejamento dos cursos a distância
e estarem disponíveis de maneira compatível com as necessidades dos seus
usuários”. (GARCEZ E RADOS 2002, P. 23)
Tabela 2 - Acervos das bibliotecas dos polos visitados
Livros
disponibilizados
Polos de
pelo polo
Apoio
Cursos
Presencial
Valores
%
absolutos

Livros não
disponibilizados
pelo polo
Valores
absolutos

%

Livros da
bibliografia
básica e
complementar
TOTAL

Bom
Despacho

Matemática

0

0

86

100

86

Pedagogia

181

76,1

57

23,9

238

Buritis

Pedagogia

12

5

226

95

238

Geografia

38

4,5

837

95,7

875

Pedagogia

214

89,9

24

10,1

238

Ciências Biológicas

30

15,1

169

84,9

199

Matemática

8

9,3

78

90,7

86

Pedagogia

149

62,6

89

37,4

238

Química

50

24,9

151

75,1

201

Ciências Biológicas

35

17,6

164

82,4

199

Matemática

9

10,5

77

89,5

86

Química

58

28,9

143

71,1

201

Formiga

Governador
Valadares

Montes
Claros

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

4.2 Comparação entre o material informacional das bibliografias básicas dos
cursos EaD e os livros existentes no SB/ UFMG
A UFMG possui um acervo com mais de 1(um) milhão de itens de material
bibliográfico em suas bibliotecas presenciais que compõem o SB. De acordo com
Costa et. al. (2012, p. 9), é preciso:
[...] disponibilizar o acervo e os serviços prestados pelas 25 bibliotecas dos
cursos presenciais da Universidade, o que possibilitará aos alunos da EaD
ampliar o acesso a diferentes fontes de informação, além das já existentes
nas bibliotecas polo. Pretende-se também, como resultados, oferecer e criar
condições de acesso para a utilização dos diferentes tipos de documentos
(formatos tradicional, digital e eletrônico); proporcionar, à equipe das
bibliotecas polo, orientação e treinamento no uso das ferramentas de
informação disponibilizadas pelo SB/UFMG para que tenha domínio das
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mesmas e saiba orientar os alunos da EaD; assim como criar tutoriais de
alguns sistemas informacionais oferecidos pelo SB/UFMG, como o catálogo
on-line do software utilizado pelas bibliotecas do sistema – Pergamum,
Portal de Periódicos da Capes, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações,
dentre outros.

Após a análise da comparação entre os livros existentes nas bibliotecas dos
polos e a bibliografia básica solicitadas nos cursos da EaD, fez-se uma comparação
com os recursos bibliográficos da bibliografia básica e os livros existentes nas
Bibliotecas (presenciais) do SB da UFMG, conforme gráfico 1.
No SB em relação aos livros que constavam na “bibliografia básica” dos
cursos da modalidade a distância observou-se, que na sua maioria o SB tem os
referidos livros na seguinte proporção: 83,4% dos livros da bibliografia básica do
curso de Ciências Biológicas; 73.4% do curso de Geografia; 36% do curso de
Matemática; 96,6 % do curso de Pedagogia; 71,3% do curso de Química, conforme
descrito no gráfico 1.
Gráfico 1 - Análise dos livros disponibilizados no SB/UFMG em relação a
Bibliografia básica e complementar dos cursos em EaD/UFMG, em porcentagem
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013

Assim cabe ressaltar a necessidade de uma interação entre as bibliotecas
presenciais e/ou sistema de bibliotecas, e ainda, os órgãos gerenciadores dessas
estruturas presenciais, com as bibliotecas dos polos de apoio presencial e viceversa, para que esse aluno tenha os recursos necessários para suas atividades de
pesquisa acadêmico-científica.
4.3 Estudo de usuários
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E na segunda etapa da pesquisa no estudo de usuários realizado com os
alunos dos polos visitados pode se concluir que: 57% dos alunos usam as
bibliotecas dos polos de apoio para as atividades de pesquisa. Os que alegam não
utilizar a biblioteca o motivo é o número reduzido de itens no acervo para a
demanda, e, ainda foi mencionado a distância entre a biblioteca do polo e a
residência dos graduandos.
Dentre as fontes de informação (apostilas, livros-textos, artigos científicos,
monografias, dissertações, teses, legislações, normas técnicas, patentes, sites de
instituições de pesquisa) mais recomendadas pelos professores e tutores da EaD,
as apostilas do curso são as que tiveram um maior percentual das respostas (50%),
seguido dos livros-textos com 36,51%, os artigos científicos com 20,33% e os textos
extraídos dos sites de pesquisa com 23,20%. As normas técnicas, as teses,
dissertações e monografias, as legislações foram consideradas como menos
recomendadas.
Sobre a frequência de uso das fontes informacionais para a realização de
trabalhos e estudos acadêmicos pelos alunos os resultados mostraram que as
apostilas são as fontes mais utilizadas para este fim com 71,32%. Em seguida os
livros-texto com uma frequência diária de 54,76% e os textos extraídos de sites de
instituições de pesquisa com 52,18%. A frequência de uso dos artigos científicos
teve alto grau de variação, contudo, esta fonte é utilizada diariamente por 23,53%
dos alunos.
No que se refere ao grau de necessidade das fontes informacionais para a
realização de trabalhos acadêmicos ficou definida que as apostilas do curso com
82,03% e os livros-texto com 79,69% como os recursos de informação mais
relevantes durante a graduação. Em seguida, os textos extraídos de sites de
instituições de pesquisa com 50,41% e os artigos científicos com 37,40%. As
normas técnicas, as monografias, dissertações e teses e as legislações tiveram a
porcentagem de 42,37%, 37,40% e 33,61%, respectivamente.
Através da análise dos resultados, constatou-se que as fontes informacionais
com maior grau de confiança para os estudos e trabalhos acadêmicos são as
apostilas dos cursos e os livros-texto com 64,57% e 57,26%, respectivamente. Em
seguida, os artigos científicos com 41,46%, as normas técnicas 42,15%, as
legislações 37,50% e as patentes 16,52%.
Os textos extraídos de sites de instituições de pesquisa obtiveram somente
30,65% de confiabilidade por parte dos alunos, em contrapartida à opção “confio
pouco” teve alto percentual ficando com 21,77%. Na resposta “confio”, destacaramse as teses, dissertações e monografias no grau de confiabilidade.
4.3.1 Uso dos produtos e serviços oferecidos pelas bibliotecas
O grau de conhecimento sobre serviços e produtos informacionais oferecidos
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(ou que podem vir a ser oferecidos) nas bibliotecas também foi analisado pela
pesquisa. Por intermédio dela, examinou-se o acervo, as bases de dados, a
biblioteca digital de teses e dissertações, o catálogo online da base do acervo, o
serviço de comutação bibliográfica e o portal de periódicos da Capes; percebeu que
de acordo com gráfico 2 apenas 28,68% dos alunos conhecem bem o acervo
disponíveis nas bibliotecas do sistema e, menos de 9% dos estudantes conhecem
os demais produtos disponibilizados para fins acadêmico-científicos.
GRÁFICO 2- Conhecimento dos produtos e serviços oferecidos pelo SB/UFMG

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Pode-se inferir por meio desta questão, que a maioria dos alunos da EaD da
UFMG desconhece ou conhece pouco os serviços informacionais ofertados para as
bibliotecas presenciais e que podem ser oferecidos para os mesmos.
O produto informacional mais utilizado para elaboração de estudos e
trabalhos acadêmicos pelos alunos da EaD da UFMG é a Internet com 76%, sendo
que a maioria a utiliza diariamente. Porém percebe-se que as bases de dados, o
portal de periódicos da Capes e a biblioteca digital de teses e dissertações e o
catálogo online da biblioteca e o COMUT 2 são subutilizados pelos alunos da
modalidade à distância.
Grande parte dos alunos ao serem perguntando informaram o alto grau de
interesse em participar de treinamentos e receber orientações sobre os serviços
informacionais oferecidos pela biblioteca. Dessa forma, faz-se necessário
estabelecer políticas e definições como um programa de orientação e treinamento
na utilização dos produtos e serviços informacionais on-line já existentes, para os
2

Serviço de modalidade de fornecimento de cópias de documentos técnico-cientifico disponíveis nos acervos das
bibliotecas nacionais e internacionais
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alunos da EaD.
Assim, dentro da perspectiva da pesquisa-ação, que, de acordo com Trip
(2005), visando melhorar a prática, conforme citado, os resultados mesmo durante a
pesquisa foram apresentados à instituição, sendo algumas diretrizes advindas dos
resultados da pesquisa construídas e implementadas pelos órgãos e setores da
instituição3. De acordo Costa (2015, p.93) alguns exemplos desses foram:
a) Estudos4 sobre como o acervo do Sistema de Bibliotecas, deveria ser
estendido aos alunos da modalidade à distância nos polos, considerando
que havia mais de uma instituição oferecendo cursos nos respectivos polos;
b) Políticas5 e normas (em desenvolvimento) para empréstimo dos livros e
oferecimento de outros serviços informacionais, aos alunos da modalidade
EaD levando em conta a localização geográfica, entre o SB/UFMG e as
bibliotecas dos polos de apoio presencial nos interiores do Estado.
6
Treinamentos para os coordenadores e tutores dos respectivos polos para
receberem e transmitirem informações aos alunos da modalidade à
distância sobre como acessar os recursos informacionais já existentes no
SB/UFMG (presencial); e, d) Treinamento para a comunidade da EaD sobre
como acessar o Portal de Periódicos da Capes; e) Tutorial 7 de como
acessar a base de gerenciamento do acervo bibliográfico (software
pergamun) do SB/UFMG, construído em parceria entre, BU, CAED e Escola
de Belas Artes; f) Confecção e entrega pelo Setor de Apoio às Bibliotecas
Polo da BU das “carteiras de usuários da Biblioteca” aos alunos da EaD. g)
Criação de um tutorial8 de como acessar o Portal da Capes e ter o acesso a
essa fonte de informação, sendo o tutorial específico para os alunos dessa
modalidade. h) Proposta de criação de uma Biblioteca virtual com material
referente as bibliografia básica dos cursos da EaD, apresentadas pela
autora a instituição. (COSTA, 2015,p.93)

Os resultados obtidos com a pesquisa-ação foram relevantes e contribuíram
para a elucidação das questões referentes ao acesso e uso das fontes de
informação disponibilizadas para os alunos da EAD na UFMG.
:
5 Considerações finais
No desenvolvimento de uma pesquisa; caminhos precisam ser percorridos e
para o desenvolvimento de Política e Gestão em EaD, principalmente no
envolvimento das bibliotecas universitárias com o ensino a distância, caminhos
precisam ser trilhados. Assim com a criação do setor de apoio as bibliotecas dos
polos, e consequentemente, aos alunos da EaD, a pesquisadora fez da pesquisa
3

Biblioteca Universitária (BU/UFMG) - BU-Setor de Apoio às Bibliotecas Polos da EaD e-Setor de Apoio aos
Usuários do Portal da Capes na UFMG.

4e 5

Em análise pelo Grupo de Estudo (circulação) da BU-SB/UFMG, e Setor de Apoio as Bibliotecas Polos da
BU, na época.
6
Eventos/treinamentos realizados pela BU e CAED para coordenadores e tutores dos Polos.
7
No sitio: www.bu.ufmg.br (Catalogo online)
8
Em construção na época.
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uma pesquisa-ação e os resultados buscaram construir políticas e diretrizes para o
Setor visando o atendimento aos recursos informacionais para os alunos da
modalidade à distância.
A American Library Association (ALA), em uma das suas subdivisões,
Association of College & Research Libraries, nas suas diretrizes, e de acordo com o
documento Guidelines for Distance Learning Library Services, recomenda que as
instituições que promovem educação a distância devem ser planejadas e geridas, a
fim de possibilitar o suprimento das necessidades informacionais e bibliográficas
para o corpo discente.
O estudo envolveu outros processos de uma metodologia científica, tanto
formais como informais. Fez-se um levantamento bibliográfico sobre a EaD e a área
da Biblioteconomia e seus afins, para embasar o referencial teórico e o próprio
dissertar sobre os assuntos. A pesquisa tem característica social.
Na primeira etapa, pode-se concluir, com vista na análise dos dados e
observação, que o material bibliográfico nos polos, comparado à bibliografia básica
dos cursos, não atendem às demandas necessárias dos alunos, e o ideal de uma
biblioteca com seus recursos informacionais.
Na segunda etapa da pesquisa no “estudo de usuários” as conclusões são
semelhantes aos resultados obtidos na primeira etapa da pesquisa, quando 43% dos
respondentes disseram não utilizar a biblioteca, sendo uns dos motivos “Não possui
os livros que preciso”; Ainda assim, dos respondentes, 57% disseram que utilizam a
biblioteca do polo.
De acordo com Costa (2015, p.95), os serviços e produtos informacionais
oferecidos pelas bibliotecas presenciais e que podem ser estendidos aos usuários
da modalidade à distância, estão as: Bases de Dados, Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações, Catálogo on-line da Biblioteca, Serviço de COMUT, o Portal de
Periódicos da Capes, Carteira de Usuário e o Empréstimos domiciliar dos livros do
SB/UFMG. No entanto, a porcentagem de conhecimento pelos alunos da EaD dessa
fonte de informação, serviços e produtos são relativamente baixas.
No estudo de usuários os alunos mostraram um alto grau de interesse em
participar de treinamento e receber orientações sobre os serviços informacionais
disponibilizados para os mesmos. E no caso da instituição pesquisada, Biblioteca
Universitária da UFMG, com a criação do Setor, esta poderá oferecer apoio ao
usuário da EaD, por ter a disposição um setor criado para este fim com bibliotecários
para orientá-los.
Em relação às bibliotecas das IFES, estas precisam buscar solução na
criação de diretrizes e contribuir com as bibliotecas dos polos e, automaticamente,
com a educação a distância no país. As bibliotecas acadêmicas devem se adaptar
aos novos tempos para irem de encontro às necessidades dos usuários atuais,
sendo eles: “usuário presencial, ou remoto”. Fazer com que os indivíduos tenham
acesso à informação, ao conhecimento e aos recursos informacionais necessários
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para o seu aprendizado é uma missão institucional. E que cada um dos envolvidos
nas instituições públicas possa agir para que a educação a distância atenda aos
objetivos sociais a que se propõe.
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Resumo- Este artigo vislumbra os vários fatores que contribuíram para a Educação a distancia
no cenário brasileiro e tenta articular ideia e possibilidades de aclaramento a respeito da
entrada e permanência dos docentes em vagas da UAB dentro dos IES Federais. A tentativa e
o esforço que se faz são no sentido de contextualizar os fatos hoje materializados,
apresentando um histórico relativo ao assunto. É uma pesquisa qualitativa e tem o interesse
contextualizar evidencias para uma discussão mais aprofundada e também uma critica as
políticas públicas, que de certa forma tentam apontar algumas saídas para situações da
educação a distancia. Como referencia tomamos alguns decretos relativos a esse assunto e
analises de Castanheira e Seleme que se fazem necessárias e colaboram para o enriquecimento
da discussão apresentada.
Abstract- This article sees the various factors that contributed to the Distance education in the
Brazilian scene and tries to articulate the idea and possibilities of clearing regarding the entry
and stay of teachers in UAB vacancies within the Federal IES . The trial and the effort that is
made is in order to contextualize the facts today materialized , with a history on the subject. It
is a qualitative research and have interest contextualize evidence for further discussion and
also a critical public policy , that somehow try to point out some outputs for distance
education of situations . As a reference we take some decrees on this subject and analysis of
Castanheira and Seleme that are necessary and collaborate to enrich the discussion presented .
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1.INTRODUÇÃO
Esse artigo incide na pesquisa qualitativa, trazendo uma revisão bibliográfica na área e
pesquisa bibliográfica baseada em leis e decretos. É uma obra instrutiva e tenta articular ideia
a respeito da entrada dos docentes em vagas da Universidade Aberta do Brasil-UAB dentro
das Instituições de Ensino Superior-IES, vislumbrando possibilidades de aclaramento,
contextualizando os fatos hoje materializados, mas ainda em processo.
No contexto brasileiro, vários fatores contribuíram para a Educação a Distancia. O
ensino por correspondência do Instituto Universal, a iniciativa da radio difusão de Roquete
Pinto, a radio MEC, o Telecurso 2000, TV Escola e outras iniciativas. Com isso novas leis
foram se instaurando para regulamentar a Educação a Distancia- EaD e novos olhares
desvendam essa modalidade.
A garantia de uma educação de maior acesso a todos os brasileiros e com uma
possibilidade de investimentos menores amplia os horizontes do governo que vê nessa
modalidade oportunidade de garantir a “Educação para todos”.
A Constituição da Universidade Aberta do Brasil define a postura do Ministério da
Educação e indica a promessa de solidificação da EaD dentro da educação brasileira.
As leis e decretos instituídos para melhorar, aprimorar e incentivar a educação a
distancia se faz presente a todo o momento com a intenção de ajustar essa modalidade as
regras e necessidades presentes no cenário brasileiro. Pois, esse vasto país tem populações nas
mais diversas áreas de seu território e precisa que seja levada a elas a garantia de um estudo
de qualidade.
Com a EaD e a UAB surgem novos editais direcionados à entrada de docentes com
especificidades em ferramentas das NTIC e com o objetivo de atuarem na educação a
distancia.
Surgem novas situações, alteradas no contexto por esses docentes que entram para
atuarem em EaD, modificando a previsibilidade anterior, sendo essa situação fabricada pela
peculiaridade natural de uma educação diferenciada da presencial.
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2. CONSTITUIÇÃO DA UAB
Vários fatores contribuíram para o enfrentamento das dificuldades em levar uma educação de
qualidade a todos os brasileiros. Novas possibilidades surgem com isso novas leis.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996) concedeu estatuto de maioridade para a Educação a Distância. Garantindo
o incentivo do poder público, privilégios para a utilização de canais de radiodifusão, atuação
em, basicamente, todos os níveis e modalidades. Os registros e diplomas seriam oferecidos
pela União e aos demais órgãos competentes da esfera governamental. Resumindo, diz a LDB
no Art. 80 “que o Estado seja divulgador e facilitador da Educação a Distancia.”.
Em 1996 com o intuito de divulgar e estabelecer referencia para a expansão da EAD a
Presidência da República cria a Secretaria da Educação a Distância dentro do Ministério da
Educação e Cultura - MEC. O governo federal propõe o Programa de Apoio Tecnológico à
Escola e Programa Nacional de Informática na Educação, com a pretensão de introduzir as
tecnologias nas escolas públicas, entre 1995-1996 e também para que fosse dado suporte
necessário para a formação à distância dos professores de escolas publica. Aproveitando o
momento, a LDB previu que cursos à distância fossem desenvolvidos.
O Decreto nº 2.494 de 1998, conceitua a educação à distância e regulamenta a oferta
de programas, os credenciamento de instituições, autorização e reconhecimento de cursos de
educação profissional e de graduação, os procedimentos, bem como os critérios e indicadores
da avaliação.
Em 27 de abril de 1998, foi publicado o Decreto nº 2.561, que corrigiu o decreto
anterior e regulou a oferta de EAD para o Ensino Fundamental de Jovens e Adultos – EJA,
para o Ensino Médio e para o ensino profissional de nível técnico.
Em 2005, entra em vigor o Decreto nº5. 622, complementado, posteriormente, pelo
Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007. Esses decretos regulamentam o Art. 80 da
LDB, estabelecendo normas para a educação a distância, tratando, principalmente, do
credenciamento de instituições, da autorização e do reconhecimento de cursos destinados a
essa modalidade de educação. O principal aspecto da nova regulamentação prevê os
momentos presenciais obrigatórios, incluindo, além das avaliações, os estágios obrigatórios, a
defesa dos trabalhos de conclusão de cursos e atividades de laboratório, refere que a educação
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básica a distancia só poderá ser praticada como complementação de estudos ou em situações
emergenciais, sendo a duração dos cursos à distância a mesma dos cursos presenciais.
Esse mesmo Decreto prevê que serão credenciados para a EAD os cursos de lato e
scricto sensu, as Instituições públicas e privadas que tenham reconhecidas pesquisas de
excelência. Para Instituições com maior âmbito, que extrapolem o contexto geográfico
brasileiro, as autorizações, reconhecimentos e renovação de reconhecimento dos cursos
tramitarão apenas no âmbito dos respectivos sistemas de educação. Dentro do Processo de
Avaliação assume a Lei do Sinaes (nº 10.861/2004) que é aplicada integralmente à educação a
distância. Ainda no decreto 5622 de 19 de dezembro de 2005 elucida que será dada
publicidade, tanto pelos sistemas de ensino quanto pelas instituições, dos atos regulatórios
referentes às IES e seus cursos.
É nesse cenário, sugerido com o advento da EAD, que surge o Sistema Universidade
Aberta do Brasil – UAB, que é um programa do Ministério da Educação, criado em 2005,
com o intuito de democratizar, expandir e interiorizar a oferta de ensino superior público e
gratuito ofertando, para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação
universitária, ensino por meio do uso da metodologia da educação a distância.
O Sistema UAB foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, com a
finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no
País. Sendo os seus objetivos: oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação
inicial e continuada de professores da educação básica; oferecer cursos superiores para
capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios; oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do
conhecimento; ampliar o acesso à educação superior pública; reduzir as desigualdades de
oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do País; estabelecer amplo sistema
nacional de educação superior a distância; e fomentar o desenvolvimento institucional para a
modalidade de educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de
ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação.
Em 2007, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
recebeu novas atribuições atribuição, dentre elas o programa UAB, que passou a integrar as
atividades da Diretoria de Educação a Distância (DED), tendo como premissa fundamental a
formação inicial e continuada de professores para a educação básica.
Neste mesmo ano foi lançado o Plano Nacional de Formação dos Professores da
Educação Básica, que é resultado da ação conjunta do Ministério da Educação (MEC), de
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Instituições Públicas de Educação Superior (IPES) e das Secretarias de Educação dos Estados
e Municípios, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que
estabeleceu no país um novo regime de colaboração da União com os estados e municípios.
Respeitando a autonomia dos entes federados.
O Plano estabeleceu também os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação
Docente, criados pelo Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que identificaram a
demanda por educação a distância em licenciaturas de todas as áreas e em pedagogia e
orientam a oferta pelas IPES de cursos em Pólos de Apoio Presencial.
Segundo informações da UAB, em seu site,

Atualmente, 88 instituições integram o Sistema UAB, entre universidades
federais, universidades estaduais e Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia (IFET). De 2007 a julho de 2009, foram aprovados e instalados
557 polos de apoio presencial com 187.154 vagas criadas. A UAB, ademais,
em agosto de 2009, selecionou mais 163 novos polos, no âmbito do Plano de
Ações Articuladas, para equacionar a demanda e a oferta de formação de
professores na rede pública da educação básica, ampliando a rede para um
total de 720 polos. Para 2010, espera-se a criação de cerca de 200 polos.
(BRASIL, 2016)

Deste modo, o Sistema UAB funciona como um eficaz instrumento para a
universalização do acesso ao ensino superior e para a requalificação do professor em outras
disciplinas, fortalecendo a Universidade, minimizando a concentração de oferta de cursos de
graduação nos grandes centros urbanos e evitando o fluxo migratório para as grandes cidades.
A criação da UAB suscita novas investigações no âmbito das leis constituintes da
Educação, interpretações e aprofundamentos se fazem necessários diante da inovação da EAD
dentro do cenário da educação brasileira.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO
O Decreto Lei nº 6096/2007 que institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais – REUNI que tem por finalidade, dentre outras,
aumentar as vagas dentro das Universidades Federais, diminuir a evasão nos cursos de
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graduação, viabilizar as políticas de inclusão, revisar a estrutura acadêmica e a atualizar as
metodologias de ensino-aprendizagem, procurando atender algumas lacunas observadas
dentro das Universidades Federais, nos cursos de graduação com isso surgem às vagas
UAB/REUNI, direcionadas a educação a distancia.
Dentro da LDB 9394/96, Capitulo IV, art. 43 - Da Educação Superior – declara que a
educação superior tem por finalidade o desenvolvimento de três grandes pilares:
·
Ensino - estimular a criação cultural e o pensamento cientifico reflexivo; formar e
diplomar nas diferentes áreas de conhecimento.
·

Pesquisa – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos.

·

Extensão – promover a extensão, aberta a participação da população.

No que tange à pesquisa e à extensão é sabido que essas são praticadas no âmbito da
EAD continuamente, visto que todo material disponibilizado, fica visível e exposto a
julgamento de vários profissionais, por isso existe uma exigência maior para a composição
desse material.
O campo de pesquisa é favorecido por uma vasta bibliografia disponibilizada na
internet. Referencia de pesquisas atuais que proporcionam enfrentamento dos dados
disponibilizados considerando todos os recursos necessários a uma boa pesquisa está à mão
em materiais digitais, além da biblioteca física.
Para a extensão este caminho esta aberto, pois a educação continuada de professores é
um dos focos da EaD dentro das universidades.
O ensino, o estimulo da criação cultural, principalmente a concretização de um
pensamento crítico baseado na autonomia do aluno, são objetivos alcançáveis na EaD, isso
torna essa modalidade completa no que se diz respeito a ensino, pesquisa e extensão.
Entende-se dessa maneira que a UAB veio para colocar em pratica as pretensões de
melhoria da educação, inclusão, novas metodologias de ensino-aprendizagem e revigorar o
ensino, pesquisa e extensão.
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3. UAB REUNI
A partir de 2007 o governo Federal criou a expansão da educação superior, com isso também
foi criado o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais - REUNI, que cita como sendo seu principal objetivo a ampliação do acesso e da
permanência na educação superior dentro das universidades no Brasil, foi instituído pelo
Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, com a finalidade de ações integrar-se ao Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE).
Este plano de expansão, ampliação e permanência da Educação teve como principal
aliado a UAB.
Visto que as ações de expansão incorporadas no PDE contemplavam principalmente o
aumento de vagas nos cursos de graduação, com o propósito de diminuir as desigualdades
sociais no país.
Com isso houve concurso publico e a entrada de professores para ocuparem as vagas
destinadas UAB/REUNI.
O docente que entrou nessas vagas destinadas a educação a distância/UAB, tem sido,
apesar de toda peculiaridade da EaD, colocado dentro dos parâmetros de trabalho dos
docentes que trabalham na educação presencial.
Sendo que na LDB, capitulo IV, Art. 46, § 3º, considera que - É obrigatória a
frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação a distancia.
Ainda na LDB, no Art. 57, considera-se que – “Nas instituições publicas de educação
superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aula.” Cita essa Lei
“oito horas semanais de aula” o texto em si, não define que deverá ser oito horas presenciais.
Se não esta clara, cabe a qualquer modalidade, presencial ou a distancia.
Entende-se que o professor que ministra suas aulas a distancia tem uma serie de estudos,
pesquisas, comunicações em fóruns, conversações com os alunos que vão além de uma
simples aula, pois o espaço da sala de aula é expandido para além dos muros das IES.
Ao ler o Art. 46, § 3º se observa que às oito horas semanais de aula não estão
especificadas como aulas presenciais.
Sendo assim, fica pergunta: a carga horária ministrada a distância é equivalente a carga
horária presencial? Ou seja, se um professor ministra 8 horas a distância ele terá que ministrar
também aulas no ensino presencial?
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Em pesquisa recente[i] Castanheira e Seleme (2007) avaliam 100 professores do
ensino superior, alguns da EaD e outros da educação presencial, como os docentes utilizam
seu tempo no preparo das aulas e como é distribuído esse tempo em sala de aula nas
atividades inerentes ao processo ensino-aprendizagem. Chegam a diversas conclusões, através
de constatações palpáveis, que clareiam as visões diante da modalidade de ensino a distancia.
Para esses autores que fazem um paralelo do ensino presencial e a distancia, dentre o
desperdício de tempo/aula presencial estão: entradas atrasadas dos alunos e professores,
comportamento inadequado de alunos, tempo para fazer a chamada, tempo para a preparação
de material didático, como data show e outros. A somatória desse desperdício gira em torna de
26 minutos e ficou evidente que o professor, de modo geral nessa pesquisa, ministra 10
minutos de aula ininterruptos. Chegam à conclusão que “para uma disciplina com carga
horária de 72 horas-aula, isso equivale a 720minutos (12 horas) de atuação integral do
professor.” CASTANHEIRA e SELEME (2007).
Na EaD, esclarecem os autores citados acima, que o professor dessa modalidade
ministra ininterruptamente 60 minutos de aula, em que tem o auxilio dos tutores presenciais e
a distancia, que trabalham de forma colaborativa. Os textos ficam a disposição dos alunos
para que eles visitem-no a qualquer momento. O professor e tutores sempre estão disponíveis
e respondem as questões a qualquer momento. Isso aumenta o tempo/aula na EaD.
Castanheira e Seleme (2007) concluem que “a equivalência de 3 horas/aula no ensino
presencial correspondem a cada hora/aula do ensino na modalidade a distancia é adequada e
suficiente.”.
Isso conclui que há a necessidade de analisar mais detidamente a questão dos
professores que trabalham na EaD dentro das Universidades Federais, visto que seu trabalho
vai além das oito horas previstas em Lei.
Existe em consequência disso, e não estamos querendo evidenciar o cunho neoliberal
em que foram implantados a UAB e o REUNI, uma sobrecarga de trabalho que incide nos
professores da UAB.
Perguntamos se o professor que trabalho 8 horas na Educação a distancia-EaD,
trabalha exatamente com os professores do presencial? Seremos somente nos os
multiplicadores da educação?
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4. CONSIDERAÇÕES E QUESTIONAMENTOS
Não é pretensão neste artigo desmerecer a educação presencial, sabe-se muito bem a
importância das relações sociais educativas, nem tão pouco mencionar que a educação a
distância substitui ou concorre com a educação presencial, pois essas modalidades são
complementares.
O intuito é fomentar discussão com relação à equivalência da carga horária de
professores que trabalham na modalidade EaD. É notório que, tanto a modalidade a distancia,
quanto a modalidade presencial, a obrigatoriedade devam ser aulas ministradas e não
deveriam ter distinção diante da carga horária do professor, subentende-se que, na LDB, no
Art. 57 o referido “obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aula”, não exclui nenhum
tipo de modalidade, seja ela a distancia ou presencial.
Sabe-se que essa modalidade de ensino, a distancia, surgiu há poucos anos no cenário
das Universidades Federais e ainda requerem questionamentos, entendimentos e leis que
regularizem sua utilização.
Através deste artigo procuram-se caminhos que possam ser construídos conjuntamente
em direção às Leis e às possibilidades de elaboração das políticas voltadas para a EAD,
fazendo jus aos docentes que trabalham com essa modalidade.
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Resumo – A preocupação dos níveis municipal, estadual e federal com o formato da
Gestão Pública alavancou a criação do Programa Nacional de Administração Pública –
PNAP. O programa estendeu-se, a partir do Edital nº 01, de 27 de abril de 2009, a todas as
universidades públicas que fossem parte da UAB e que se interessassem em promover a
capacitação por meio do ensino a distância de gestores públicos com formação especifica.
O Departamento de Ciências Administrativas e Contáveis – DECAC, por meio do Núcleo de
Educação a Distância da UFSJ, em 2010 aderindo ao referido edital implantou o curso de
Administração Pública. A primeira turma tornou-se um laboratório para as demais
experiências na modalidade a distância que vieram em seguida. Com uma proposta
previamente definida, uma vez que o curso originou-se de um programa governamental, o
projeto pedagógico recebeu adequações para que atendesse aos objetivos específicos
delineados pela primeira equipe de coordenação. Nesse contexto, desenvolveu-se esse
estudo, para apresentar o processo e metodologia utilizada para que os alunos pudessem
desenvolver as 300h de estágio, disciplina obrigatória, na modalidade a distância com
referência às competências.
Palavras-chave: Educação a Distância. Competência. Estágio. Gestão
Abstract – The concern of municipal, state and federal levels with the format of Public
Management boosted the creation of the National Public Administration Program - PNAP.
The program was extended from the Notice No. 01 of 27 April 2009, all public universities
that were part of the UAB and were interested in promoting training through distance learning
of public officials with specific training . The Department of Administrative Sciences and
Annual Accounts - DECAC through the Education Center's Distance UFSJ in 2010 adhering
to that edict implemented the course of Public Administration. The first class has become a
laboratory for other experiences in the distance that followed. With a pre-defined proposal,
since the course originated from a government program, the education program received
adjustments that would meet the specific goals outlined for the first team coordination. In this
context , we developed this study to present the process and methodology used so that
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students could develop internship 300h , a compulsory subject in the distance with reference
to skills .
Keywords: Distance Education. Competence. Internship. Management

INTRODUÇÃO
A função primordial da administração pública é prestar serviços à população da
melhor forma possível, buscando dar maior eficiência a máquina pública. Porém,
Pires e Macedo (2006) alertam que, tanto os usuários como os prestadores de
serviços públicos possuem pouca expectativa em relação ao que se pode oferecer
em termos de prestação de serviço público, em razão da baixa qualidade dessas
atividades, criando um ciclo de insatisfação e frustração dos gerentes e cidadãos. .
Os mesmos autores explicam que as expectativas negativas quanto às
possíveis mudanças do setor público, decorrem da percepção que as pessoas têm
com relação aos apadrinhamentos políticos, ao favorecimento pessoal e aos
privilégios que burlam regras formais, restando o sentimento de injustiça decorrente
da incoerência usada no discurso e na prática.
Matias-Pereira (2010, p.79) dispõe que “toda organização recebe influência
do contexto cultural em que se insere”. Para tanto, o autor apresenta características
do modelo burocrático que atendeu à “forma de atuar e de comportar de seus
servidores”. Aspectos ligados aos processos administrativos e comportamentos dos
servidores “impactam significativamente na decisão dos processos internos, nas
propostas de mudanças e inovações, nas políticas de recursos humanos, e, em
especial, na formação os valores e crenças organizacionais”. Neste contexto, as
organizações públicas brasileiras aderiram ao novo modelo de administração, o
modelo gerencial, proposto em meados da década de 1980, objetivando inserir
novas técnicas organizacionais e gerenciais nas instituições públicas.
A busca pela excelência na prestação dos serviços públicos deu origem à
Administração Pública Gerencial com viés nas práticas da administração privada.
Assim, conceitos e abordagens da ciência administrativa precisaram ser revistos e
alinhados ao novo padrão de exigência do cidadão. Desta forma, um novo formato
para o ensino-aprendizagem da administração pública, também, evidenciou-se.
Para tanto, programas governamentais foram propostos, na perspectiva da
Educação a distância, objetivando atender a um público específico para suprir uma
demanda percebida e alavancar ou nivelar áreas de suporte técnico e/ou de
formação, como por exemplo, os cursos de Formação dos Professores da Educação
Básica e o Programa de Nacional de Administração Pública. Estes foram
implantados em âmbito nacional pelas Instituições Federais de Ensino superior IFES atendendo às necessidades de formação e capacitação. O curso de
bacharelado em Administração Pública na modalidade a distância
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.

vem ao encontro das necessidades das organizações públicas
contemporâneas, que buscam gestores com visão holística das ações
administrativas e políticas governamentais, capacitados para exercitar a
gestão na esfera regional, nacional e internacional, de forma a contribuir
para o alcance dos objetivos da nação (PPC, 2009).

A formação dos gestores para atuarem na administração pública perpassa a
competência da gestão administrativa e acadêmica do processo ensinoaprendizagem. De cunho bibliográfico, com viés na pesquisa-ação que o estudo
objetiva descrever o caminho percorrido para estabelecer critérios que
regulamentassem o desenvolvimento do estágio curricular obrigatório no curso de
Administração Pública ofertado pela UFSJ.

1-

Competência no processo ensino-aprendizagem

A sociedade passa por mudanças de comportamento que vão além do espaço
escolar e se interagem em todos os níveis e setores de convivência. Assim, a
escola-educação está presente nos espaços antes não previstos. O tempo define
comportamentos e necessidade de mudança. Alves (2004 apud S.Neta, 2006)
descreve que “o tempo é isso: o poder que faz com que as coisas que existem
deixem de existir para que outras que não existiam venham a existir”.
O tempo, que nem sempre permite prever, aponta que em se tratando de
educação é possível, sim, prever as tendências pedagógicas, obrigando o professor
a se reinventar. Isso porque “a educação será cada vez mais importante para as
pessoas, as corporações, países, para o mundo como um todo” (MORAN, 2005,
p.3). A interação entre educação e tecnologias propicia um conceito diferenciado de
educação, à medida em que “o conceito de presença e distância se altera
profundamente e, as forma de ensinar e aprender também” (IDEM).
A certeza de que novos contornos serão delineados faz com que os
professores busquem alternativas para tamanha complexidade. Moran (2005, p.3)
alerta que “a educação será mais complexa porque vai incorporando dimensões
antes menos integradas ou visíveis, como as competências intelectuais, afetivas e
éticas”.
Nesse processo, o professor sai do centro da informação e desempenha
papéis como mediador, facilitador, gestor e de mobilizador (MORAN, 2005). Daí, a
perspectiva de “reinventar-se” para que no processo ensino-aprendizagem busque
promover a formação integral do educando.
Nesse cenário, há que se considerarem as competências dos atores
envolvidos no processo de educação a distância. De início é preciso definir a quem
atribuir determinadas competências. Para Reinhold e Breillot (1993, p. 18 apud
BERGAMINI) “enfrentar regularmente situações imprevistas e variadas no contexto
no qual ela evolui” é ser uma pessoa competente. Assim, “todo esforço consciente
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para se tornar competente só pode ser feito pela própria pessoa” (BERGAMINI,
2012, p. 25).
Bergamini (2012, p. 27) apropriando-se de Reinhold e Breillot descreve que
“aquele que é competente realiza de maneira única a integração das capacidades
necessárias face ao problema a ser resolvido”. No entanto, o que é competência
para liderar um processo de ensino-aprendizagem em EaD, especificamente no que
se refere à disciplina de estágio curricular obrigatório?
1.1-

Competência na liderança

Desenvolver e estabelecer critérios para a execução do processo de estágio em
curso superior a distância pressupõe deter conhecimentos relativos à profissão que
se pretende formar; é preciso considerar variáveis como: tempo, espaço e
disposição.
Kouzes e Posner (2011, apud BERGAMINI, 2012, p.71), depois de uma
pesquisa organizacional, categorizaram cinco práticas de “liderança exemplar”: 1)
definir o caminho; 2) inspirar a visão compartilhada; 3) desafiar o processo; 4)
capacitar as pessoas a agir e 5) encorajar o coração. De forma análoga transportase o referido estudo para a concepção do que se processou para o cumprimento do
que dispõe o Projeto Pedagógico do curso de Administração Pública que estabelece
no item “Aspectos do curso” (PPC, 2009, p.23-24) o seguinte:
O desenvolvimento dos aspectos estruturais do curso de Administração
Pública, sua vocação e organização caracterizam-se pelos seguintes
elementos compositivos:
I.....
II- Atividades Acadêmicas Articuladas ao Ensino – envolvendo discentes em
práticas de pesquisa e extensão, com o objetivo de despertar nestes,
atitudes de investigação, de reflexão, de análise crítica e de prospecção de
soluções inovadoras, além de propiciar vivências administrativas inseridas
nos setores produtivos e de serviços. Dentre as atividades Acadêmicas
articuladas ao Ensino encontram-se os seminários temáticos, que
possibilitam o desenvolvimento de pesquisas, articulando atividades
acadêmicas com as necessidades do Estado e da sociedade, como também
a realização do Estágio Supervisionado, inserindo o discente em
atividades reais de administração pública, aprimorando assim a sua
formação profissional.
III- .....

Buscou-se, ainda, em consonância com o tema, apropriar-se de Behar (2013,
p.51) que de acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Educação a
Distancia – ABED, considerou oportuno tratar das “necessidades advindas dessa
modalidade e das competências específicas e emergentes em cada processo; ou
seja, os “domínios associados ao contexto da EaD”. Os quatro domínios
apresentados, em recorte, são:
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1)
Domínio tecnológico: competências relacionadas ao uso dos recursos
tecnológicos.
2)
Domínio sociocultural: competências que se referem aos aspectos
sociais e culturais nos quais o sujeito está inserido.
3)
Domínio cognitivo: competências pautadas no sujeito e sua
aprendizagem, portanto, na construção do conhecimento, coordenação das
ações e organização social, entre outros aspectos.
4)
Domínio de gestão: competências envolvidas nas atividades em nível
administrativo e acadêmico na EaD, incluindo organização do tempo
(professor, aluno, tutor) e planejamento das práticas pedagógicas.

Para ilustrar os domínios e competências tem-se a Figura 1 que identifica a
gestão de competências – conhecimentos, habilidade e atitudes, como contexto para
implementar cursos na modalidade a distância.

Figura 1- Domínio e competências.
Fonte: Behar et al (2013, p.51)

Os domínios apresentam-se individuais em sua concepção, entretanto,
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permeiam o contexto da EaD de forma a interagir em todo o processo de ensinoaprendizagem. Para efeito desse trabalho elegeu-se o “domínio gestão” como
aquele que, de forma análoga, propiciou o planejamento para o cumprimento do que
dispõe o PPC do curso, no âmbito do estágio curricular obrigatório.
1.2-

Regulamentação do estágio curricular obrigatório e EaD

De acordo com o projeto pedagógico, adequado pela coordenação do curso,
deliberou-se que o estágio é disciplina obrigatória para a conclusão do curso de
Administração Pública. Desta forma, estabeleceu-se que
o estágio supervisionado é uma atividade obrigatória para os estudantes do
Curso de Administração Pública da Universidade Federal de São João delRei e será regido por <estas> normas e demais disposições acadêmicas,
obedecidos os dispositivos legais aplicáveis, em conformidade com a Lei
11.788/2008, a saber:
o

Art. 1 Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de
educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade
profissional da educação de jovens e adultos.
o
§ 1 O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o
itinerário formativo do educando.
o
§ 2 O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento
do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

Para atender o que dispõe a citação acima, desenvolveu-se um método de
trabalho conjunto entre coordenação, colegiado e setor de estágio objetivando
minimizar os procedimentos.
A alusão ao tema competência na liderança constitui um marco para delinear
as ações da “gestão estágio” em interface com as prováveis competências que
emergiram no decorrer do processo. Conhecendo todo processo que se instaurou
para que os alunos pudessem desenvolver de forma eficaz o estágio – execução e
relatório -, criou-se a tabela 1.
Tabela 1- Práticas de liderança e domínios e suas competências
Práticas de Liderança
(KOUZES e POSNER apud BERGAMINI2012, p.71)

Domínios e suas competências
(ABED apud BEHAR, 2013, p.51)

1- Definir o caminho

Domínio gestão

2- Inspirar visão compartilhada

Domínio gestão e domínio cognitivo
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3- Desafiar o processo

Domínio gestão

4- Capacitar as pessoas a agir

Domínio gestão

5- Encorajar o coração

Domínio cognitivo

Fonte: Dados do texto/autoria própria

De acordo com a tabela apresentada considerou-se que o domínio “gestão”
prevê competências envolvidas nas atividades em nível administrativo e acadêmico
na EaD, atende ao programa que se desenvolveu para que o estágio fosse
implementado no curso de Administração Pública.
1.3-

Análise e resultados

É possível considerar que a categoria “definir o caminho” tenha sido aquela que
demandou maior esforço. Isso porque a modalidade a distância para o estágio exige
um formato específico sem perder de vista o que estabelece a lei 11.788/2008 que
define, em âmbito nacional, a política de estágio. Desta forma, estabelecer como
seria o acompanhamento do estágio e a avaliação dos relatórios tornou-se um item
complexo, porque corroborando a ideia de Moran (2005, p.12) “hoje, as escolas, em
geral, estão despreparadas para acompanhar o ritmo das mudanças no mundo do
trabalho e de atender às expectativas profissionais concretas quanto mais para
antecipar mudanças”.
Mudanças precisavam ser definidas e, também, o caminho. Nesse contexto,
optou-se por conhecer quais os critérios do estágio do curso de bacharelado em
Administração, na modalidade presencial, para então definir o que poderia ser
“aproveitado” e o que deveria ser mudado.
Dado à especificidade do curso de Administração Pública pensou-se que o
estágio deveria acontecer somente em organizações públicas, entretanto, o tempo
mostrou que muitos alunos em organizações privadas não tinham disponibilidade
para sair de seus ambientes de trabalho para cumprir a carga horária do estágio. O
domínio sociocultural, embora não aprofundado neste trabalho, apresentou-se como
fator de necessidade da coordenação/colegiado conhecer os ambientes/polos para
determinar que o estágio poderia ser concretizado tanto em organizações públicas
quanto em organizações privadas estabelecendo, assim, uma interface com a
categoria “inspirar visão compartilhada”.
Uma vez definidas as regras básicas para o estágio precisava-se “desafiar o
processo”. Formulada em, pelo menos, 05 versões originou-se a Resolução 001/12
do Colegiado de Curso, que estabeleceu critérios para o estágio curricular
obrigatório para aqueles alunos que não possuem vínculo empregatício. Da mesma
forma, a Resolução 002/12, do Colegiado de Curso estabeleceu critérios para o
estágio curricular obrigatório para aqueles que possuem vínculo empregatício que se
chamou equivalência de estágio. A figura 2 ilustra o trajeto para aceite e finalização
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do estágio curricular obrigatório – sem vínculo empregatício.

Termo de
compromisso

Devolução das
vias do termo

Arquivo
e

Apólice
de

Assinatura e
carimbo

Análise do
preenchimento

Confirmação
dos dados

Figura 2: Operacionalização do estágio curricular
Fonte: autoria própria

Basicamente a operacionalização para o estágio, com vínculo empregatício,
tem duração de 02 semanas da entrada do termo na secretaria até a devolução do
termo à empresa e ao aluno, desde que todos os passos estejam corretos.
A Figura 3 apresenta o desenho para a equivalência de estágio.

Solicitação de
equivalência

Lança nota e
informa

Analisa, avalia
e arquiva

Aguarda
entrega do

Informa o
solicitante

Analisa a
documentação
Inconformidad
es aguarda

Monta
processo:

Figura 3: Pedido de Equivalência de estágio
Fonte: autoria própria
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O “domínio gestão” de certa forma mapeou todo o processo por ser de
características administrativas com viés acadêmico. Utilizando os procedimentos
ilustrados nas Figuras 2 e 3 a Tabela 2 apresenta o número de alunos que, com
base nos procedimentos estabelecidos pelas resoluções 001 e 002 do colegiado do
curso, desenvolveram, apresentaram e foram aprovados na disciplina estágio
curricular, por ano e notas obtidas.
ANO
2013
2014
2015

SEMESTRE
Primeiro
Segundo
Primeiro
Segundo
Primeiro
Segundo

NOTAS*
7

8

9

10

2
3
3
19
5
16
TOTAL

13
18
19
33
24
29

10
14
9
16
10
10

1
1
-

TOTAL
DE
ALUNOS
26
35
31
62
40
55
249

*Arredondamento simples
Tabela 2 – Número de alunos que desenvolveram o estágio
Fonte: Quadro de notas/DICON/UFSJ – autoria própria

A solução encontrada para a distância em relação ao acompanhamento do
aluno foi criar a figura do supervisor de estágio na empresa, que aparece no
processo desde o momento da solicitação de estágio e um coordenador geral de
estágio, que analisa e avalia todos os relatórios depois da assinatura, dando ciência
ao supervisor.
A análise pode conter dois pareceres aprovados e, imediatamente, tem-se a
nota ou em arquivo aguardando a complementação/modificação. Os alunos são
informados, via Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, do parecer e, se for o
caso, é dado um prazo que varia de 20 a 40 dias para complementação/modificação.
Por ser muito subjetiva a avaliação, uma vez que fica à mercê de um
avaliador, alguns critérios foram divulgados para a apresentação dos relatórios; são
eles: coerência com o curso - atribuições descritas na solicitação e/ou plano de
atividades que são conferidas quando da entrega do relatório; interface das
atividades com as disciplinas/curso; considerações e sugestões e no formato:
encadernação simples, assinatura e carimbo do supervisor; ficha avaliação do
supervisor e aluno, quando estágio curricular.
Considerações Finais
Na atualidade as habilidades técnicas, humanas e conceituais não são vistas como
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
formação integral. É preciso entender os domínios como uma proposta a ser
considerada no contexto da EaD identificando e escolhendo qual(is) atende(m) à
especificidade do projeto pedagógico e, por extensão, do curso, em função das
peculiaridades dos alunos, professores e ambientes.
Ao fazer um paralelo das categorias de Kouzes e Posner (2011 apud
BERGAMINI, 2013) com os domínios e suas competências apresentados por Behar
(2013, p.51) constatou-se que a categoria “encorajar o coração” perpassa todos os
domínios porque “na educação a distância, encontramos, hoje, inúmeras
possibilidades de combinar soluções pedagógicas adaptadas a cada tipo de aluno,
às peculiaridades da organização, às necessidades de cada momento” (MORAN,
2005, p.7).
A educação, portanto, terá que ser pensada continuamente para atender à
complexidade com que a sociedade se transforma, buscando valer-se das inúmeras
possibilidades conforme, escrito anteriormente, “a educação será mais complexa
porque vai incorporando dimensões antes menos integradas ou visíveis, como as
competências intelectuais, afetivas e éticas” (MORAN, 2005, p.3).
Ao descrever competências intelectuais, afetivas e éticas como valores a
serem “transmitidos” no processo ensino-aprendizagem tem-se a interface do
domínio cognitivo com a prática de liderar “encorajar o coração”. Percebeu-se isso
no percurso do desenvolvimento do estágio.
A metodologia para que o estágio no curso de administração pública fosse
desenvolvido apresentou resultados que se norteou pelo desejo de atender às
expectativas e, também, as peculiaridades da modalidade. Aproximar a realidade
dos alunos, estabelecida pelas resoluções 001 e 002 do colegiado do curso,
possibilitou uma resposta tanto dos alunos quanto das empresas que permitiram o
estágio estabelecendo uma interface da teoria e prática.
Portanto, desde que se admita que a educação é um processo contínuo,
independente de sua modalidade, a competência na liderança desponta como um
instrumento transformador para definir caminhos administrativos e pedagógicos no
contexto da educação para a vida.
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Resumo – Neste trabalho pretendeu-se identificar os fatores críticos que têm
interferido à consecução das finalidades formativas e de aperfeiçoamento de
pessoal, conforme enunciado nos objetivos do Sistema Universidade Aberta do
Brasil (UAB), na indução e fomento da formação inicial e continuada de
professores para a educação básica, na modalidade a distância. A metodologia
empregada foi a pesquisa descritiva de caráter qualitativo a partir da análise de
relatórios pedagógicos coletados de cursos ofertados no âmbito da UAB,
encaminhados pelas próprias Instituições Públicas de Ensino Superior à Capes.
Considerou-se como critério para coleta dos fatores críticos os casos de formação
com menos de 50% de aproveitamento dos alunos matriculados nas ofertas
desses cursos que tiveram previsão de encerramento até 31/12/2014. A revisão
bibliográfica baseou-se em autores que já se propuseram a analisar os fatores
críticos que perpassam o processo educativo, sobretudo na oferta de cursos
mediados pelo uso de tecnologias de comunicação e informação. Os resultados
sintetizam as razões, no entender das coordenações de cursos, para o baixo
número de alunos formados nos cursos de bacharelado, licenciatura e
especialização. Propõe-se ao final a implantação e desenvolvimento de um
sistema de avaliação contínuo na busca de um padrão de excelência acadêmica
para a formação inicial e continuada de professores para a educação básica no
país.
Palavras-chave: Educação a Distância - Universidade Aberta do Brasil – Fatores
Críticos – Formação de Professores – Educação Superior

Abstract – This article intended to identify the critical factors that have affected the
achievement of training and staff development purposes, as stated in the objectives
of the System Open University of Brazil, using the “UAB SIGLA, in the induction
and development of initial and continuing teacher training of basic education in
distance. The methodology used was the descriptive research of qualitative
character from the analysis of pedagogical reports collected from courses offered
within the UAB, directed by the very public institutions of higher education Capes. It
was considered as a criterion for collection of the critical factors in cases of training
with less than 50% of use of students enrolled in these courses offers that had
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foreclosure forecast until 12/31/2014. The literature review was based on authors
who have proposed to analyze the critical factors that underlie the educational
process, especially in the provision of courses mediated by the use of information
and communication technologies. The results summarize the reasons, according to
the coordination of courses for the low number of graduates in bachelor degree and
specialization. It is proposed to end the deployment and development of a
continuous evaluation system in the search for a standard of academic excellence
for initial and continuing education of teachers for basic education in the country.

Keywords: Distance Learning - Open University of Brazil - Critical Factors - Teacher
Education - Higher Education

Introdução
Nos últimos 10 anos, a oferta de cursos superiores cresceu de forma acelerada no
país, impulsionado por programas e ações do Governo Federal na ampliação da
oferta de vagas na educação superior. Esse crescimento também pode ser
observado na oferta de cursos superiores para a formação inicial e continuada de
professores, visando qualificar a educação básica do país (BRASIL/MEC/ Inep,
2013).
Uma das possibilidades que surgiram para a formação de professores ocorreu
por meio da modalidade a distância, como é o caso do Sistema Universidade Aberta
do Brasil (UAB), coordenado no país pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (capes) em conjunto com as Instituições Públicas de
Ensino Superior (IPES). Nesse sentido,

A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades
públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população
que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da
metodologia da educação a distância. O público em geral é atendido, mas
os professores que atuam na educação básica têm prioridade de formação,
seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos
estados, municípios e do Distrito Federal. O Sistema UAB foi instituído
pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, para "o desenvolvimento da
modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e
interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no
País". Fomenta a modalidade de educação a distância nas instituições
públicas de ensino superior, bem como apoia pesquisas em metodologias
inovadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias de informação e
comunicação. Além disso, incentiva a colaboração entre a União e os entes
federativos e estimula a criação de centros de formação permanentes por
meio dos polos de apoio presencial em localidades estratégicas. Assim, o
Sistema UAB propicia a articulação, a interação e a efetivação de iniciativas
que estimulam a parceria dos três níveis governamentais (federal, estadual
e municipal) com as universidades públicas e demais organizações
interessadas, enquanto viabiliza mecanismos alternativos para o fomento, a
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implantação e a execução de cursos de graduação e pós-graduação de
forma consorciada. Ao plantar a semente da universidade pública de
qualidade em locais distantes e isolados, incentiva o desenvolvimento de
municípios com baixos IDH e IDEB. Desse modo, funciona como um eficaz
instrumento para a universalização do acesso ao ensino superior e para a
requalificação do professor em outras disciplinas, fortalecendo a escola no
interior do Brasil, minimizando a concentração de oferta de cursos de
graduação nos grandes centros urbanos e evitando o fluxo migratório para
as grandes cidades. (BRASIL, 2010).

Ainda de acordo com dados do Censo da Educação Superior (BRASIL/MEC/
Inep, 2013), o ensino a distância (EaD) é a modalidade de ensino que mais cresce
no Brasil e a procura por cursos nessa modalidade também segue essa mesma
linha. Porém, dentre os ingressantes em cursos superiores, poucos conseguirão
chegar até o seu final, pelos mais diversos motivos. Isso porque, ao se analisar as
taxas de evasão e os fatores críticos que perpassam os cursos ofertados na
modalidade a distância, discutidas na literatura e em diversas pesquisas, é preciso
levar em consideração que a evasão e a persistência discente configuram-se como
fenômenos complexos, que decorrem de inúmeros fatores que influenciam na
decisão do estudante em permanecer ou não em um curso.
Esses fatores acabam por afetar as instituições de ensino por causar
desperdício de recursos econômicos, sociais e humanos, como também a
efetividade das políticas públicas sociais, entendida como o impacto produzido na
vida dos beneficiários pelo investimento de recursos públicos, o que depende de
fatores como a eficiência na gestão dos programas, a eficácia das ações
desenvolvidas e o quanto se está garantindo de atendimento às reais necessidades
do público-alvo, segundo Nogueira (2014).
Ainda há contradições importantes sobre a qualidade do ensino superior na
modalidade EaD. Ramble (1992) ao analisar os critérios para se avaliar a evasão
nos cursos a distância concluiu que, em geral, o sucesso ou o fracasso de um curso
é avaliado em termos dos alunos que concluem ou que desistem do curso. Há uma
grande tendência em considerar as taxas de conclusão ou desistência como
medidas de avaliação de sucesso de cursos a distância. O autor ainda afirma,
todavia, que essa verdade não é integral e que a evasão deve ser avaliada com
muito cuidado, em razão de uma série de fatores que podem influenciar para uma
escala maior ou menor, no tocante às taxas encontradas.
Na visão de Rohden (2007), não existe crise de educação no Brasil nem em
qualquer parte do mundo, o que existe é uma deplorável ausência da verdadeira
educação, e é isso que ele discute em sua obra “Educação do Homem Integral”, o
grande problema da verdadeira educação, acentuando sempre a necessária
diferença entre instruir e educar e mostrando que a verdadeira finalidade da
educação é criar o homem integral ou univérsico.
Assim, o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação –
TlCs, permitem riquíssimas experiências de aprendizagem e possibilitam uma série
de atividades interativas que passaram a ser consideradas praticamente como parte
3

integrante do conceito de educação, conforme nos apresenta Nogueira (2014).
Quanto a gestão organizacional para oferta de cursos Ead, autores como Mill
et.al (2010) identificaram nas teorias de gestão clássicas e suas inter-relações para
a gestão de Ead que as principais decisões de um gestor quanto ao planejamento,
direção, controle e organização frente aos principais recursos disponíveis na
organização como espaço, tempo, dinheiro, instalações, informações e tecnologias
são visivelmente apreciadas na gestão da educação de forma geral, sobretudo na
gestão da educação a distância.
Assim, os autores defendem que:
(..) a administração científica embasa todo o trabalho de um gestor de EaD,
auxiliando-o nos aspectos administrativos (financeiros, logística, infraestrutura etc.),
pedagógicos (concepção e implementação do projeto pedagógico, relações com a
gestão institucional, busca por mudanças na mentalidade do que é ensinar e aprender
etc.) ou mercadológicos (definição do público-alvo, análise de mercado, divulgação
e publicidade, sustentabilidade e retorno financeiro etc.).

Importante destacar que o surgimento de cursos Ead nas instituições de
ensino superior presenciais, não resultou em mudanças substanciais internas dos
processos, tampouco houve o alinhamento de estratégias organizacionais e
comportamentais requeridos pelo a proposta da educação a distância, como destaca
Castro e Ladeira (2009).
O conceito de gestão pode ser entendido como “um processo que permite o
desenvolvimento de atividades com eficiência e eficácia, a tomada de decisões com
respeito às ações que se fizerem necessárias, a escolha e verificação da melhor
forma de executá-las” (Rumble, 2003, p. 15).
Já na visão de Lenzi (2010, p. 47) a gestão dentro de sistemas de ensino,
sejam presenciais ou a distância, tem como objetivo “coordenar, orientar, executar e
acompanhar as atividades para atingir objetivos estabelecidos” desde o
planejamento até o encerramento do projeto de um curso.
Para Moore e Kearsley (2007) o desenvolvimento de um sistema de educação
a distância deve ser estruturado a partir de algumas condições: prospecção das
necessidades dos alunos, prospecção de fontes de conteúdo, formulação de um
projeto instrucional, formas de entrega do conteúdo, formas de interação e da
criação de ambientes de aprendizagem.

Fatores Críticos no Âmbito da Gestão do Sistema UAB
O desenho apresentado neste trabalho, visando conhecer os Fatores Críticos no
âmbito do Sistema UAB, baseou-se em autores que já se propuseram a analisar e
estudar os fatores críticos que perpassam o processo educativo, sobretudo na oferta
de cursos mediados pelo uso de tecnologias de comunicação e informação, como no
caso a modalidade EaD.
Autores como Seabra (2011) nos traz que esse termo surgiu em 1979, como
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Fatores Críticos de Sucesso (FCS), e foi utilizado por Rockart para designar a
necessidade de fornecimento de informações aos gestores, sobre a hierarquização
dos recursos e soluções mais relevantes para que os objetivos das organizações
sejam alcançados.
Os Fatores Críticos constituem em fatores essenciais, fundamentais para
alcançar os objetivos executivos, estratégicos ou táticos pretendidos, sendo as
principais fontes para a obtenção desses fatores, a estrutura do ramo de negócio, os
fatores ambientais, os fatores temporais, a estratégia competitiva, o ranking no ramo
e a localização geográfica.
Pedroso (2006) desenvolveu seu trabalho no estabelecimento dos fatores
críticos na implementação de programas de EaD, via internet, e analisou os
seguintes fatores: gestão financeira, metodologia de EaD, estrutura física e
tecnológica, revisão e criação de planilhas de custos, integração da EaD aos
diversos serviços da universidade, legislação de EAD, gestão pedagógica, inserção
da EaD no organograma da instituição e no PDI, treinamento de professores e
alunos para o ambiente virtual, gestão acadêmica, pouco apoio e aceitação da EaD
nas IES, capacitação de docentes e técnicos de acordo com o modelo em
funcionamento.
Retamal (2009) apresenta uma análise da gestão em cursos de educação a
distância via internet, e avalia as dimensões relacionadas ao elemento qualidade,
gerenciamento, infraestrutura, recursos humanos, recurso financeiro e ao modelo
pedagógico para os cursos de administração, pedagogia em licenciatura e
tecnológico.
Já Duarte (2011) ao estabelecer fatores críticos de sucesso considera
especialmente a abordagem acadêmica no mesmo modelo proposto por Reeves
(2007), resultando na análise das dimensões: filosofia pedagógica, teoria do
aprendizado, orientação dos objetivos, orientação das tarefas, fontes de motivação,
o papel do professor, o suporte metacognitivo, o aprendizado colaborativo, a
sensibilidade cultural e a flexibilidade estrutural.
Destaca-se que a estrutura necessária para o gerenciamento de curso a
distância, pode variar de acordo com as especificidades locais, o tipo de curso
planejado, o público alvo a ser alcançado como também a gestão e organização da
Instituição Pública de Ensino Superior. Brasil (2007, p.7) ressalta:
“Não há um modelo único de educação à distância! Os programas podem apresentar
diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e recursos educacionais
e tecnológicos. A natureza do curso e as reais condições do cotidiano e
necessidades dos estudantes são os elementos que irão definir a melhor tecnologia
e metodologia a ser utilizada, bem como a definição dos momentos presenciais
necessários e obrigatórios, previstos em lei, estágios supervisionados, práticas
em laboratórios de ensino, trabalhos de conclusão de curso, quando for o
caso, tutorias presenciais nos polos descentralizados de apoio presencial e outras
estratégias”.

No presente trabalho não foram sugeridos às IES os fatores críticos que
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seriam objetos da pesquisa, uma vez que se pretendeu conhecer, no entender das
IES quais eram esses fatores críticos que poderiam estar contribuindo para o baixo
índice de alunos formados no âmbito do Sistema UAB, conforme dados extraídos do
SisUAB. Assim, após estudar os documentos, relatórios de cursos, enviados pelas
IES foi possível conhecer parcialmente os Fatores Críticos que tem interferido na
capacidade formativa das IES no âmbito do Sistema UAB.
O corte para a realização do trabalho foram Instituições Públicas de Ensino
Superior, federais e estaduais, integrantes do Sistema UAB com ofertas de cursos
de licenciatura, bacharelado e especialização lato sensu, na modalidade EaD com
encerramento previsto até 31/12/2014, conforme dados registrados no SisUAB e que
tiveram cursos com índice de formação inferior a 50% (cinquenta) em relação aos
alunos matriculados. Assim, das 93 Instituições que integram o Sistema UAB, 78
apresentaram índice de formação inferior a 50% (cinquenta) em relação aos alunos
matriculados.

Resultados da Análise dos Relatórios Pedagógicos de Cursos do
Sistema UAB
Como resultado o trabalho delimitou alguns grupos para tratar dos Fatores Críticos
no âmbito do Sistema UAB, dividido em: Fatores Pedagógicos, Fatores
Administrativos, Fatores Financeiros, Corpo Docente da IES, Corpo Discente, Polo
de Apoio Presencial. Sendo assim, além dos fatores mencionados este trabalho
objetivou, ao final do levantamento e da análise dos relatórios pedagógicos de
cursos, não só confirmar os fatores críticos já conhecidos pela comunidade
acadêmica, mas também conhecer outros fatores críticos que tem contribuído para o
baixo índice de alunos formados no âmbito do Sistema UAB, no entender dos
coordenadores de cursos das Instituições de Ensino Superior.
Foram objeto de análise 327 relatórios de cursos dos 439 que apresentaram
índice de formação abaixo de 50%. Importante destacar a frequência com que os
fatores críticos foram classificados, pois tais Fatores constituem itens essenciais e
fundamentais para o alcance dos objetivos formativos do Sistema UAB.
Após analisar os relatórios de cursos encaminhados à Capes, por parte dos
coordenadores de cursos do Sistema UAB, foi possível conhecer que os fatores
relacionados aos discentes (aluno) aparecem em média em 50% dos relatórios
pedagógicos de cursos, seguido de fatores pedagógicos com 16%. Os fatores
relacionados a docentes e polo de apoio presencial apareceram em 13% dos
relatórios, respectivamente e, por fim, os fatores administrativos aparecem em 5%
dos relatórios e os fatores financeiros em 3%
Importante destacar a distribuição de relatórios analisados por tipo de curso,
pois dos 327 relatórios pedagógicos de cursos analisados, 140 corresponde a
cursos de especialização lato sensu, resultando em 43% do total, 40 corresponde a
cursos de bacharelado, totalizando 12% do total, e 146 relatórios de cursos de
Licenciatura, o que corresponde a 45% do total.
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Com relação ao conhecimento dos Fatores Críticos Pedagógicos foram
identificados em 148 relatórios, fatores relacionados a área. A distribuição percentual
com que os fatores críticos pedagógicos apareceram nos relatórios indicou que 21%
relacionam-se ao ambiente de aprendizagem, 20% à qualidade do material, 12%
referem-se à modalidade a distância, 12% à ausência de material didático, 7% à
qualidade do curso. As demais menções foram atribuídas às disciplinas,
reprovações, estrutura curricular dos cursos, falta de apoio da IES, dificuldade na
produção do trabalho de conclusão de curso, exigência de conhecimento prévio da
modalidade Ead, insatisfação com o curso, sistema de avaliação, formato do curso,
entre outros.
Já os Fatores Críticos Administrativos foram mencionados em 271 relatórios
de cursos, sendo que 32% das menções fizeram referência a “dificuldade de
operacionalização da IES”, 18% apontaram a existência de “Insuficiência ou falta de
apoio da IES” e 3% apresentaram que existe “dificuldade na localização dos
recursos disponíveis”. A forma de ingresse aos cursos, a inexperiência, tanto do
aluno quanto do corpo docente com a modalidade Ead, a rotatividade de equipe, a
internet da IES, dificuldade de contratar tutores, inscrição em cursos simultâneos,
paralização da IES, dentre outros fatores foram apresentados como entraves a
formação de alunos.
As menções atribuídas a Fatores Críticos Financeiros que podem interferir no
resultado de alunos formados por curso, no âmbito do Sistema UAB foram
verificadas em apenas 37 relatórios pedagógicos de cursos, dos 327 analisados, os
coordenadores de cursos identificaram fatores críticos relacionados aspectos
financeiros. A distribuição percentual com que os fatores críticos financeiros
apareceram nos relatórios correspondem a 32% relacionados ao “valor das bolsas
do Sistema UAB”, 16% estão relacionados a “ausência de investimentos da IES”,
14% relacionam-se a “parâmetros de financiamento” e 2% corresponde a “custo
aluno” e 2% “quantidade de bolsas”. Também foram verificados fatores críticos que
de certa forma estão relacionados também a fatores críticos pedagógicos e
administrativos como “sistema de gestão”, “material didático”, “ausência de acervo
bibliográfico”, “institucionalização da oferta do curso”, “deslocamento do aluno aos
polos de apoio presenciais” e “falta de apoio a alunos carentes”.
Com relação ao conhecimento dos Fatores Críticos Corpo Docente foi
possível identificar fatores críticos relacionados aos docentes em 77 relatórios
pedagógicos de cursos, o que corresponde a 23,5% dos relatórios enviados. Quanto
a distribuição percentual com que os fatores críticos relacionados ao corpo docente
apareceram nos relatórios, temos que 19% foram relacionados ao “desempenho do
tutor”, 17% á “formação do tutor”, 16% “relação tuto/aluno”, 16% “relação
professor/aluno”, como também 14% dos fatores estão relacionados a “formação do
professor”, e 13% correspondem ao “desempenho do professor” e 5% foram
relacionados a outros fatores como “baixa valorização dos tutores”, “insuficiência de
docentes”, e outros.
Os Fatores Críticos relacionados aos Discentes, conforme já mencionado,
foram na maioria dos relatórios pedagógicos de cursos, ou seja, em 193 relatórios
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pedagógicos, dos 327 relatórios de cursos, objeto da análise, foram mencionados
pelos coordenadores de cursos aspectos críticos relacionados ao próprio aluno que
influenciam na conclusão do curso por parte deste. De acordo com os
coordenadores de cursos, a “dificuldade do discente em organizar trabalho e estudo”
representou 19% dentre os fatores críticos identificados, seguido de 17%
relacionado à “dificuldade dos discentes com o uso de informática”.
A “carga de trabalho do discente” também foi outro fato critico identificado,
representando 12%. A “distância do polo de apoio presencial” em relação à
residência dos discentes foi identificada em 11% dos relatórios pedagógicos. Por
fim, o “acesso à internet” correspondeu a 9%, a “dificuldade de acesso ao ambiente
virtual” 8%, a “falta de apoio logístico” 4%, “falta de tutoria presencial” 3%, “falta de
tutoria a distância” 2%, “ausência de retorno por partes do corpo docente” 2%, e
13% foram relacionados a outros fatores críticos.
Por fim, foi possível conhecer os Fatores Críticos que foram relacionados ao
Polo de Apoio Presencial e que tem contribuído para o baixo índice de alunos
formados em alguns cursos no âmbito do Sistema UAB. Assim verificada a
existência de aspectos críticos em 86 relatórios pedagógicos de cursos o que
correspondeu a 26,3% no universo de 327 relatórios. Verificou-se que 31% dos
fatores críticos são atribuídos à “internet”, “qualidade da internet”, “velocidade”, entre
outros, identificados nas justificativas apresentadas pelas IES. A “localização
geográfica do polo de apoio presencial” também foi considerada em 30% das
menções como fatores críticos, 21% foi atribuído à “infraestrutura tecnológica” e 4%
atribuídos a outros fatores críticos como “falta de suporte ao polo de apoio
presencial”, “quantidade de polos”, “acervo bibliográfico do polo”, “logística de envio
de material didático”, “indicação do polo”.

Considerações Finais
A partir do exposto, verifica-se, portanto, que de acordo com as coordenações de
cursos os Fatores Críticos relacionados aos discentes são os que mais contribuem
para o baixo índice de alunos formados no âmbito do Sistema UAB, ou seja, fatores
relacionados ao discente tem maior peso para que o mesmo consiga finalizar seu
curso. Destaca-se que a temática ainda demanda uma aprofundamento das
pesquisas, mas o presente trabalho teve como foco identificar, no entender das
coordenações de curso, no âmbito do Sistema UAB, quais os fatores críticos que
tem sido considerado entraves na capacidade formativa do Sistema UAB, no âmbito
das IES.
Logo, é importante destacar que a pesquisa reflete o comportamento da
oferta de cursos na modalidade EaD no Brasil, considerando que o Sistema UAB
atualmente congrega 93 Instituições Públicas de Ensino Superior, federais e
estaduais, presentes em todos os Estados e regiões do país. Com isso, para medir a
eficiência desse programa governamental que impulsionou a expansão da educação
superior no país, bem como se configura em estratégia do governo federal na oferta
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de formação inicial e continuada de professores visando qualificar a educação
básica no país, não se reduz à verificação apenas dos resultados alcançados, do
momento final, mas também à verificação do planejamento, dos processos e dos
esforços empregados.
Assim, o processo de avaliação sempre dependerá das ações de
acompanhamento. É importante que as IES desenvolvam práticas pedagógicas e
metodologias de ensino que instrumentalizem o aluno egresso da educação básica,
considerando que esse aluno não pode ser visto com tendo superado as defasagens
educacionais, sociais e históricas que perpassa a realidade da educação básica
brasileira como um todo.
Entende-se que a atuação da Capes junto às IPES tem sido decisiva para os
êxitos alcançados pelo sistema nacional de pós-graduação, como também na
construção das mudanças que o avanço do conhecimento e as demandas da
sociedade exigem.
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ESTRATÉGIAS DE ESTÍMULO À PERMANÊNCIA E
CONCLUSÃO DOS ALUNOS EM CURSOS DE
CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Resumo – A Educação a Distância (EaD) vem se concretizando como uma
importante modalidade para o ensino e aprendizagem de pessoas de diversos
locais e com diferentes formações. Para tanto, torna-se necessário desenvolver
uma série de estratégias que evitem a evasão dos estudantes e promovam o
estímulo para realização das atividades, bem como a vinculação ao tutor. Nesse
sentido, o objetivo deste estudo foi relatar as estratégias empregadas para
estímulo à permanência dos alunos no curso de Capacitação em Álcool e outras
Drogas da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com o Ministério
da Saúde e a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS). A equipe de tutoria
consolidou três blocos para organizar o processo de trabalho de maneira eficaz e
organizada: envio de mensagens personalizadas; correção das atividades
avaliativas; atividades externas ao Ambiente de Ensino e Aprendizagem (AVEA)
por meio do envio de e-mails e realização de ligações. Essas atividades, a
integração da equipe e o olhar para a singularidade dos estudantes possibilitaram
que 84,15% dos que iniciaram o curso na segunda turma de 2015 recebessem a
certificação.
Palavras-chave: Educação a Distância; Capacitação; Abuso de drogas.
Abstract – The Distance Learning (DL) has become as an important modality of
teaching and learning for people from different places and different formations.
Therefore, it is necessary to develop a series of strategies to prevent evasion of
students and promote incentives for them to carry out activities, as well as linking
to the tutor. In this sense, the objective of this study was to report the strategies
employed to stimulate the permanence of the students in the capacitation course
“Alcohol and other Drugs” from Federal University in Santa Catarina, Ministry of
Health and the Open University of SUS. The mentoring team consolidated three
blocks to organize the work process in an efficient manner: sending personalized
messages; correction of evaluation activities; external activities of the Education
and Learning Environment, which involves sending emails and making calls.
These activities, team integration and look at the uniqueness of students allowed
84.15% of those who started the course in the second class of 2015 received their
certification.
Keywords: Distance Learning (DL); Capacitation; Drug abuse.

1. Introdução
A Educação a Distância (EaD) pode ser definida como um processo de
ensino-aprendizagem, onde os alunos e professores estão separados
fisicamente, mas podem estar conectados através do uso de diferentes
tecnologias virtuais (Pimentel, 2006). Nos últimos anos a EaD tem se tornado

mais interativa e popular, aumentando a motivação ao estudo e propiciando
autonomia aos alunos com relação ao ritmo, estilo, tempo e métodos de
aprendizagem.
No Brasil, a EaD foi inserida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
nº 9394 - artigo 80 (Brasil, 1996), e posteriormente regulamentada pelo decreto
nº 5.622 (Brasil, 1998), possibilitando a evolução do sistema de ensino no país
a partir de recursos tecnológicos. Com essa transformação educacional a
formação e qualificação de recursos humanos têm sido os principais alvos de
interesse e prioridade, sendo caracterizados por sua continuidade, atualização
permanente e renovação em seus conteúdos (Martins, 2003).
A oferta de cursos EaD exige a presença de professores especialistas
e/ou pesquisadores responsáveis pela organização do material didático, além
de técnicos que os auxiliem na produção e vinculação desse material, e outros
profissionais para compor as equipes de coordenação, supervisão e orientação
pedagógica do curso (Schlosser, 2010).
Nesse contexto, a ação da orientação tutorial é de extrema importância,
pois visa propiciar ao estudante um ambiente de aprendizagem personalizado
e capaz de satisfazer suas necessidades educativas (Machado; Machado,
2004). Além do conhecimento dos conteúdos a serem trabalhados, os tutores
precisam estar capacitados no saber pedagógico e educacional, a fim de
mediarem de forma abrangente o desempenho dos alunos no decorrer do curso
(Tenório et al., 2015).
A avaliação da aprendizagem do aluno à distância não pode ser pontual,
devendo existir durante todo o período do curso e ser pertinente aos objetivos
planejados, de modo a fornecer subsídios sobre as estratégias de ensino
adotadas (Campos et al., 2008). Considera-se que a construção de um
ambiente de aprendizagem colaborativo e que promova situações contínuas
para que o aluno possa se responsabilizar pelo seu percurso de aprendizagem
é um dos maiores desafios no ensino a distância (Oliveira, 2007).
Mesmo com todos os esforços desempenhados pelos tutores, assim
como pelas equipes de coordenação e supervisão dos cursos na modalidade
EaD, tem-se observado um aumento da evasão por parte dos alunos,
ocasionando perda considerável do investimento público destinado a essas
capacitações (Jorge et al., 2010). Com isso, verifica-se a necessidade

constante de estabelecer estratégias para auxiliar na formação do vínculo com
os estudantes, de modo a facilitar sua permanência e encorajá-los a concluírem
o curso.
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi relatar as estratégias
empregadas para estímulo à permanência dos alunos no curso de Capacitação
em Álcool e outras Drogas, realizado na modalidade a distância.

2. O Curso de Capacitação em Álcool e outras Drogas: da coerção à
coesão
O Curso de Capacitação em Álcool e outras drogas: da coerção à coesão
é uma parceria do Ministério da Saúde com a Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), desenvolvido
para atender à demanda dos profissionais que atuam na Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS) em todo o território brasileiro. Seu objetivo é oferecer
suporte ao desenvolvimento do cuidado em saúde mental, enfatizando as
demandas relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas em uma
abordagem interdisciplinar a partir de uma perspectiva de rede.
Atualmente o curso está em sua 4ª edição e conta com 5400
profissionais já capacitados, pretendendo alcançar um total de mais de 7000
alunos até o final de 2016. É inteiramente gratuito, realizado a distância e dentro
da Plataforma Moodle. Os estudantes são acompanhados por um tutor durante
todas as 15 semanas de duração do curso, divididos em grupos de 100
integrantes. Cada grupo fica sob responsabilidade de um tutor, o qual também
possui experiência profissional na RAPS e recebe capacitações semanais que
envolvem aspectos do conteúdo e estratégias para desenvolvimento de vínculo
com seus alunos.
Ao longo das edições, o grupo de tutoria – que inclui em média 25
tutores, 05 supervisoras e 01 coordenadora - construiu uma série de estratégias
a fim de contribuir para a aprendizagem dos estudantes, firmar sua
permanência no curso, bem como proporcionar adesão às discussões e
atividades propostas.
Para tanto, foi desenvolvida uma proposta de trabalho que incluiu três
importantes blocos: envio de mensagens personalizadas; correção das

atividades avaliativas e atividades externas ao Ambiente de Ensino e
Aprendizagem (AVEA) - envio de e-mails e realização de ligações. A seguir
serão relatadas cada uma dessas estratégias.

3. Estratégias utilizadas de estímulo à permanência dos alunos e
formação de vínculo tutor-aluno
3.1 Mensagens personalizadas
As mensagens personalizadas consistem em textos enviados pelo tutor
ao aluno por meio do AVEA. O que diferencia esse tipo de mensagem de outras
enviadas aos estudantes é a presença do nome do aluno e o apontamento de
sua situação atual no curso. Isso significa que não são mensagens enviadas
de maneira automática ou idênticas a todos os estudantes, mas conversas
personalizadas que variam de acordo com suas pendências nas atividades e
seu perfil.
O perfil do aluno no Ambiente Virtual apresenta seu local de trabalho e
residência, formação profissional, entre outras informações que ele deseja
compartilhar. Dessa forma, com o auxílio da sua supervisora, o tutor constrói e
envia as mensagens semanalmente aos estudantes do seu grupo, utilizando
esses dados para demonstrar que conhece aquele aluno e buscando
aproximar-se da sua realidade.
Há uma preocupação também em sinalizar os módulos ou atividades que
cada aluno precisa realizar ou corrigir, combinando prazos e organizando um
cronograma possível para o estudante, caso ele não tenha conseguido cumprir
algum prazo.
O contato personalizado permite que a interação entre tutor e aluno fique
mais estreita. Por meio de um atendimento singular, demonstra-se ao
estudante que a equipe que o acompanha via Ambiente Virtual conhece sua
situação, lê suas colocações e o enxerga nas suas necessidades particulares
dentro do curso, minimizando a distância dessas relações.

3.2 Mensagens gerais

As mensagens gerais têm como objetivo realizar informes aos alunos,
sem diferenciar a situação atual de cada um, suas pendências nas atividades
ou seu perfil profissional. São enviadas no primeiro dia de cada módulo
sinalizando seu início e também três dias antes de terminar, indicando sua
finalização e o prazo para envio das atividades.
Os tutores também criam mensagens gerais para estimular a
participação dos alunos no Fórum de Debates, mencionando algum aspecto da
discussão que está ocorrendo ou, até mesmo, para sugerir o envio das
atividades em feriados e finais de semana.
Esse tipo de mensagem tem como vantagem atingir um grande número
de estudantes em um curto prazo, já que o tempo para replicar o mesmo texto
para todos é breve. É importante fornecer informações comuns aos estudantes
como cronograma, dicas de acesso à plataforma, apresentação do tutor, entre
outras.

3.3 Correção das atividades avaliativas
O curso possui duas atividades avaliativas para cada módulo: o Fórum
de Debates e o Estudo de Caso.
A primeira atividade, o Fórum de Debates, consiste numa discussão
coletiva entre os estudantes que propõe a exposição de suas práticas
profissionais, compartilhamento de experiências e interação entre os colegas.
Nessa forma de avaliação, o tutor realiza sínteses das postagens,
possibilitando retornos coletivos aos alunos do seu grupo.
As sínteses são realizadas a cada 15 postagens ressaltando-se os
pontos principais trazidos pelos estudantes e tecendo comentários que
adicionem conteúdo pertinente ao módulo em vigência, de forma a buscar a
valorização daqueles que participaram da discussão. Na síntese, o tutor pode
citar os nomes dos ativos no debate ou mencionar as principais ideias que estão
emergindo e, assim, mediar o Fórum. É possível também, ao final das
intervenções, realizar convites aos que ainda não participaram da atividade.
Já o Estudo de Caso, consiste em uma atividade avaliativa individual, na
qual o aluno deve responder a algumas perguntas reflexivas que abordam o
caso apresentado em relação ao conteúdo do módulo. O tutor realiza um

feedback individual, no qual aponta as potencialidades da resposta,
complementa aspectos do conteúdo que poderiam ser aprimorados e também
pontua correções necessárias a serem realizadas pelo estudante. Os
feedbacks são sempre diferentes e personalizados de acordo com a resposta
do aluno, visando valorizar sua produção e possibilitar ainda mais a sua
aprendizagem.
Em ambas as atividades, o tutor é guiado pela proposta de realizar um
contato personalizado, no qual é demonstrada atenção aos conteúdos, dúvidas
e exposições dos estudantes, dando espaço às participações das mais
variadas formas. Mesmo quando há respostas de conteúdo escasso ou
errôneo, o tutor busca realizar as correções sem desvalorizar o esforço e
participação, evitando, dessa forma, a evasão ou a falta de estímulo dos
participantes.
Para esse fim, a linguagem utilizada nos contatos personalizados é
sempre ajustada ao nível de formação do aluno, facilitando assim, a
compreensão do mesmo.

3.4 Atividades externas ao Ambiente de Ensino e Aprendizagem
(AVEA): envio de e-mails e realização de ligações
No intuito de fortalecer o vínculo entre o aluno e a equipe e favorecer o
seu engajamento na realização do Curso de Capacitação em Álcool e outras
drogas, é estabelecido também o contato externo ao Ambiente Virtual de
Ensino e Aprendizagem (AVEA) por meio do envio de e-mails e realização de
ligações.
A estratégia de envio de e-mails pela equipe de supervisão e
coordenação do curso visa auxiliar o acesso e a ambientação dos alunos na
Plataforma Moodle, assim como reforçar as pendências já pontuadas pelos
tutores. Por esse caminho, é possível transmitir as orientações pertinentes a
cada etapa do curso e buscar solucionar as demandas encaminhadas pelos
alunos.
Inicialmente, é feito o envio do Guia do aluno e Tutorial de acesso,
contendo todas as instruções básicas para a realização do curso. Após esse
primeiro contato, realiza-se o envio semanal a partir das necessidades

visualizadas, tais como: falta de acesso do aluno; acesso bem-sucedido, mas
sem realização das atividades; atividades em atraso; necessidade de
complementação do estudo de caso; postagem de atividades nos campos
incorretos; envio de documentação pendente; entre outras questões trazidas
pelos tutores ou encaminhadas pelos próprios alunos via Moodle.
A princípio, tentou-se realizar envios automáticos, porém foi notória a
redução do retorno dos e-mails por parte dos alunos. Após novo contato
justificou-se esse fato ao encaminhamento direto para a caixa de spam e ao
desinteresse do aluno na leitura de uma mensagem que chegava em formato
de imagem e sem caráter pessoal.
Na medida em que se observa a necessidade de uma intervenção mais
pontual, faz-se também o contato via telefone e, em alguns casos, em horários
previamente acordados entre supervisora e estudante. As situações que, em
geral, demandam esse tipo de abordagem referem-se aos equívocos de
cadastro no ato da inscrição, dificuldades de acesso e de localização do
conteúdo no Moodle, atrasos na postagem de atividades sem justificativa
prévia, e demais dúvidas que não puderam ser solucionadas via e-mail.
Junto a essas estratégias, é realizado o acompanhamento do aluno no
desenvolvimento das atividades para que, em caso de novas pendências, seja
efetivado outro contato. Observa-se assim maior aproximação do aluno de
forma a potencializar a sua participação no curso.
A Tabela 1 abaixo sintetiza numericamente os contatos realizados na
turma do segundo semestre do ano de 2015. A referida turma concluiu 84,15%
dos alunos que iniciaram o curso (1646), ou seja, apenas 15,85% não finalizou
o curso após o contato da equipe de tutoria.

Tabela 1. Atividades externas ao AVEA e retornos ao curso.
MÓDULO

E-MAILS

LIGAÇÕES

RETORNO AO
CURSO*

Ambientação

2480

-

-

1

1653

78

235

2

2171

103

187

3

1366

81

122

4

1410

54

68

5

956

60

81

6

1748

94

105

7

824

41

52

Prorrogação do
Curso**

337

29

35

*O número de retornos diz respeito à quantidade de alunos que realizaram o módulo após a
realização das ligações ou o envio dos e-mails. **O período de prorrogação do curso foi
concedido aos alunos que ainda não haviam concluído as atividades e teve duração de duas
semanas.

4. Considerações finais
Para que o processo de ensino-aprendizagem seja bem-sucedido na
modalidade a distância, é essencial que toda a equipe esteja engajada para
atender os estudantes nas suas demandas singulares, de modo a proporcionar
um espaço acolhedor para todos. Menciona-se isso, pois os estudantes do
Curso de Capacitação em Álcool e outras drogas formam um grupo muito
heterogêneo, composto por diversas formações profissionais, que reside em
diferentes localidades, e ainda, com acesso à internet muitas vezes limitado ou
com pouca experiência na plataforma moodle e uso de computadores.
Nesse sentido, os diversos atores envolvidos nesse processo precisam
estar em comunicação permanente, com trocas constantes das situações que
representam dificuldades aos alunos, assim como organização das orientações
a

serem

repassadas para

que

se evite

qualquer desencontro

ou

desentendimento por parte dos alunos.
A proposta principal é possibilitar um verdadeiro trabalho em rede no
qual a coordenação, supervisão, tutores e alunos constroem conhecimento e
estabelecem uma relação de vínculo e proximidade, apesar da distância física.
Fica claro que esse caminho deve ser fluido, ajustando-se cada abordagem
conforme a necessidade, singularidade e subjetividade observadas. Dessa
forma, não se propõe intervenções padronizadas, mas a personalização do
ensino, considerando as facilidades e dificuldades de cada estudante.

Por fim, enfatiza-se que durante toda a Capacitação em Álcool e outras
drogas há o reconhecimento da capacidade do aluno em construir seu
conhecimento a partir das reflexões suscitadas e também o incentivo à sua
autonomia na caminhada da aprendizagem. O foco principal da equipe se
encontra na valorização das suas potencialidades, além do incentivo e abertura
de novas perspectivas com relação à temática abordada.
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Resumo: O presente estudo descreve as experiências do Polo UAB/UFES de
Montanha/ES, no que se refere à implementação de processos de gestão
humanizados e práticas pedagógicas rizomáticas para a criação do sentimento de
pertencimento ao polo de apoio presencial e em consequência à Universidade, que
se faz presente no ciberespaço. É o resultado da avaliação processual/formativa do
estudo prospectivo que objetiva reduzir a evasão do Curso de Pedagogia do Polo. A
metodologia é o monitoramento das estratégias de prevenção da evasão
(humanização e pertencimento) iniciadas em maio de 2015 e previstas até a colação
de grau, no segundo semestre de 2017. O resultado de sucesso é o retorno de duas
alunas ausentes por um semestre e nem uma outra evasão no período observado.
Conclui-se pela adesão dos alunos, maior proximidade entre os alunos/alunas, entre
alunos e tutoria, maior frequência no polo fora do horário de atendimento, bem como
maior compreensão e interesse pelos conteúdos.
Palavras-chave: Ensino a Distância, humanismo e pertencimento.

1 Lugar de onde falamos: O Polo e seu contexto
Um dos desafios da educação contemporânea, e em especial da Educação a
Distância (EAD), comprometida com a formação integral da pessoa, é conciliar
humanismo e tecnologias, refletindo sobre o uso destas para otimizar os processos
culturais, políticos, sociais e educativos e ao mesmo tempo, cultivar o cuidado com o
‘humano’ e sua subjetividade no ciberespaço, local no qual a EAD se configura
produzindo novas linguagens e comportamentos, que por sua vez faz nascer a
cibercultura (LÉVY, 1999).
Nosso campo de estudo e atuação, se localiza no interior do Estado do Espírito
Santo, sendo o Polo de apoio presencial mais distante da Universidade e de acordo
com publicação anterior (OLIVEIRA, et al, 2015), a abrangência e importância do Polo
se deve ao fato da representação social que tem essa parceria (UAB/UFES) na
microrregião nordeste, do Espírito Santo (ES). Trata-se da fronteira com os estados
da BA e MG, sendo o IDHM médio da região, o mais baixo dentre as outras três
fronteiras do estado, consideradas áreas de transbordamento da pobreza.
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O Polo de Montanha1 comemorará 15 anos em outubro de 2016. Abaixo,
podemos vislumbrar sua contribuição quantitativa que repercute nos aspectos
culturais, educacionais e sociais, locais e regionais.
Tabela 1: Nº de alunos por curso ofertado no Polo de EAD de Montanha,
2001-2016
Nº de alunos
Curso
Tipo
Total
formados
246
Pedagogia
Graduação
231
11
Administração*
Graduação
11
881
Diversos**
Extensão
881
12
Logística
Especialização
12
1.135
Nº de alunos
Curso
Tipo
Total
em formação
23
Pedagogia
Graduação
23
13
História
Graduação
13
22
Filosofia
Graduação
22
29
Epidemiologia
Especialização
29
87
Fonte: Polo UAB Montanha-2016
*Parceria UFES/Banco do Brasil
**Formação Continuada para professores, história, matemática, biologia, filosofia.

O Curso de Pedagogia atual teve seu início em setembro de 2014 com 25
alunos matriculados (115 candidatos realizaram a prova do vestibular). A turma é
composta por 90,5% de mulheres e a média de idade da turma 32 anos, utilizando a
mediana, 50% da turma tem menos de 30 anos. Na pesquisa realizada em 2015,
estávamos iniciando o Módulo III e contávamos com 16% de evasão. No momento
atual, estamos finalizando o Módulo IV e tivemos o retorno de duas alunas que haviam
evadido no início do módulo III. Diminuindo assim a evasão para 8%.
A pesquisa a cima citada refere-se à pesquisa avaliativa ex-post-facto e atual
de cursos de pedagogia a distância oferecidos no polo, a mesma foi apresentada a
todos os alunos e comunidade educativa do município, na Semana Acadêmica
organizada pelo Polo em outubro de 2015.
Sabe-se que o exercício de avaliação local, além de ser uma oportunidade de
aprendizagem e produção de conhecimento, aplicáveis na melhoria da qualidade
dos serviços prestados, tem como benefício secundário a maior consistência dos
1

O Polo começou a funcionar no início de 2001 como cre@ad, através de convênio bipartite (UFES e
SME/Prefeitura), e a partir de 2014 atua com convênio tripartite (CAPES, UFES e SME/Prefeitura).
Cabe ressaltar que o polo ficou 7 anos sem oferecer graduação, sendo o último Polo do Estado a ser
credenciado como Polo UAB.
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dados produzidos localmente. Para isso deve envolver todos os funcionários,
incluindo os administrativos. Pois somente participando da análise de informações
é que estes saberão a importância de suas funções, no trato dos dados. Temos que
evitar que a tecnologia transforme os técnicos locais em preenchedores de planilhas
ou burocraticamente alimentadores de sistemas de informação (OLIVEIRA, et a.l,
2015, p. 13).

O objetivo do estudo prospectivo é reduzir a evasão na turma de pedagogia do
polo, tendo como parâmetro as metas de qualidade da Universidade, no que tange a
diplomação maior que 80% dos ingressos, assim como legitimar as identidades dos
alunos/alunas, tutores e equipe de gestão do Polo através do desenvolvimento do
sentimento de pertencimento. Acreditamos que este sentimento é uma das
alternativas para superação em conjunto de condições adversas.
A metodologia utilizada é a adoção de uma práxis que fomenta em alunos,
tutores e equipe gestora a valorização do espaço do polo, intensificando o sentimento
de pertencimento a partir das coisas simples do cotidiano que nos afetam, produzindo
hábitos e intersubjetividades na formação do ser e acreditando na renovação contínua
do humano. Para alcançar esses objetivos, propomo-nos a desenvolver projetos
coletivos de humanização e cuidado que abrangem desde os funcionários até os
alunos e alunas que habitam, territorializam este espaço de compartilhamento
horizontal de saberes.

2 Atividades Humanizadoras do Polo e Estratégias de Prevenção da
Evasão
Como exemplo de cuidado, citamos o Projeto “Qualidade de vida dos trabalhadores
da EAD no Polo de Montanha- ES”, iniciado no segundo semestre de 2015 e está
sendo desenvolvido pelo Polo UAB/UFES Montanha, em parceria com as Secretarias
Municipais de Saúde e Educação com o objetivo de prevenir doenças, encorajar e
apoiar hábitos e estilos de vida que promovam saúde e bem estar entre os
funcionários, que são 13: 01 coordenadora; 05 tutores; 01 secretário; 01 técnico em
informática; 01 jardineiro; 02 vigias noturnos e 02 serventes. O Projeto prevê
atividades semanais, com duração de 2 horas (Toda sexta feira no fim do expediente
– 16h às 18h). As atividades desenvolvidas são diversificadas e depende muito da
disponibilidade dos profissionais que os parceiros oferecem, bem como da
programação dos cursos de graduação no Polo.
As atividades desenvolvidas no projeto são: exercícios para prevenção de
lesões físicas, alongamento e relaxamento que contam com apoio de profissionais de
Educação Física; Ginástica laboral; Orientações de fisioterapeutas para reeducação
postural; Oficina de beleza em parceria com revendedoras de cosméticos do
município, palestras motivacionais; musicoterapia, higiene e segurança no trabalho;
oficinas de artesanato e dinâmicas de grupo com textos para reflexão.
Em fevereiro de 2016 implantamos a Reunião Participativa Trimestral com
participação de toda equipe do Polo, representantes de alunos dos 4 cursos
oferecidos atualmente (Pedagogia, História, Filosofia e Pós em Epidemiologia) e
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Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Comunicação dos três municípios
atendidos. As pautas contemplam a construção e organização do calendário de
eventos comemorativos e/ou campanhas, semana acadêmica, construção do
Conselho do Polo, participação em congressos, realização de seminários das
disciplinas ofertadas em cada módulo, indicadores de evasão, desistência e
reprovação, dificuldades e progressos no desenvolvimento das atividades
acadêmicas e outros assuntos que se fizerem pertinentes.
2.1 A Presencialidade no Curso de Pedagogia
Nos encontros presenciais do Curso de Pedagogia, inserimos algumas dinâmicas
para criar o sentimento de pertencimento a uma Universidade que dista 336Km, mas
está presente na plataforma moodle em seu Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
e com os sujeitos (professores, técnicos e alunos) que alimentam e habitam esse
território. E como nos afirma Moreira e Kramer (2007), é possível um sentimento de
‘nós’ entre a formação e a tecnologia como instrumento de narração e de estruturação
de grupos e projetos.
A estrutura dos Cursos EAD da UAB/UFES, conta com um encontro semanal
obrigatório no polo presencial. Ou seja, há um contato efetivo dos/das alunos/alunas
com os tutores presenciais, gestores e funcionários. A questão que se coloca é: como
unir e construir o sentimento de pertencimento aos saberes que estão no AVA com o
lugar de onde falamos? O Polo Presencial, nossa casa, lugar também de onde vemos,
escutamos, e que por vez, determina o que apreendemos e compreendemos.
Para construirmos no polo presencial um local de afetos no qual “se pertence”2,
e na perspectiva da formação do ser humano integral, utilizamos o paladar, a comida,
para criar um ritual de agregação, experiência simples, comum, porém repleta de
significados como nos aponta Angelina Nascimento (2007), para quem comida é
convívio e estimula e desdobra-se no prazer de interagir na medida em que é
instrumento de comunicação e em consequência, de agregação. Os discentes têm
uma escala de responsáveis (em pares) pela alimentação nos dias de encontro, e a
tutoria e coordenação são responsáveis pela alimentação em dias de webconferência.
Anterior ao momento de descontração e alimentação, realizamos a discussão
dos conteúdos disponibilizados para a semana e orientamos a realização das
atividades propostas. Nesses momentos de estudo utilizamos dinâmicas de trabalho
em grupo, no intuito de despertar potenciais, desfazer bloqueios, facilitar a expressão
e abrir canais de comunicação para a socialização e construção dos conhecimentos.
A construção coletiva de mapas conceituais, a divisão de textos/vídeos por grupos e
posterior explanação, são alguns exemplos das dinâmicas adotadas.

3 Resultados e Discussões
No Projeto Qualidade de vida dos trabalhadores da EAD no Polo de Montanha- ES,
2

Pertencer significa partilhar características, vivências e experiências com outros membros das
comunidades de pertencimento, desenvolvendo sentimento de pertença (CASTRO, 2011, p. 27).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
observou-se grande adesão e motivação com o Projeto em 2015, mas já não se
observa o mesmo em 2016. Faz-se necessário um planejamento estratégico, bem
como um levantamento das condições e recursos do polo para o sucesso da
implantação e um maior compromisso dos parceiros (Secretarias Municipais de
Educação e Saúde) para disponibilizar os profissionais. A discussão do assunto na
Reunião Participativa, levou ao consenso que a frequência semanal do programa
acarreta dificuldades, assim, foi sugerido que a partir do segundo semestre de 2016 o
Projeto tenha frequência quinzenal e cronograma fixo das atividades a serem
desenvolvidas.
As reuniões participativas estão dando voz ativa aos atores sociais desta
instituição e se justifica pelo poder de atuação direta na luta para melhorar e expandir
as condições de estrutura física e pedagógica do Polo, bem como maior compromisso
individual nas atividades coletivas. As conquistas recentes se resumem a materiais de
consumo e permanente doados pelas Prefeituras da microrregião. O que, para nós
humildemente, significa vitória.

IMAGEM 1: Montagem de fotos do Projeto Qualidade de vida dos
trabalhadores da EAD e de reunião participativa. Polo UAB/UFES
Montanha, 2016.

A experiência que nos toca no Polo de apoio presencial e em especial, no curso
de Pedagogia, adota a concepção de Larrosa (2002) sobre a experiência e o sentido,
não somente o que se passa ou acontece, mas, sobretudo a busca do sentido para
essa experiência do que somos e fazemos em educação, do cuidado com o ser
humano e sua subjetividade na era digital. Para o autor, no mundo atual a experiência
é cada vez mais rara, pelo excesso de informação, pela falta de tempo, pelo excesso
de trabalho. A experiência é experimentar ser e pensar de outra forma da que se é e
se pensa. Para ter experiência é preciso um gesto de interrupção, é preciso parar para
pensar, parar para olhar, para escutar, para sentir, suspender a opinião.
Assim, podemos afirmar que nossas experiências em relação ao alimento têm
fortalecido o sentimento de pertença do grupo.
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O homem civilizado come, não apenas porque sente fome, mas porque sente
prazer. E este prazer abre caminhos para novos desejos, profissões, objetos
de consumo, rituais de agregação, obras literárias e cinematográficas, novas
formas de relacionamentos. Os rituais relacionados à comida podem ser
encontrados nos momentos mais marcantes da vida em sociedade
(NASCIMENTO, 2007, p.30).

Essa experiência básica se desdobra a cada encontro semanal como devir3,
movimento que cria e transforma, que territorializa. Guaraná, pipoca, café, tortas,
caldos, recheios e pães, funcionam como alavancas motivadoras para manutenção
das relações pessoais, fortalecimento e reconhecimento do grupo, evidenciando
assim os aspectos sociais da comida.
Abaixo, podemos visualizar a alegria e comunhão de alguns desses momentos
que nos agregam e também é expressão de identidade, pois nossos hábitos
alimentares expressam nossa cultura.

IMAGEM 2: Montagem de fotos de momentos da refeição nos encontros presenciais
semanais do Curso Pedagogia, Polo UAB/UFES Montanha, 2016.

Pensamos na proposta apontada por Lins (2005), de uma pedagogia dos
possíveis, em que saberes tornam-se sabores. Uma pedagogia rizomática4,
estabelecida na horizontalidade, no compartilhamento. Uma pedagogia que cria
dispositivos alegres, não para fazer o que se quer com os saberes, mas para querer
e ter prazer com esses saberes. Na prática rizomática não se trabalha com formas,
3

(...) Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se possui ou das
funções que se preenche, extrair partículas, entre as quais instauramos relações de movimento e
repouso, de velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo que estamos em vias de nos tornarmos,
e através das quais nos tornamos (DELEUZE-GUATTARI, 1997, apud PAIVA, 2009, p. 48).
4 O projeto de uma pedagogia rizomática, que tem como axioma primordial uma ciência nômade ou
itinerante contraponto aos delírios de uma ciência régia, “destinada a tomar o poder”, está inserido na
ética e na estética da existência, na imanência, pois como vida. Uma tal pedagogia emerge como pura
resistência, puro devir (DELEUZE & GUATTARI, 2002, p. 41 apud LINS 2005, p. 1229).
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mas com encontros nômades num espaço de vida compartilhado no qual alunos,
estudiosos, artistas, pesquisadores dividem suas experiências e realizam seu
trabalho.
Acreditamos que o momento mágico de suspenção5 reside no encontro
presencial onde o/a aluno/aluna, deve socializar o que apreendeu dos textos, vídeos,
webs, e todo material didático disponibilizado para a semana pelos professores
especialistas de cada disciplina. Aí reside o “encontro”. O compartilhamento horizontal
de saberes. Momento em que nós, tutores presenciais, tentamos ser/tornar
professores inspiradores, e devemos fazer a experiência de parar para escutar, para
sentir a opinião e mediar o encontro do/da aluno/aluna com o objeto de conhecimento.
Ressaltamos que em EAD a ação docente se manifesta em forma de rede ações, não
se encontrando de forma isolada em nenhum de seus atores (professor especialista,
tutor presencial e tutor a distância).
Professores inspiradores chamam a atenção e o inter-esse para o momento
mágico quando alguma coisa fora de nós mesmos nos faz pensar, nos
convida a pensar ou nos faz coçar a cabeça e “estudar e praticar”. Algo que
é compartilhado (matéria) que nos forma, que produz mudança na maneira
de ver o mundo e estar no mundo (MASSCHELEIN, Jan e SIMONS, 2013, p.
31).

É nossa - tutoria presencial - a tarefa de tornar o conteúdo em algo real e
significativo, em assunto que importa e interessa e que nos toca e afeta o/a
aluno/aluna levando-o/a a estudar, pensar e praticar.

IMAGEM 3: Montagem de fotos de momentos de socialização das
leituras semanais, Polo UAB/UFES Montanha, 2016.
Entende-se aqui escola como: Skholé originalmente significa “lazer” “tempo livre”, de suspensão das
necessidades e rotinas da vida diária, tornando a escola verdadeiramente pública, ao abrir o mundo
tornando a matéria/conteúdo em estudo e prática através do interesse e da atenção (MASSCHELEIN
e SIMONS, 2013).
5
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Esses momentos são para nós como uma paixão, e um laboratório de pesquisa
com um público constante, em que necessitamos de muita preparação para alguns
minutos de inspiração. Pois, como tutores, mediadores entre conteúdo e aluno/aluna,
não expomos o que sabemos (como professor que expõe seu conteúdo), mediamos
o que buscamos, que é o devir. E assim, vamos fazendo conexões incessantes com
a matéria (conteúdo que está no AVA), que não são nossos enquanto sujeitos, mas
marcas produzidas e engendradas que vão criando sentido e aumentando a potência
que afirma a interação e consequentemente o pertencimento e a construção de
conhecimentos.

4 Conclusões
O presente relato apresentou a experiência de construção de subjetividades e
sentimento de pertencimento ao Polo EAD de apoio presencial, com o objetivo de
compartilhar aspectos que evidenciam sucesso e também os aspectos que merecem
maior atenção, como um olhar mais objetivo para o Projeto “Qualidade de vida dos
trabalhadores da EAD que indica a necessidade de uma sensibilização da alta gestão
(Secretaria de Educação e Prefeitura Municipal) e que os parceiros efetivem sua
adesão ao Projeto. Tal projeto ainda enfrenta muitos desafios a serem vencidos. Em
relação às reuniões participativas afirmamos ser esse o caminho para a melhoria da
qualidade na educação ofertada, e para a expansão dos cursos oferecidos.
As práticas desenvolvidas no Curso de Pedagogia, reduziram a evasão e estão
criando laços afetivos, o que para Deleuze determina uma passagem para o ‘mais’ ou
para um ‘menos’, pois o calor do sol pode preencher, ou arder a pele. Em nosso caso,
o que nos afeta, tem sido potência para a prática do estudo e do interesse pelo
conhecimento.
Ressaltamos que os/as alunos/alunas do Curso de Pedagogia estão cientes e
participam da pesquisa e autorizaram a divulgação das imagens. A experiência aqui
apresentada constitui, portanto, um resultado de avaliação formativa.
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Resumo – A permanência ou não em curso superior, bem como o desempenho
acadêmico dos estudantes desse nível podem ser influenciados por diferentes
variáveis, tais como: atuação do corpo docente, fatores institucionais e questões
pessoais dos discentes. No entanto, as pesquisas já realizadas muitas vezes não
levam em consideração o desempenho acadêmico do estudante baseado em sua
trajetória no Ensino Fundamental e/ou Médio. Neste trabalho, o objetivo foi
identificar se a falta de bagagem conceitual do discente do ensino médio influencia
sua satisfação com o curso, bem como sua permanência. Para isso, foram
entrevistados estudantes regulares e evadidos de um curso de licenciatura em
matemática quanto à satisfação com o curso bem como, para os desistentes, os
motivos que os levaram a evasão. Os resultados mostraram que os fatores
institucionais não lideram o motivo de desistência do curso pelos estudantes e,
entre os regulares, há uma satisfação quanto o trabalho dos tutores e professores.
No tocante a falta de bagagem conceitual do ensino médio, o que se percebe é
que esse fator influenciou tanto o grau de satisfação com o curso dos estudantes
regulares, bem como motivou a evasão dos estudantes.
Palavras-chave: Cursos a Distância, Evasão Escolar, Ensino Superior, Matemática

Abstract – The permanence or not in higher education and the academic
performance of students at this level can be influenced by different variables, such
as: performance of the faculty, institutional factors and personal issues of students.
However, previous studies often do not take into account the student's academic
performance based on its trajectory in primary and / or high school. In this work, the
objective was to identify the lack of high school students the conceptual baggage
influences their satisfaction with the course in the higher education and its
permanence. For this, students were interviewed regular and evaded a degree
course in mathematics as satisfaction with the course as well, for the dropouts, the
reasons that led them to escape. The results showed that institutional factors do not
lead the course of the withdrawal of reason by students and among the regulars,
there is satisfaction with the work of tutors and teachers. Regarding the lack of
conceptual baggage of high school, what we see is that this factor influenced both
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the degree of satisfaction with the course of the regular students and led to dropout
of students.
Keywords: Distance Learning Courses, School dropout rates, Higher education,
Mathematics

1 - Introdução
A trajetória acadêmica no Ensino Superior no Brasil é iniciada pela realização de um
curso de graduação que tem duração média de quatro anos. Após esse período, o
estudante vê-se confrontado em escolher a vida profissional ou dar continuidade nos
estudos por meio da realização dos cursos de pós-graduação tanto a nível Lato
sensu (especializações) ou Stricto sensu (mestrado e doutorado). Com o Programa
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o
REUNI1, o Ensino Superior brasileiro sofreu, mudanças significativas expandindo o
acesso e permanência nessa modalidade de ensino. Com essas mudanças, o perfil
das universidades e do corpo discente tem sofrido transformações e torna-se
necessário o desenvolvimento de atividades com o objetivo de aperfeiçoar o
processo de ensino-aprendizagem. Assim, para lidar com essa nova realidade os
atuais e futuros docentes devem estar preparados e engajados em encontrar
alternativas em busca da melhoria de sua prática docente e assim contribuir de
forma mais significativa com o desenvolvimento de seus estudantes.
Nesse contexto de modificações de acesso e permanência no Ensino
Superior, surge o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), como uma política
bastante representativa dos últimos governos e cujo marco legal aconteceu em
2006, por meio do Decreto Nº 5.800/2006, sob responsabilidade do Ministério da
Educação (MEC). Em 2009, o MEC transfere para a Coordenação de
Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior a responsabilidade de operacionalizar
as ações do sistema UAB. O principal foco de ações desse sistema é o
desenvolvimento de ações para a formação e aperfeiçoamento de profissionais de
magistério para a educação básica e superior, em especial na modalidade a
distância (EaD). Essa modalidade caracteriza-se pela separação física ou temporal
dos alunos e professores e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios e
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs). A EaD é uma alternativa
de ensino com horários e turnos de estudos flexíveis, em que professores e alunos
ficam separados, mas mantendo total relação para o bom desenvolvimento do curso,
permitindo também maior adaptação dos horários disponíveis para estudo. Na
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), essa
modalidade foi implantada a partir de 2009 com a criação da Diretoria de Educação
Aberta e a Distância (DEAD), oferecendo, dentre outros cursos, as licenciaturas em
Física, Química e Matemática. Os estudantes, regulares e evadidos, do curso de
licenciatura em Matemática foram o público alvo desse trabalho.
É interessante observar que, mesmo sendo uma modalidade que permite a
flexibilização de horários, os estudantes que realizam cursos a distância relatam
problemas semelhantes aos apontados pelos estudantes dos cursos presenciais e
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um deles perpassa pela deficiência na formação do Ensino Médio.
No Brasil, o Ensino Médio representa os três últimos anos da educação
básica e desde meados da década de 90 esse sistema tem se expandido de
maneira significativa. Em sua concepção inicial, ele foi organizado no modelo de
seminário-escola dos jesuítas e surgiucomo um lugar para poucos, sendo que o
principal objetivo era preparar a elite para o ingresso aos cursos superiores, em um
currículo que privilegiava humanidades em detrimento às ciências experimentais
(Pinto, 2002).
Na década de 30, o Ensino Médio assume características profissionalizantes
para as classes menos favorecidas. Na Constituição Federal de 1988, o Estado
passa a ter o dever de assegurar a “progressiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade do ensino médio” (art. 208, inciso II), indicando a intenção atender a toda
população. Com a Lei de Diretrizes de Bases de 19962, o Ensino Médio passa a ser
a etapa final da educação básica, tendo objetivos de formação abrangentes,
rompendo com a dicotomia entre profissionalizar ou preparar para o ensino superior.
Ou seja, vê-se aqui o caráter preparatório para o trabalho independente da escolha
profissional. Com a aprovação do Plano Nacional de Educação3 – PNE – para o
decênio de 2014 a 2024, e as discussões acerca da Base Nacional Comum4, cuja
intencionalidade é a de trazer transparência aos critérios de qualidade e
expectativas de aprendizagem para a Educação Básica, futuramente as atuais
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio5 deverão sofrer alterações.
Em Minas Gerais, por exemplo, existe o Conteúdo Básico Comum (CBC) para esse
nível de ensino.
Apesar de toda expansão e modificação histórica do Ensino Médio, esse
processo não representou e ainda não representa uma democratização e
universalização. Segundo o Ministério da Educação, o número de matrículas neste
nível em 2008 foi de 8.366.100. Já em 2014, esse número sofreu uma queda de
0,8 %6. Somam-se ao declínio de matrículas a persistência de altos índices de
evasão e reprovação, os desafios nos processos de ensino-aprendizagem dos
diferentes conteúdos ensinados neste nível, a formação e remuneração dos
docentes, a falta de investimento público que reflete de maneira direta nas
condições de infraestrutura e gestão escolar.
Para os estudantes que optam pela continuidade dos estudos, os desafios do
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Ensino Médio impactam de alguma forma sua permanência no Ensino Superior. Os
autores Baggi e Lopes (2010) avaliam que esses fatores ocorrem num primeiro
momento devido a precarização desse nível de ensino, sendo que os conteúdos
trabalhados serão aprimorados no ensino superior. Além disso, conforme apontam
essas mesmas autoras, os motivos pessoais também influenciam a permanência do
estudante no ensino superior. O estudo de Magalhães (2013), revela algo bem
interessante relacionado aos aspectos pessoais: em sua pesquisa, a autora
identificou a insatisfação de alguns estudantes com uma postura docente percebida
como excessivamente paternalista ou considerada pelos entrevistados como típica
do ensino médio, enquanto que nos estudos Bardagi e Hutz (2012), o
comportamento formal e distanciamento por parte dos professores no ensino
superior foi a causa da evasão do curso escolhido.
Especificamente quanto a disciplina de Matemática, com um bojo de teorias e
conceitos bem determinados, é fundamental na Ciência Moderna. Em seu
aprendizado, afirma Vitti que:
É muito comum observarmos nos estudantes o desinteresse pela
matemática, o medo da avaliação, pode ser contribuído, em alguns casos,
por professores e pais para que esse preconceito se acentue. Os
professores na maioria dos casos se preocupam muito mais em cumprir um
determinado programa de ensino do que em levantar as idéias prévias dos
alunos sobre um determinado assunto. Os pais revelam aos filhos a
dificuldade que também tinham em aprender matemática, ou até mesmo
escolheram uma área para sua formação profissional que não utilizasse
matemática. (Vitti, 1999, pp. 32-33)

2 - Objetivo
Neste trabalho, o objetivo foi identificar aspectos ligados a insatisfação com o
curso superior, eventuais motivos para a evasão dos alunos com as dificuldades que
os alunos trazem em sua trajetória no ensino básico.

3 - Procedimento Metodológico
Com um caráter quantitativo, o presente estudo foi desenvolvido por meio da
aplicação de um questionário eletrônico, dividido em duas: a primeira focou aspectos
pessoais e a segunda aspectos relacionados ao curso. A amostra do estudo é do
tipo não-probabilística, selecionada por conveniência, formada por estudantes do
curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância da UFVJM.
Foram entrevistados 99 alunos evadidos e 105 estudantes regulares. O
questionário aplicado continha, além das escalas, perguntas sobre o perfil dos
respondentes (sexo, estado civil, idade, número de filhos, renda, horas trabalhadas
durante a semana).
Neste trabalho, parte do questionário aplicado foi estruturado com questões
fechadas, sendo três questões de múltipla escolha na escala tipo Likert e três
questões sem utilizar a referida escala. O modelo foi Likert foi desenvolvido por
4

Rensis Likert (1932) para mensurar atitudes no contexto das ciências
comportamentais. A escala de verificação de Likert consiste em tomar uma questão
ou afirmativa e desenvolver um conjunto de afirmações relacionadas à sua definição,
para as quais os respondentes emitirão seu grau de concordância.
A grande vantagem da escala de Likert é sua facilidade de manuseio, pois
facilita a um pesquisador emitir um grau de concordância sobre uma afirmação
qualquer. Adicionalmente, a confirmação de consistência métrica que utiliza esta
escala contribui positivamente para sua aplicação nas mais diversas pesquisas
(Costa, 2011).
Para a aplicação dos questionários, adotou-se o seguinte procedimento: foi
enviada uma mensagem eletrônica aos alunos e ex-alunos solicitando que
participassem respondendo aos questionários. Tal mensagem explicitava a
justificativa do estudo além do link para acesso ao instrumento disponível na
plataforma Google©. Nas três questões do questionário em que foi utilizada a escala
Likert, foram elencadas cinco opções de respostas, sendo estas: sempre, quase
sempre, às vezes, raramente e nunca. As questões contidas envolviam as duas
partes mencionadas anteriormente. Nesse sentido, foi possível produzir informações
de aspectos quantitativos, a despeito da análise qualitativa dos dados, visando
identificar os principais motivos alegados para a desistência.

4 - Resultados e Discussão
Dos estudantes regulares entrevistados 52% se encontravam na faixa etária entre 21
e 30 anos e em sua maioria (53%) eram solteiros. Já para os estudantes evadidos,
50% se encontravam na faixa etária de 21 a 30 anos, enquanto 40% têm entre 31 e
45 anos e a maioria dos entrevistados (53%) são casados. Nessa primeira análise
do perfil dos estudantes entrevistados percebe-se que, em ambos grupos (regulares
e evadidos) pertencia a faixa etária de estudantes recém egressos do Ensino Médio.
4.1 Estudantes Regulares
Os estudantes regulares foram entrevistados acerca de aspectos ligados ao
que os motivou à escolha do curso de Matemática na modalidade a distância, e os
motivos de insatisfação com o curso, em duas vertentes: de natureza pessoal e de
natureza institucional.
Quando questionados sobre o motivo (ou motivos) para a escolha do curso de
Matemática, na modalidade a distância, foram obtidos os resultados mostrados na
Figura 1:
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Realização Pessoal

3,1
4,7

3,7

Facilidade/gosto pela
Matemática

23,6

Por permitir conciliar
trabalho e estudo

11,2

Gratuidade do Curso
17,1

Identificação com a carreira
de professor

18,6

Incentivo ou inspiração em
professores do Ensino Médio

18

Influência de familiares e/ou
amigos
Figura 1 - Motivação para a escolha do curso de Matemática

A opção pelo curso mostra que os alunos escolheram curso pelo ideia de
prazer que a Matemática proporcionava, visto que mais de 53,4% informaram que
realizavam-se fazendo o curso, tinham facilidade ou identificavam-se com a carreira
de docente de Matemática. Podemos inferir também que esses estudantes tinham
uma boa relação com a Matemática na sua trajetória escolar, ou pelo menos não
tinham uma relação traumática que acomete a tantos estudantes, que de acordo
com Fragoso (2001), até mesmo recusam-se a aprender a disciplina.
Quando questionados sobre os motivos de insatisfação de ordem pessoal, os
resultados são apresentados na Tabela 1:
Tabela 1 – Motivos de ordem pessoal para insatisfação com o curso

Indicadores
Dificuldades de adaptação ao ritmo do curso
Falta de tempo ou disposição para os estudos
Deficiências de formação no Ensino Médio
Problemas de ordem familiar ou econômica
Dificuldade de acesso a internet
Não há
Perspectivas desanimadoras quanto às oportunidades de trabalho
OUTROS

%

TOTAL

25,5
25
23,1
9,3
6,9
4,6
4,2
1,4
100

Analisando as opções informadas pelos entrevistados acerca dos motivos de
insatisfação com o curso ligadas a ordem pessoal, íntima, aparecerem as categorias
6

como dificuldades de adaptação ao ritmo do curso, a falta de tempo ou disposição
para os estudos e as deficiências de formação no Ensino Médio, que foram
apontadas como por 73,6% dos respondentes. Embora muitos tenham escolhido
fazer o curso superior na modalidade a distância justamente por ter uma ideia
equivocada de que o curso na modalidade faria o estudante destinar um tempo
menor para os seus estudos, entendemos que a modalidade proporciona uma
flexibilização dos horários de estudo e não a quantidade de tempo de dedicação do
aluno, que deve ser a mesma de um curso presencial.
Destes números - mais de 73,6% - é possível que a grande dificuldade seja a
falta de “bagagem” matemática na trajetória individual deste estudante. Justamente
na fragilidade do seu repertório matemático dos anos anteriores da escola básica,
eles têm dificuldade em acompanhar os conteúdos do curso superior e tem que
empregar um tempo maior no entendimento de conceitos e na realização das
atividades propostas, fazendo um esforço de revisão e de aprendizado de conteúdos
da escola básica que não foram bem sedimentados pelo sujeito.
Com relação aos motivos de insatisfação de ordem institucional, foram
obtidos os seguintes resultados, apresentados na Figura 2:
2,1
3,8
9,6

21,4

10,2
19,8

13,9

Organização e Logística
das Avaliações presenciais
Comunicação entre
Universidade e os alunos
Insatisfação ligada ao
trabalho dos professores
Insatisfação ligada ao
trabalho dos tutores
Estrutura e organização do
polo
Não há
Página da DEAD

19,2

Figura 2 - Motivos de ordem institucional para insatisfação com o curso

Por meio dos dados obtidos com as respostas dos entrevistados sobre os
motivos de insatisfação com o curso ligadas a ordem institucional, é possível
identificar que a maioria está satisfeita com o trabalho dos professores (objeto de
insatisfação por parte de 19,2% dos entrevistados), com o trabalho dos tutores
(reclamação de 13,9% dos entrevistados) e com as condições de infraestrutura do
polo de apoio presencial (indicado por 10,2% dos entrevistados), nos leva a acreditar
que os fatores preponderantes de insatisfação não estão ligados aos aspectos
pedagógicos do curso, mas a fatores operacionais na execução – como a forma de
aplicação das avaliações presenciais – e de comunicação entre a universidade e os
alunos.
Comparando com os dados anteriores, é possível verificar que uma possível
causa que levaria este aluno a evadir estaria ligado a falta de tempo para os estudos
7

e a dificuldade em desenvolver as atividades propostas no transcorrer do curso,
oriundos possivelmente de uma fragilidade interna com os conteúdos da escola
básica. A própria insatisfação com aspectos ligados as avaliações presenciais e a
dificuldade na resolução das avaliações pode ser oriundo da falta de repertório dos
conteúdos matemáticos
4.2 - Estudantes Evadidos
Os estudantes evadidos foram questionados quanto à satisfação em relação
aos seguintes aspectos institucionais: organização do ambiente virtual pelos
professores, estrutura e organização do polo. Os resultados para cada um desses
aspectos são mostrados nas Figuras 3 e 5.

Organização do
Ambiente Virtual pelo
professor
Satisfatório
35,20%

22%

Parcialmente
satisfatório
Insatisfatório

42,80%
Figura 3 - Satisfação dos estudantes evadidos quanto a organização do ambiente virtual
pelo professor.

Estrutura e organização
do polo
Satisfatório

15,40%
47,20%
37,40%

Parcialmente
satisfatório
Insatisfatório

Figura 4 - Satisfação dos estudantes evadidos quanto a estrutura e organização do polo.

Analisando os resultados o que se percebe é que os fatores de ordem
institucional não foram os principais responsáveis pela desistência dos estudantes
do curso de licenciatura em Matemática. Percebeu-se que 76% dos entrevistados
estavam satisfeitos com a organização do AVA pelos professores, enquanto que a
8

insatisfação com a estrutura do polo foi apontada por apenas 1
17,4% dos
entrevistados. O terceiro e último fator avaliado, o trabalho dos tutores, foi o que teve
maior índice de insatisfação por parte dos discentes, sendo apontado por 30% dos
entrevistados como insatisfatório.
Esses mesmos estudantes foram questionados
questionad
sobre os motivos
motivo que os
levaram a desistir do curso e os cinco principais são mostrados na Figura 5.

8%
9%

17,60%

10,40%

Dificuldade em concilar
trabalho e estudo
Falta de tempo para estudar
Carga de trabalho
extraclasse exigida
Ausência de interação com
outros estudantes

16,40%

Figura 5 - Principais motivos de desistência apontados pelos estudantes do curso de
licenciatura em matemática da DEAD/UFVJM

Analisando os cinco principais fatores de desistência
desistência do curso apontados
pelos estudantes, é possível inferir que três deles estão relacionados a falta de
bagagem do Ensino Médio que são: a dificuldade
ficuldade em conciliar trabalho e estudo,
falta de tempo para estudar e carga de trabalho
trabalho extraclasse, representando 44,4 %
dos apontamentos.. Em um curso superior parte dos conceitos trabalhados
representam o aprimoramento de conceitos discutidos e repassados no Ensino
Médio. Ao ingressar no Ensino Superior o estudante poderá ou não estar
familiarizado com esses conceitos dependendo, portanto,
portanto, de seu aprendizado no
nível anterior de ensino. Assim, caso o estudante não tenha essa bagagem ele
apresentará dificuldade em acompanhar o ritmo do curso,, demandando maior tempo
para os estudos fora do ambiente virtual, bem como para as atividades extraclasses.
extraclasse
Miranda e colaboradores (2013) ao estudar o desempenho acadêmico de discentes
no Ensino Superior na área de negócios,
negócios mostraram que dentre as variáveis
acadêmicas, a variável que teve maior des
destaque
taque foi o desempenho escolar anterior
do aluno, ou seja, o aluno que teve bom desempenho no ensino fundamental ou
médio tem maior probabilidade de ter um bom desempenho no ensino superior.

5 - Considerações Finais
A maioria dos alunos não indicou fatores pedagógicos do curso de graduação
como motivos de insatisfação com o curso. Os fatores de maior insatisfação de
ordem pessoal estão ligados a dificuldades internas dos estudantes em função da
fragilidade de sua formação no ensino básico.
Uma alternativa
ativa seria a implementação de cursos de nivelamento com
conteúdos do Ensino Médio para minimizar o impacto da chegada dos alunos em um
9

curso superior na área das Ciências Exatas. Estes cursos poderiam minimizar
aspectos ligados a insatisfação dos alunos com o curso e diminuir a evasão.
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Resumo – A partir de 2006, as políticas educacionais brasileiras voltam-se para a
ampliação e modificação ao acesso para o Ensino Superior.
Dentre as
modificações de acesso e permanência no Ensino Superior, surge o sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB), como uma política bastante representativa
dos últimos governos e cujo marco legal aconteceu em 2006, com o objetivo de
expandir o número de vagas no ensino superior, utilizando as tecnologias digitais
de informação e comunicação (TDICs) voltada, sobretudo, para a formação
docente. Essa modalidade, portanto, caracteriza-se como alternativa de ensino
com horários e turnos de estudos flexíveis, em que professores e alunos ficam
separados, mantendo o relacionamento por meio do ambiente virtual de
aprendizagem. Com a implantação dessa modalidade, as instituições criam sua
identidade para as diferentes atividades. Esse artigo discute a implantação, em
termos de marcos legais e pedagógicos, da EaD na UFVJM.
Palavras-chave: Educação a Distância, Aspectos Legais, Identidade Pedagógica

Abstract – Since 2006, the Brazilian educational policies turn to the expansion and
modification of access to higher education. Among the modifications of access and
permanence in higher education, the system Open University of Brazil (UAB)
appears as a fairly representative policy of recent governments and whose legal
framework happened in 2006 with the objective of expanding the number of places
in higher education using digital information and communication technologies
(TDICs) geared primarily for teacher training. This mode therefore characterized as
a teaching alternative schedules and shifts flexible studies in which teachers and
students are separated, keeping the relationship through the virtual learning
environment. With the implementation of this type, the institutions create their
identity for the different activities. This article discusses the implementation, in
terms of legal and pedagogical frameworks, of distance education at the UFVJM.
Keywords: Distance Learning, Legal Aspects, Pedagogical identity

1 - Introdução
O objeto do artigo em questão é parte de um grande estudo que vem sendo
realizado na Diretoria de Educação a distância da UFVJM desde o ano de 2013,
com o objetivo de registrar o processo de implantação da modalidade a distância na
UFVJM.
Para efeito de conhecimento acerca da referida trajetória, cabe mencionar
que em 2013 foi possível chegar às seguintes constatações: definição acerca da
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concepção ou às concepções definidoras da organização da EAD/UFVJM,
mapeamento das condições sócioeconômicas geográficas e educacionais da
população cujo polo de apoio Presencial se localizava, construção de um perfil para
a equipe de docentes e técnicos da DEAD da UFVJM. (RAMALHO, 2013)
No ano de 2014 o objetivo do estudo foi realizar uma revisão bibliográfica
sobre a importância da interação entre a teoria e a prática na formação docente em
EAD. Deste movimento, chegou-se à constatação sobre uma importante categoria
teórica, para nortear o desenvolvimento do estudo em questão, a saber: a
capacidade de reflexão e a interação entre teoria e prática constituem-se em
elementos essenciais á formação docente.
No ano de 2015, o estudo teve como objetivo contribuir para a compreensão
de significativos indicadores que fundamentam os processos de formação
Continuada de docentes ingressantes em cursos na referida modalidade. De tal
forma, chegou-se à organização de três categorias: A construção virtual de uma sala
de aula, a construção virtual da imagem de um professor e a construção virtual das
relações que se estabelecem entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem (RAMALHO; BARACHO;REIS, 2015).
Em 2016, estabeleceu-se como objetivo realizar uma análise das ações
desenvolvidas entre 2013 e 2016 para identificar a preocupação institucional com o
aprimoramento de legislações criadas no contexto Nacional e interno da UFVJM,
para contemplar as especificidades dos cursos da EAD em meio às legislações já
estabelecidas para cursos presenciais.
Dentre as especificidades, pode-se mencionar, em especial, a relação
temporal que se estabelece na EAD, que segundo Virilio (1999) o tempo e o espaço
desapareceram como dimensões significativas do pensamento e da ação humana.
Assim, a EAD é legitimada no Brasil, por meio de três importantes
documentos, a saber: a Constituição Federal de 1988, a Lei de diretrizes e Bases da
Educação Nacional- Lei 9.394 de dezembro de 1996 e a Lei 5.622 de 19 de
Dezembro de 2005. Portanto, chega ao contexto universitário das instituições
públicas por meio de orientações e financiamentos comuns a Universidade Aberta
do Brasil UAB. Em especial na UFVJM tal política se estrutura desde 2009.
No caso específico da UFVJM, em 2011 acontece a concretização das
licenciaturas em Matemática, Física e Química e o Bacharelado em Administração
Pública, e a partir de então, começa um processo de implantação e reorganização
de suas estruturas, tendo em vista que teve a sua origem pautada como uma política
pública do MEC, conforme se pode verificar a seguir:
Enfim, a necessidade premente de descentralização do ensino superior
preconizada pela legislação brasileira Art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional LDB/ Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, intensificou a
criação de uma representação desta modalidade como uma importante aliada no
alcance das prioridades previstas no Plano Nacional de Educação-PNE, Lei Lei nº
10.172 de Janeiro de 2001e Lei Nº 13.005, de 25 de Junho de 2014.
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2 - Marco Teórico
Não se poderia realizar uma discussão sobre a inserção nacional da
educação a distância no contexto brasileiro, sem a apresentação de três
significativos documentos, que se constituem marcos legais, em prol ao processo de
institucionalização de tal modalidade no cenário da educação brasileira, a saber: a
Constituição de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB Lei
9.394 de dezembro de 1996 e a Lei 5.622 de 19 de Dezembro de 2005.
Em 1985 com o reestabelecimento da democracia ocorre uma modernização
da sociedade civil, que se tornou mais democrática e consequentemente aderiu a
novos padrões didáticos de produção das políticas públicas, em especial na área de
educação, que recebe apoio da Constituição promulgada em 1988 e introduz um
novo ideário no que se refere a educação, em especial no Art. 205 que menciona
que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”.
Neste sentido, na tentativa de viabilizar a ampliação da oferta da EAD no
Brasil, nos anos 90, momento em que a LDB – 9.394/96 é divulgada amplamente no
cenário nacional, a referida modalidade, é indicada em seu Art. 80 como uma
possibilidade de formação para cursos no ensino fundamental para jovens e adultos
e ensino superior, conforme se vê a seguir:
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de
ensino, e de educação continuada. (Regulamento)
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais,
será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e
registro de diploma relativos a cursos de educação a distância.
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de
educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos
respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração
entre os diferentes sistemas. (Regulamento)
§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão
sonora e de sons e imagens;
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão
sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam
explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder
público; (Redação dada pela Lei nº 12.603, de 2012)
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos
concessionários de canais comerciais.

Ainda no contexto dos anos 2000 é implantado o primeiro Plano Nacional de
Educação por meio da Lei nº 10.172 de Janeiro de 2001 e que dentre as suas
prioridades estabelece “a elevação global do nível de escolaridade da população; a
melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis e a redução das desigualdades
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sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na
educação pública” (PNE, 2001).
Assim, um significativo exemplo a se mencionar como um importante avanço
para a elaboração de políticas educacionais é o art. 214, cuja lei
“estabelece o plano nacional de educação, de duração decenal, com o
objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que
conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)
I - erradicação do analfabetismo;II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;IV - formação para o trabalho;V promoção humanística, científica e tecnológica do País.VI - estabelecimento
de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção
do produto interno bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de
2009)”

Neste cenário, a EaD ganha o status de modalidade capaz de diminuir tais
desigualdades e possibilitar o acesso de um grande contingente de pessoas aos
espaços universitários, sem, no entanto perder a qualidade necessária a tal
processo tendo em vista a redução da distância física inerente aos processos de
educação nesta modalidade, na busca de superação para este grande desafio.
Desta forma, a sua oferta passa a ser assegurada mediante um consórcio
denominado Rede de Educação Superior a Distância, no estado do Rio de Janeiro,
conforme se pode constatar:

2000 – é formada a UniRede, Rede de Educação Superior a Distância,
consórcio que reúne atualmente 70 instituições públicas do Brasil
comprometidas na democratização do acesso à educação de qualidade, por
meio da Educação a Distância, oferecendo cursos de graduação, pósgraduação e extensão. Nesse ano, também nasce o Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), com a assinatura de um
documento que inaugurava a parceria entre o Governo do Estado do Rio de
Janeiro, por intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, as
universidades públicas e as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro.
(ALVES, 2011, p. 89)

Tendo em vista que nos anos 2000 intensifica-se a oferta da EAD no Brasil,
conforme explicitado anteriormente, surge a necessidade de um decreto que
regulamentasse o art. 80 da LDB/96. Neste contexto é implementado o decreto
5.622 de 19 de Dezembro de 2005. Tal resolução caracteriza a Educação a
Distância em suas disposições gerais Art. 1º como uma
“modalidade da educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
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tecnologias e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo
atividades educativas em lugares e tempos diversos.” (DECRETO, 5.622)

Após tal movimento o Ministério da Educação passa a investir recursos na
organização de cursos na modalidade a Distância, dentre eles pode-se mencionar:
Pro-letramento e o Mídias na Educação. As supracitadas experiências incentivaram
a criação de um novo sistema no Brasil que ampliasse a formação inicial e
continuada por meio da oferta da educação pública e gratuita, momento em que
culmina o surgimento do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).
A UAB é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos
de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à
formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância. O
público em geral é atendido, mas os professores que atuam na educação básica tem
prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em
educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal.
O sistema UAB foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, para
"o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de
expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no
País". Fomenta a modalidade de educação a distância nas instituições públicas de
ensino superior, bem como apoia pesquisas em metodologias inovadoras de ensino
superior respaldadas em tecnologias de informação e comunicação. Além disso,
incentiva a colaboração entre a União e as instituições federais de ensino,
estimulando a criação de centros de formação permanentes por meio dos polos de
apoio presencial em localidades estratégicas.
Se o assunto aqui versa sobre a forma pela qual a EAD chega às instituições,
não se poderia deixar de discutir no presente artigo sobre a compreensão do que
vem a ser uma política pública na busca de maior clareza sobre tal temática e para
que se esclareça os impactos do nascimento de tal política, para o atual cenário em
que esta modalidade encontra-se ofertada.
Por tal perspectiva, uma consideração importante a se fazer é que no Brasil a
referida esquematização parece didática, tendo em vista que este é um longo
processo que permite a visualização desde a inclusão da política a agenda
governamental, até a avaliação da sua real efetividade .
No caso da institucionalização da EAD no Brasil, como tal política se efetivou
por meio de uma política da UAB, sua permanência depende da anuência financeira
de uma ação governamental, mesmo sendo direito instituído em todos os
supracitados documentos.

3 - Pressupostos metodológicos
No caso do estudo em questão, do ponto de vista metodológico se caracteriza como
um estudo de caso que ocorre desde 2009 na Diretoria de educação a Distância da
UFVJM com o objetivo de viabilizar o registro de importantes informações que dizem
respeito à constituição da identidade da EAD na UFVJM.
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Tendo em vista o grande contingente de informações obtidas e na tentativa de
garantir o rigor metodológico, para efeito da produção do presente artigo, far-se-á
um recorte temporal em informações produzidas no período de 2013-2016.
Entendendo que somente será objeto de análise neste texto aquelas que fazem
interface com o objeto em discussão, a saber: quais ações desenvolvidas pela
DEAD/UFVJM manifestam a preocupação com a adaptação de legislações cuja
essência faz uma interface com o ensino presencial.
O estudo em questão encontra-se do ponto de vista metodológico organizado
em quatro fases que mostram o seu delineamento, em conformidade aos
pressupostos de Gil ( 1995, p.58), a saber: 1ª etapa- delimitação da unidade-caso;
2ª etapa coleta de dados; 3ª etapa seleção, análise e interpretação dos dados e por
fim a quarta etapa a elaboração do relatório.

4 - Discussão
Conforme dito anteriormente neste artigo por se tratar de um estudo de caso, serão
priorizadas discussões organizadas a partir de uma importante questão: documentos
infraconstitucionais e a implantação da EAD/UFVJM, buscando-se a compreensão
sobre a relação entre a realidade dos cursos da Diretoria de Educação a Distância/
UFVJM e a realidade que se lhe apresenta nos pressupostos teóricos identificados
ao longo do processo de revisão bibliográfica.
4.1. Documentos infraconstitucionais e a implantação da EAD/ UFVJM.
A EAD chega a UFVJM no ano de 2009, por meio de dois importantes
movimentos, a saber: o desenvolvimento de um processo técnico junto ao MEC, a
CAPES e a UAB e tal movimento externo desencadeia um segundo que ocorre de
forma paralela de revisão de alguns documentos internos na UFVJM e
consequentemente a criação de novas estratégias administrativas e pedagógicas.
4.1.1. O desenvolvimento de um processo técnico junto ao MEC, a CAPES e a UAB
Os documentos listados a seguir tratam das legislações referentes à instalação da
EaD na UFVJM junto aos diferentes órgãos, MEC, CAPES e UAB são mostradas no
Quadro 1:
Quadro 1 – Documentos (construção externa a UFVJM)

Resolução

Ementa
Cooperação Técnica CAPES UFVJM

Diário oficial da União - ISSN 16777069. Nº 241, quinta-feira, 17 de
dezembro de 2009.
Processo
No-23038.002442/2010-49
Termo de Cooperação UAB – UFVJM - Espécie: Termo
de
Cooperação
Diário oficial da União – Seção 3 (Nº Técnica firmado entre a Coordenação
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77, segunda-feira, 26 de abril de 2010)

de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES CNPJ:
00.889.834/0001-08 e a UFVJM.
CNPJ: 16.888.315/0001-57, Objeto:
Estabelecer compromisso visando à
implementação Sistema Universidade
Aberta do Brasil - UAB,na UFVJM. Data
de Assinatura: 20/04/2010. A Vigência
do presente instrumento será de 05
(cinco) anos, contados a partir da data
de sua assinatura. Jorge Almeida
Guimarães - Presidente - CAPES e
Pedro Angelo Almeida Abreu - Reitor –
UFVJM.

Diário oficial da União – ISSN 1677Credenciamento da EAD na UFVJM no
7042. Nº 234, quarta-feira, 8 de
MEC
dezembro de 2010.

Resolução nº. 05 - Consepe, de 20 de Estabelece o Regulamento dos Cursos
Maio de 2011.
de Graduação da UFVJM.
Resolução nº 24 Consepe, de 13 de Inclui o Art. 73-A no Capítulo VI e o Art.
Setembro de 2012.
106-A no Capítulo XII, sobre os cursos
ofertados na modalidade a distância,
alterando o Regulamento dos Cursos
de Graduação da UFVJM.
4.1.2. Revisão de Documentos Internos na UFVJM.
Dentre os documentos internos da diretoria da instituição que dizem respeito a
criação da identidade da EaD na encontram-se os listados no Quadro 2:
Quadro 2 – (Construção Interna da UFVJM)
Resolução

Ementa

Criação de projetos pedagógicos - Outubro de
2009

Criação dos projetos pedagógicos para as
licenciaturas (Matemática, Física e Química) e
Bacharelado (Administração Pública)

Resolução nº. 33 - CONSU, de 06 de
Novembro de 2009

Aprova a criação dos Cursos de Graduação à
Distância – EAD da UFVJM.

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI -
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2012 – 2016 - Comissão de Redação Final
(Portaria 1329 de 05 de setembro de 2011)

Resolução nº 22 – CONSEPE, de 25 de julho
de 2014

Reorganização dos projetos pedagógicos em
2016, em atendimento à Resolução nº 2, de 1º
de Julho de 2015.

Capítulo 4 – Planejamento e Gestão da
Inovação 118 4.1. Educação à Distância 4.2.
Proteção, Inovação e Transferência de
Tecnologias.

Institui o Instrumento de Avaliação do Ensino
(IAE) e das condições de oferta dos cursos de
graduação e pós-graduação presenciais da
UFVJM, revogando a Resolução n. 13/2010 do
CONSEPE.

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a formação inicial em nível superior (cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica
para graduados e cursos de segunda
licenciatura) e para a formação continuada.

Partindo de tal alusão histórica, pode-se afirmar que o supracitado movimento
administrativo e pedagógico ocorrido na DEAD/UFVJM, possibilitou que se volte o
olhar para uma significativa constatação, mesmo que de forma preliminar, sobre um
significativo aspecto característico do contexto de 2016, “A construção/reconstrução
da imagem de um professor de EAD do ponto de vista legal e pedagógico”.
4.1. A construção/reconstrução da imagem de um professor de EAD do ponto de
vista legal e pedagógico
Não seria possível ao se tratar de tal temática, não relacionar como a alteração na
imagem que a sociedade expressa por meio das propostas de formação de
professores e na legislação vigente no Brasil sobre a reorganização do papel do
professor, em especial para o atendimento das demandas da EAD.
Tendo em vista o referido processo que é dinâmico em atendimento as
transformações no contexto social e educacional, em cada contexto histórico alguns
elementos passam a ser identificados como necessários à formação docente, fato é
que periodicamente os aparatos legais que normatizam a organização dos cursos,
bem como as diretrizes de formação de professores, vão sendo atualizadas, a
exemplo pode-se mencionar a Resolução nº 2, de 1º de Julho de 2015, que atualiza
tais perspectivas, mas continua enfatizando a importância da interação entre teoria
e prática e a capacidade de reflexão ao longo dos processos de formação.
A reflexão é entendida neste estudo na perspectiva de Pimenta (2002) como
uma característica dos seres humanos, por sinal é isso que o diferencia dos outros
animais. Porém, a expressão professor reflexivo, desde o início dos anos 1990,
passou a fazer parte do cenário educacional, tornando-se uma concepção tão vulgar
que, a partir daí, rotular um professor como reflexivo passou a ser um ato recorrente.
No entanto, a implicação de o educador se deixar levar pelos modismos de sua
época, sem realizar uma reflexão teórica sobre a prática, interfere na sua relação
com o ensino. Por esta perspectiva, a não apropriação por parte do mesmo desse
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termo, indica que não ocorre o movimento de reflexão sobre sua ação, o que
provoca o desenvolvimento de práticas pedagógicas fragilizadas.
Assim a equipe de professores em atuação na DEAD/UFVJM desde 2013
construindo um ideário do que é ser professor na modalidade a distância e buscando
com tal ação a construção de uma identidade, anteriormente pautada em pilares do
que é ser professor no ensino presencial.
É preciso o reconhecimento de que não é um processo fácil, pois pressupõe
toda uma mudança de paradigmas. Na UFVJM um movimento que pode ilustrar esta
necessária alteração refere-se a uma movimentação interna que vem ocorrendo
desde 2014 em prol a alteração dos indicadores de avaliação docente, de forma a
contemplar as especificidades na EAD.
Atualmente a avaliação docente vem sendo na UFVJM normatizada pela
resolução Resolução nº 22 – CONSEPE, de 25 de Julho de 2014 e dispõe sobre o
Instrumento de Avaliação do Ensino (IAE) e das condições de oferta dos cursos de
graduação e pós- graduação presenciais da UFVJM, revogando a Resolução n.
13/2010 do CONSEPE.
Nesse sentido, não basta implantar simplesmente a EaD, mas faz-se
necessário o investimento contínuo no desenvolvimento humano que priorize:
capacidade de resolver problemas, de acessar as informações e de decisão;
adaptação às mudanças do processo produtivo e competência para produzir,
discriminar e interpretar informações e novos conhecimentos, bem como a
capacidade de reflexão.

5. Considerações Finais
Não se pode negar que a educação a distância validada pela legislação brasileira e
amplia as possibilidades de reformulação das propostas de formação de
professores, que presenciamos emergir no interior das instituições superiores,
demandadas por mudanças no contexto social. Este movimento conduz as
instituições de formação e em especial os profissionais envolvidos em tal processo
de formação ao enfrentamento de dois desafios: reinventar sua instituição enquanto
local de ensino, pesquisa e extensão inserindo a este contexto questões específicas
ao universo da EAD e reinventar a si próprios como pessoas e membros de uma
profissão que necessita da alteração constante das habilidades e competências.
Estes precisam não apenas reinventar práticas pedagógicas, mas as relações
profissionais que dêem sustentação ao seu trabalho na instituição, inclusive a
construção do próprio olhar dos seus pares para o fazer pedagógico com as
especificidades da EAD.
Em síntese, esta etapa do estudo que teve como objetivo realizar uma análise
das ações desenvolvidas no contexto temporal de 2009-2016 com o intuito identificar
a preocupação institucional com o aprimoramento de legislações criadas tendo em
vista o emprego no ensino presencial, mas adaptadas de acordo com as
especificidades da EAD na UFVJM, indica uma importante constatação, mesmo que
9

de forma preliminar.
Do ponto de vista administrativo e pedagógico, a ideia é que as informações
consolidadas pelo presente projeto possam indicar de forma mais pontual aos
gestores da UFVJM e ao Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e
Continuada
de
Profissionais
do
Magistério
da
Educação
Básica
(Comfor/UFVJM) elementos necessários à reflexão sobre a estrutura dos cursos de
formação inicial e continuada na modalidade a distância, que a partir de então
deverão se amparar na resolução 02 e ainda nos elementos internos identificados
pelo estudo, de forma a promover alterações estruturais (políticas e pedagógicas) na
lógica de organização institucional.
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Resumo – Com objetivo de descrever uma proposta de política de EaD para a
Universidade Estadual de Goiás- UEG e, posteriormente, a proposição de um novo
desenho institucional de Educação a Distância - EaD que atenda sua estrutura
multicampi, busca-se melhor compreensão das particularidades dessa modalidade.
A partir de experiências de gestão em três instituições públicas, esta pesquisa
representa um exercício de reflexão sobre tendências de EaD, sua gestão e os
referenciais de qualidade. Com base nas informações da literatura e análises
comparativas das instituições pesquisadas, o texto estabelece alguns elementos
essenciais aos gestores de sistemas de educação a distância. Como resultado, a
análise traz para a UEG uma reestruturação em sua política de institucionalização
da EaD. Neste contexto em 2015 surge um novo caminho de EaD seguido por
gestão que visa consolidar a importância da UEG em levar o ensino superior ao
interior do estado de Goiás e reforçar seu papel estratégico em contribuir para o
desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do estado.
Palavras-chave: reflexão EaD, gestão EaD, política de EaD, desenho institucional.
Abstract – In order to describe a proposal for distance education policy for the State
University of Goiás- UEG and subsequently to propose a new institutional design of
Distance Education that meets its multicampi structure, this research seeks to better
understand the characteristics of this mode. From management experience in three
public institutions, this study is an exercise of reflection on trends of distance
education, its management and quality benchmarks. Based on information in the
literature and comparative analysis of the surveyed institutions, the text establishes
some key elements to the managers of distance education systems. As a result, the
analysis brings to UEG restructuring in its institutionalization policy of distance
education. In this context in 2015 comes a new way of distance learning followed by
management that aims to consolidate the importance of UEG to bring higher
education to the state of Goiás and strengthen its strategic role in contributing to the
scientific, technological and economic status.
Keywords: Reflection distance education, distance education management, distance
education policy, instructional design.
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1 INTRODUÇÃO
A utilização da Educação a Distância- EaD vem crescendo rapidamente na educação
formal, informal e nos diferentes níveis educacionais, especialmente, com as
possibilidades decorrentes das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC.
Para Barros Nunes (2009), abriu-se possibilidades em promover oportunidades
educacionais para grandes contingentes populacionais. Porquanto, além de promover
a democratização, a EaD possui vantagens sob o ponto de vista da eficiência e da
qualidade, até mesmo quando envolve grandes contingentes de estudantes.
Na busca da qualidade da EaD, faz-se essencial estabelecer um programa que
leve em consideração os processos interativos e participativos, a dialogicidade, a
construção coletiva do conhecimento e a aprendizagem colaborativa em comunidades
de trabalho.
Também, é fundamental a definição de opções de organização e gestão de
sistemas de EaD ajustadas a essas perspectivas pedagógicas e a adoção de um
modelo de base democrática, compartilhada e coordenada (AIRES; LOPES, 2009).
Desta forma, para realizar a gestão do sistema de EAD, a instituição deve estar
pautada, inicialmente, nas políticas e diretrizes acadêmicas e pedagógicas e na
definição das formas de gestão acadêmica, pedagógica e tecnológica.
Após uma análise preliminar sobre o estabelecimento de uma política de EAD
na Universidade Estadual de Goiás (UEG), fez-se necessário uma investigação das
tendências dessa gestão, no diagnóstico da oferta de EaD da Universidade e das
análises dos estudos comparativos com outras instituições públicas pesquisadas.
A UEG tem em sua missão o processo de interiorização do Ensino Superior no
Estado de Goiás com vistas à transformação da realidade socioeconômica deste
Estado e do Brasil. Ela tinha uma estrutura multicampi com capilaridade em 39
municípios e presença de 41 Unidades Universitárias (UnU), dentre elas a Unidade
Universitária de Educação a Distância (UnUEAD/UEG), vinculadas à Reitoria, mas,
com a descentralização das suas ações.
Nesse formato, a EaD se desenvolveu de forma quase exclusiva na UnUEAD,
com dificuldades de sintonia com as outras UnU. Essa estrutura, tal qual se
apresentava, não favorecia o avanço em âmbito técnico/funcional necessária ao seu
pleno funcionamento e nem o desenvolvimento da cultura da EaD nas outras UnU.
Assim, apesar do importante trabalho que a UnUEAD promoveu no que se
refere à inserção da UEG nas políticas de EaD oferecidas no Brasil, verificaram-se
fragilidades que ensejaram um estudo mais aprofundado e a necessidade de
apresentar uma proposta de política e um novo desenho de EaD para a UEG.
Dessa forma, esse artigo objetiva descrever a proposta de política e do novo
desenho institucional de EaD para a UEG. Para tal, registra-se as reflexões sobre as
tendências de EaD e sua gestão face aos referenciais de qualidade, bem como os
resultados da pesquisa de campo, realizada por meio do diagnóstico dos aspectos
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institucional, acadêmico, técnico e de infraestrutura da UnUEAD e seu comparativo
com três Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) no Brasil.

2 TENDÊNCIAS E MODELOS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Com o acesso à internet e o desenvolvimento das TIC, surgiu um novo cenário para
a EaD. De acordo com dados do Censo da Educação Superior de 2011, a EAD,
praticamente inexistente há dez anos, respondia por 14,6% do percentual total das
5.359 matrículas de graduação. Uma década depois, o número aumentou 170 vezes,
atingindo mais de 930 mil estudantes.
Em 2011, havia no Brasil 6,7 milhões de universitários, sendo que 14,7%
estavam matriculados em cursos a distância, enquanto nos países europeus, essa
taxa chega a 50%, logo, percebe-se que ainda há um logo caminho a ser percorrido
(ABED, CENSO-EAD.Br, 2011, 2012).
O crescimento da EaD está relacionado com o desenvolvimento das TIC, que
alterou não só os parâmetros da educação presencial, mas, revolucionou a EaD,
dando uma nova perspectiva de trabalho, ampliando o seu alcance e a sua efetividade
enquanto modalidade de ensino.
Com o uso das TIC o aluno percorre a maior parte de seus estudos de uma
forma autônoma. Todavia como argumenta Preti (2000), estudar sem a presença
regular dos colegas e professores desafia o cursista a superar suas limitações
pessoais e desenvolver a capacidade de aprender autonomamente, ou seja, aprender
a aprender.
O uso das TIC, tendências de uso de dispositivos móveis, videogames, vídeos
com opções interativas e realidade aumentada, videoconferência, webcast possibilita
maior interatividade entre professores e alunos. A interação do pedagógico com o
tecnológico tem o intuito de analisar os aspectos pedagógicos (aprendizagem) e o
tecnológico (computacional e sistemas existentes), buscando caminhos que
viabilizem o processo de ensino para que a aprendizagem aconteça.
Assim, faz-se necessário estruturar equipes interdisciplinares constituídas por
educadores, profissionais de design, programação e desenvolvimento de ambientes
computacionais para EaD, com competência na criação, gerenciamento e uso desses
ambientes (ALMEIDA, 2002).
Outra mudança significativa surge, um novo perfil de aluno EaD, pois a faixa
etária tem diminuído. Segundo Maia e Mattar (2007) quem procurava a EaD
inicialmente era o aluno que não poderia estudar presencialmente porque morava em
locais onde não tinha universidade, porque viajava muito e não poderia se
comprometer a ir às aulas ou porque trabalhava até tarde. Associada a esse público
jovem com hábitos tecnológico vieram várias opções e uma das mais utilizadas é
aprendizagem em redes. Com essa tendência o futuro vislumbra o uso de Ambiente
Virtual de Aprendizagem - AVA cada vez interativo.
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Para o funcionamento de cursos EaD com qualidade e que contemple ações
inovadoras, é preciso definir políticas que criem condições para acompanhamento e
avaliação contínua das ações de modo a identificar os avanços e corrigir os possíveis
equívocos no próprio andamento do curso.
Nesse contexto, a gestão é um dos grandes desafios enfrentados pelas
organizações contemporâneas. Para Aires; Lopes (2009), tomar a gestão como tema
de discussão significa, fundamentalmente, centrar a reflexão nos processos, nos
componentes e em sua articulação, de modo que se possa promover ações e atingir
resultados com níveis de qualidade crescentes.
Para esse tipo de gestão inovadora, é muito importante conhecer os modelos
teóricos de que subsidiem a oferta dos cursos, bem como os recursos e tendências
da modalidade da EaD, que possibilitem construir diferentes propostas de modelos e
estruturas de gestão e organização de um sistema de EaD.
No quadro 1 é possível observar os modelos teóricos de EaD apresentados por
Moore e Kearsley (2008), Peters (2001), Belloni (2009) e Behar (2013), de forma
comparativa.
Modelos Teóricos de Educação a Distância
Peter (2011)
Baseado na perspectiva
didática do aluno

Single-mode - o aluno faz um curso totalmente a distância, sendo mais
comum em tele-estudos, levando o aluno a um isolamento de docentes.
Dual-mode - a instituição oferece cursos que possuem encontros
presenciais e atividades a distância. Os alunos desses cursos vivenciam
o ambiente da instituição e tem contato presencial com os professores.
Mixed-mode - há flexibilidade total para o aluno, e não para a instituição,
o processo educacional é escolhido pelo aluno. É tratado o uso de
diferentes meios didáticos nos cursos.

Moore e Kearsley (2007)
Baseado na finalidade
institucional

Finalidade única – instituição em que EaD é uma atividade exclusiva e
específica.

Belloni (2009)
Baseado na instituição

Instituições abertas e especializadas – possuem estrutura organizacional,
com vistas a reorganizarem suas estruturaras numa perspectiva mais
voltada para o mercado, buscando introduzir formas de organização mais
flexíveis, descentralizadas e horizontais que permitem uma atualização
mais rápida e melhor atendimento às demandas.

Finalidade dupla - instituição em que agrega a EaD às atividades que já
realizam em cursos presenciais, utilizando a estrutura desses cursos para
a oferta da EaD.

Instituições integradas e mistas – ofertam cursos presenciais e a distância
e possuem mais credibilidade no campo da educação, o que lhes
possibilita um maior acesso a fontes externas de recursos financeiros,
mas enfrentam desafios referentes ao uso de NTICs em função de ser
algo novo nas instituições.
Instituições associadas ou consorciadas – estabelece uma associação
entre as diferentes instituições educacionais, sejam elas públicas ou
privadas para oferta de cursos em EaD, possibilitando otimização de
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recursos (humanos, técnicos e financeiros), mas enfrenta desafios no que
se refere à necessidade de mudanças organizacionais por apresentar
complexidade e heterogeneidade das instituições envolvidas.
Gestão alicerçada nos valores e objetivos educacionais - necessárias
Behar (2013)
competências específicas (nas funções administrativas, pedagógicas,
Baseado nas
tecnológicas e de gestão) voltadas para a realização de um trabalho
competências dos
colaborativo e em rede.
gestores dos cursos
Quadro 1- Síntese dos Modelos Teóricos de Gestão para Educação a Distância
Fonte: Autores (adaptado de Faria, 2011)

Para o desenvolvimento da Políticas de EaD e gestão, as referências poderão
ser ora uma ou outra, ou mesmo a adoção de mais de um modelo, de acordo com o
tipo de curso, objetivos, público-alvo e outros fatores a serem considerados.
Além desses modelos teóricos de referência, é preciso levar em conta, para a
definição do modelo de oferta e gestão, as tendências e os recursos em sua
aplicabilidade. Dentre outros destacam-se o B-learning (Blended Learning); o ECODI
(Espaço de Convivência Digital Virtual); os REA (Recursos Educacionais Abertos); os
MOOC (Massive Open Online Course) e os PLE (Personal Learning Environments).
Há um crescimento expressivo da utilização do B-learning, que se trata da
combinação e integração de diferentes tecnologias e metodologias de aprendizagem
que vão ao encontro das necessidades específicas de organizações e pessoas, que
pretendem conseguir maior eficácia na consecução dos objetivos da formação
(MEIRINHOS, 2006).
O Second Life se insere no contexto de tecnologia denominado de Metaverso,
que na educação está nos chamados “ECODI - Espaços de Convivência Digital
Virtual”. Metaverso é um termo composto das palavras “meta” e “universo”, que define
um universo de realidade virtual. A ideia de
[...] metaverso é, então, uma tecnologia que se constitui no ciberespaço e se
“materializa” por meio da criação de Mundos Digitais Virtuais em 3D –
MDV3D, no qual diferentes espaços para o viver e conviver são
representados em 3D, propiciando o surgimento dos “mundos paralelos”
contemporâneos” (SCHLEMMER; BACKES, 2010, p. 519).

O Second Life pode aperfeiçoar o espaço de aprendizagem, uma vez que o
grau de envolvimento e imersão dos alunos com o conteúdo dos cursos, com os
colegas e o próprio professor, em um ambiente de realidade virtual 3D, é maior que
nos ambientes de aprendizagem tradicionais (MATTAR; VALENTE 2007).
Um dos movimentos que mais crescem no ambiente virtual é aquele que
promove os chamados Recursos Educacionais Abertos - REAs que utiliza das
licenças Creative Commons para tornar amplamente disponíveis materiais didáticos
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em todos os níveis educacionais e especialmente aqueles que tenham sido
financiados com recursos públicos. (INUZUKA; DUARTE, 2012). Ainda no conceito de
Educação Aberta incluem-se as publicações científicas e os repositórios abertos, o
software de fonte aberta, os cursos online abertos e recente fenômeno dos Massive
Open Onlines Course – MOOCs, que são organizados em cursos completos e livres,
sem certificação ou assessoria pedagógica.
Os Personal Learning Environments – PLEs são recursos que pretendem
ajudar o utilizador a ter o controle e a gerir a sua aprendizagem. Os PLEs, de
construção pessoal e, necessariamente, diferentes de pessoa para pessoa, são
controlados pelo indivíduo e depois separados de portais institucionais como
Ambientes de Aprendizagem Virtuais ou Plataformas de Ensino - LMS profissionais,
para os quais os objetivos de construção correspondem às exigências institucionais
(SIMÕES; RODRIGUES, 2009). Os recursos incluem não só texto estático e
multimídia, mas também serviços dinâmicos e seus artefatos, tais como mensagens
instantâneas, fóruns on-line e entradas de blogs (RODRIGUES, 2012).
A partir dessas reflexões, torna-se possível construir diferentes propostas de
modelos, gestão e organização de um sistema de EaD, respeitando a cultura, a
missão, a estrutura e o financiamento das IPES.

3 REFERENCIAIS DE QUALIDADE PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR A
DISTÂNCIA
Os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (MEC/SEED,
2007), documento publicado pela extinta Secretaria de Educação a Distância do MEC,
que se circunscreve complementarmente aos atos legais vigentes, Decreto 5.622
(2005), Decreto 5.773 (2006) e Portarias Normativas 1 e 2 (2007), sinaliza um
referencial norteador para subsidiar a legislação, no que se refere aos processos
específicos de regulação, supervisão e avaliação da área. É, também, um indutor de
concepções teórico-metodológicas e da organização de sistemas de EAD.
Devido à complexidade e a necessidade de uma abordagem sistêmica, esses
referenciais de qualidade para projetos de cursos na modalidade a distância devem
compreender, integralmente expressos no Projeto Pedagógico dos Cursos, as
seguintes dimensões: (a) concepção de educação e currículo no processo de ensino
e aprendizagem; (b) sistemas de comunicação; (c) material didático; (d) avaliação; (e)
equipe multidisciplinar; (f) infraestrutura de apoio; (g) gestão acadêmicoadministrativa; (h) sustentabilidade financeira.
Serra et al. (2012) propõe um modelo de Sistema de EaD em consonância com
os referenciais de qualidade para a educação superior a distância do MEC. Cada
dimensão traz consigo um determinado número de componentes definidores das suas
características principais, conforme demonstrado no quadro 2.
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Dimensões

Desenho
Educacional

Recursos

Componentes

Atributos

Concepção

Contextualiza o currículo e enfatiza a interdisciplinaridade entre
os conteúdos a partir do modo de oferta das disciplinas e das
metodologias adotadas.

Material didático

Possibilita a convergência e integração entre as diferentes
mediações didáticas, mantendo coesão entre as unidades
trabalhadas e criando novos conhecimentos, habilidades e
atitudes nos estudantes.

Avaliação

Promove sistemático acompanhamento dos processos de
aprendizagem e dos diversos atores envolvidos no curso,
considerando
a
organização
didático-pedagógica,
os
agrupamentos técnicos e as instalações físicas.

Equipe
multidisciplinar

Realiza desde a gestão acadêmica até o desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem, por meio da atuação de
diferentes profissionais da área de EaD.

Comunicação

Permite a interação e interatividade por meio de tecnologias
disponíveis em espaços democráticos acessíveis a todos.

Infraestrutura de
apoio

Favorece o desenvolvimento de práticas acadêmicas concebidas
no projeto pedagógico do curso, mediante a possibilidade de
recursos materiais e físicos.

Quadro 2 – Modelo de Sistema EaD (com base nos referenciais de qualidade do MEC)
Fonte: Autores, adaptado de Serra et al. (2012).

4 METODOLOGIA DA PESQUISA
Quanto aos métodos de procedimentos de coleta de dados, de acordo com Marconi e
Lakatos (1999) a pesquisa tem cunho: bibliográfico; de campo: com entrevistas semiestruturadas dos representantes das três IPES selecionadas (duas Universidades
Estaduais e uma Universidade Federal), de acordo com sua relevância no âmbito
nacional, e dos membros da equipe da UnUEAD; de observação não participativa
durante as visitas; e documental pela análise dos sites das IES escolhidas e
documentos oficiais da UnUEAD.
O protocolo das visitas é composto em três partes distintas: carta de solicitação
da visita; resumo dos dados numéricos da UEG; roteiro da entrevista e observação
não participativa. O roteiro da entrevista, em sua estrutura, aborda três aspectos:
institucional, acadêmico, técnico e infraestrutura.
Fez-se opção pelo processo de triangulação dos dados (VERGARA, 2008). As
ideias coincidentes e divergentes das entrevistas, observações não participativas e
análise documental, assim como suas relações com os dados secundários sobre a
política de EaD são sintetizadas sob a ótica de comparação.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OU SUGESTÕES
Os dados obtidos foram sistematizados em três dimensões: Institucionalização da
EaD, Estrutura Acadêmica Funcional e Recursos Tecnológicos e Pedagógicos
(quadros 3, 4 e 5).

Universidade
Estadual 2

Universidade Federal
1

UEG

Tipo de organização

Núcleo vinculado à
Reitoria da
Universidade;
controlado por um
conselho consultivo
(Pró-reitores); ligado à
Gerencia de
Convênios.

Núcleo vinculado
administrativamente
à Reitoria da
Universidade.

Secretaria com
deliberarão e controle
das ações da
Coordenadoria de
Adm. e Planejamento
Estratégico

Unidade com
descentralização e
autonomia de gestão.

Graduação;
Especialização;
Extensão; Cursos
sequenciais.

Graduação;
Especialização;
Extensão e
Mestrado
profissional

Graduação e
Tecnólogos;
Especialização e
Extensão.

Graduação;
Especialização.

Administração e
Financeiro sob gestão
da Pró- Reitoria de
Administração com
recursos da instituição,
parceiros e convênios.

Recursos próprios
para instalações
físicas,
infraestrutura e
salários dos
professores e
servidores efetivos;
outros recursos de
Convênios e
Projetos sob a
gestão da
instituição.

A Coordenadoria de
Administração e
Planejam. Estratégico
trabalha com
interligação a
instituição, a fundação
e parcerias de
fomento nas tratativas
administrativas
financeiras e de
recursos humanos.

Recursos da UEG
para infraestrutura
básica e salários de
docentes e servidores
técnicos; e recursos
financeiros da
parceria UAB para
pagamento da toda
equipe dos cursos de
graduação e
especialização.

Prefeituras de Estados
do Sudeste e do Sul.

Secretarias:
Estadual de
Educação,
Municipal e do
Estado de Ciência
e Tecnologia;
fundações de
apoio;
CAPES/UAB.

Prefeitura Municipal;
Fundação de Apoio;
CAPES/UAB.

CAPES/UAB.

Convênios

Gerência de recursos

Universidade Estadual
1

Cursos

Aspecto Institucional

Quadro 3 - Síntese Comparativa das Vistas às IPES Pesquisadas - Aspecto Institucional
Fonte: Autores (2015)
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Liderança

Vínculo

Aspecto Acadêmico Funcional
Vinculo instituição;
UAB; bolsistas;
contratação
temporária pela
reitoria
1º plano:
Coordenação geral,
pedagógica, projetos
e programas,
conselho consultivo.
2º plano:
Coordenadorias
Financeira, de
Programas,
Planejamento, GTI e
Secretaria. 3º plano:
coordenação de
curso, tutoria e polos,
gestão geral; gestão
de bolsas, produção
impressa e recursos
multimídias.

Vinculo instituição;
UAB; bolsistas; regime
CLT pela fundação

Vinculo instituição;
UAB; outros
convênios; regime CLT
pela fundação

Coordenação: do
Núcleo de Educação a
Distância – NEAD; de
Gestão de certificação
acadêmica;
Pedagógica/REDEFOR;
de Administração;
Equipe de
Comunicação e
Editorial. Equipes: de
design educacional
(De); de edição e
catalogação de
materiais; apoio às
aulas presenciais; de
Webdesign; e Grupo
de TI; Secretaria

Vinculo
instituição
(efetivos e
temporários);
UAB.
Diretor;
Coordenador
pedagógico,
coordenador de
tutoria (geral),
coordenador de
TI,
coordenadores
de cursos,
coordenador de
estágio (geral),
coordenador de
produção
pedagógica.

1º plano: Secretaria
Geral de EaD; Coord.
de Relações
Institucionais;
Coordenador
CORI/UAB.
2º plano:
Coordenadorias: de
processos de ensaprendizagem;
de relações
institucionais; de
inovações em
tecnologias; de Adm.
planejamento
Estratégico; de
desenvolvimento e
aperfeiçoamento
profissional em EaD.
Quadro 4 - Síntese Comparativa das Vistas às IPES - Aspecto Acadêmico
Fonte: Autores (2015)

Estúdio

Ambiente Virtual de
aprendizagem

Aspecto Técnico e Infraestrutural
Data Center
(c/espelhamento).

Data Center próprio
e comercial com
espelhamento

A Secretaria Geral de
Informática avalia
hardwares a serem
adotados.

Servidor com
problemas recorrentes.
Não há espelho dos
cursos. Infraestrutura
deficiente.

Moodle

Moodle

Moodle

Moodle com limitações
de ferramentas.

Parceria com a RNP
(convênio UAB), que
disponibiliza o ADOBE
CONNECT limitado a
100 participantes.

Sala de
videoconferência
em todas as
unidades

Sala virtual - para
atividades
acadêmicas, com
ferramentas de vídeo
e web conferência.

Não há.

6 (seis) estúdios
diferenciados.

1 estúdio, com
equipe p/ fazer
tomadas externas.
parceria com
emissora de TV.

1 estúdio e parcerias
com empresas de
softwares, editoras,
fabricantes de
computador.

Não há.

Quadro 5 - Síntese Comparativa das Visitas às IPES - Aspecto Técnico e Infraestrutural
Fonte: Autores (2015)
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Os quadros de análise apresentam aspectos importantes para o
desenvolvimento da EaD nessas instituições que divergem do modelo e
operacionalização adotados na UEG:
a. Quanto às funções desempenhadas na EaD, há a equipe acadêmica constituída
por professores, tutores e designers instrucionais e a equipe técnica que possui
analistas de sistemas, técnicos em TI, diagramadores e outros. As equipes são
amplas e trabalham de forma multidisciplinar.
b. Essas instituições investem na infraestrutura tecnológica, com atenção especial
aos bancos de dados e capacidade de tráfego de informações, com margem de
acesso que possibilite aos usuários trabalharem em quaisquer dias e horários.
c. Há permanente atualização da plataforma utilizada para a oferta dos cursos, bem
como capacitação contínua dos profissionais que atuam na modalidade, com uso
dos vários recursos e ferramentas disponíveis.
d. O material didático é elemento de atenção nas IPES visitadas, com disponibilização
impressa e digital. Há equipes multidisciplinares que se dedicam a este trabalho.
Os estudos apontaram, invariavelmente, para desenhos institucionais
organizados a partir de centros, núcleos, institutos ou secretarias, cuja relação de
proximidade com a Reitoria agiliza os processos e facilita o atendimento das
demandas na modalidade EaD, o que diverge da UnUEAD/UEG.
Foi possível visualizar, ainda, que esses formatos possibilitam um processo de
transferência dos saberes acumulados nos cursos de graduação e pós-graduação já
existentes nestas universidades para os processos de constituições dos cursos a
distância. Por esta via, as tomadas de decisões pedagógicas no âmbito das escolhas
dos cursos pertencem às suas referidas áreas do conhecimento.
A partir da reflexão sobre a modalidade de EaD e desse estudo comparativo é
possível perceber que o formato da UnUEAD não avançava no real aproveitamento
dos docentes das áreas do conhecimento relativos aos cursos ofertados, dificultando
a migração do saber acumulado e integração com as outras unidades da instituição.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo culmina na sugestão de uma política institucional de EaD da UEG com os
seguintes pressupostos: 1) Promover e ampliar as ações de EaD em consonâncias
com a política de interiorização do ensino público, gratuito e de qualidade. 2) Ofertar
cursos em EaD com base no princípio da qualidade, entendida como a formação de
profissionais que tenham domínio científico da área do curso, espírito crítico,
responsabilidade social com a profissão e com a sociedade. 3) Implementar nos
cursos de graduação o processo de flexibilização curricular que contemple a oferta de
disciplinas presenciais, semipresenciais e a distância. 4) Promover a formação
continuada dos servidores da Universidade no uso das TIC e inserção no contexto do
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ensino-aprendizagem em rede. 5) A atualização contínua de hardwares, softwares e
web para a qualidade do uso das TIC em seus cursos. 6) Instituição de um Grupo de
Pesquisa em EaD que contribua com a permanente atualização organizacional e
sintonia com os avanços na área de ensino-aprendizagem em rede.
Nessa visão, propõe-se a criação de um Centro de Ensino e Aprendizagem em
Rede (CEAR), novo órgão diretamente ligado à Reitoria, a fim de agilizar os processos
e atendimento das demandas. Nesse novo desenho institucional propõe-se uma nova
e enxuta estrutura organizacional e um modelo baseado no conceito de B-learning
estruturado na combinação e integração de diferentes tecnologias e metodologias de
aprendizagem. A esse modelo integra-se a proposta de gestão de Belloni (2009) com
uma instituição integrada e mista com oferta de cursos presenciais e a distância,
contribuindo para maior credibilidade no campo da educação, o que lhe possibilitam
maior acesso a fontes externas de recursos financeiros. Associado a esse conceito,
sugere-se uma gestão alicerçada nos valores e objetivos educacionais demandando
competências específicas (nas funções administrativas, pedagógicas, tecnológicas e
de gestão) voltadas para a realização de um trabalho colaborativo e em rede (BEHAR,
2013).
Assim sendo, sugerem-se ao Centro a seguintes estrutura: diretor geral com
cinco coordenações, a saber: administrativa (pessoal e financeira), TIC
(desenvolvimento de software, suporte tecnológico), ensino em rede (assessoria
pedagógica, desenho educacional, desenvolvimento de novos cursos, elaboração de
material didático), de desenvolvimento profissional (formação continuada em e por
meio da EaD) e de relações institucionais (apoio aos coordenadores de cursos,
participação e elaboração de editais, interlocução com parceiros, apoio as UnU e
polos, grupo de pesquisa).
Como resultado da pesquisa e sugestões do trabalho, em 2015, inúmeras
ações aconteceram com a implantação do CEAR, dentre as quais se destacam:
investimento e consolidação de biblioteca; aumento e renovação de mobiliário;
aquisição de equipamentos tecnológicos; implementação de um ambiente virtual de
aprendizagem institucional; o desenvolvimento de softwares e a utilização de
interfaces e recursos da TIC; tratativas pedagógicas às demandas dos discentes,
docentes e a comunidade acadêmica em geral; implementação da
Semipresencialidade na Universidade a partir da nova reestruturação curricular;
implementação do Programa de Ensino e Aprendizagem em Rede - PEAR, para a
oferta de disciplinas em EaD, que estejam disponíveis aos estudantes de todos os
Cursos; capacitação do corpo docente em formação continuada e titulação;
interlocução positiva com as pró-reitorias acadêmicas, Campus, cursos e docentes;
contribuição na qualificação de técnicos, gestores, docentes e discentes da UEG por
meio da EaD e para atuar na educação a distância; ampliação dos cursos de
graduação, pós-graduação e de cursos livres de curta duração.
Todas essas ações colocam a UEG, definitivamente, em um processo
irreversível de institucionalização da EaD e mostra que o caminho seguido pela gestão
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visa consolidar o papel estratégico da EaD no importante papel de levar o ensino
superior ao interior do estado de Goiás e reforçar seu papel estratégico em contribuir
para o desenvolvimento educacional, cultural, científico, tecnológico e econômico do
Estado.
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Resumo – Este trabalho é uma pesquisa em desenvolvimento que está sendo
realizado no Instituto Federal de Santa Catarina que objetiva o levantamento e
análise de informações para o processo de planejamento e distribuição de polos
de apoio presencial para cursos de educação a distância e o desenvolvimento de
um software para apoio e a tomada de decisões. Como consequências, esperamse resultados que promovam a otimização de recursos investidos em programas
de Educação a Distância – com destaque para os impactos sociais. Para isso, a
pesquisa realizará o desenvolvimento de um protótipo para testar os resultados
esperados no estado de Santa Catarina. Indicadores de municípios e/ou regiões
catarinenses como: o índice de desenvolvimento humano (IDH), a população,
atividades econômicas, entre outros, serão avaliados e estabelecidos para
composição de parâmetros. A situação dos 10 (dez) polos de apoio presencial
existentes de um curso técnico na modalidade EAD ofertado pelo Instituto Federal
de Santa Catarina será analisada segundo os critérios estabelecidos, bem como
as demais cidades do estado formando uma estrutura de dados que permitirá
identificar os impactos sociais baseados na localização e abrangência de cada
cidade. Espera-se a contribuição desse trabalho às instituições de ensino
ofertantes de cursos Educação a Distância.
Palavras-chave: Educação a Distância; Polos de Apoio Presencial; Sistema de
Gestão; Desenvolvimento Social.
Abstract – This work is a research development that is being held at Instituto
Federal de Santa Catarina that objective survey and analysis of information that
manage strategic benefit to the planning process and distribution of support poles
for education distance learning courses and the development of a software support
and decision making. As a consequence, results are expected to promote the
optimization of resources invested in Distance Education programs - especially the
social impacts. For this, the research will carry out the development of a prototype
to test the results expected in the state of Santa Catarina. Indicators of
municipalities and / or regions of Santa Catarina as the human development index
(HDI), population, economic activities, among others, will be evaluated and to set
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up parameters. The situation of ten (10) poles of presence support existing a
technical course in distance education mode offered by the Instituto Federal de
Santa Catarina will be analyzed according to established criteria, as well as other
cities in the state forming a data structure that will identify based social impacts the
location and extent of each city. It is expected the contribution of this work to
offerers educational institutions of distance education courses.
Keywords: Distance Education; Poles of Classroom Support; Management system;
Social development.

Introdução
A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade educativa que, como o próprio
nome sugere, possibilita a supressão de distâncias geográficas, econômicas, sociais
e culturais com o intuito de democratizar o acesso a uma formação emancipatória.
Está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento tecnológico das sociedades,
tornando inevitável sua associação aos avanços da informática e aos meios de
comunicação de massa (Nogueira, 1996; Belloni, 2005).
Segundo Mugnol (2009), a EaD acompanhou o desenvolvimento do sistema
educacional brasileiro e, desde 1996, vem recebendo significativo apoio do Governo
Federal que, por meio do Ministério da Educação, tem incentivado o seu
crescimento, tanto na esfera púbica quanto privada.
Nesta crescente, o Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a
Distância (ABRAEAD, 2008) já apontava para a contínua evolução da EaD no Brasil
tanto no aspecto quantitativo como qualitativo, além do respaldo dos decretos: 5.622
de 19/12/2005, 5.773 de 09/05/2006 e 6.303 de 12/12/2007.
O Diário do Comércio (2011) publicou um estudo do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) onde apresenta que o número de cursos não
presenciais no Brasil cresceu quase 20 vezes entre 2002 e 2009, onde saltou de 46
graduações abertas para 844 no mesmo intervalo – um crescimento de 1.834% em
sete anos. A procura dos estudantes por esse modelo de ensino também cresceu
consideravelmente em sete anos – subiu de 40,7 mil matrículas, em 2002, para
838,1 mil em 2009, um aumento de 2.059%.
Neste progresso, destacam-se iniciativas governamentais como os programas
de EaD – como é o caso da Universidade Aberta do Brasil (UAB / uab.capes.gov.br)
criado em 2005 e conta com cursos superiores e de pós-graduação e a Rede Escola
Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil / redeetec.mec.gov.br) criado em 2007 para a
execução de cursos técnicos. A Rede e-Tec tem a finalidade de promover a oferta de
cursos técnicos nas regiões distantes e nas periferias das grandes cidades
brasileiras, desenvolvendo e ampliando a educação profissional pública e gratuita
utilizando a modalidade a distância.
O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) é uma das instituições públicas
do país que oferta cursos na modalidade a distância pelos programas UAB e e-Tec.
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No entanto, para que o curso atinja um maior contingente populacional e
social são necessárias estratégias que norteiem a distribuição de polos de apoio
presencial. Para isso, esta pesquisa tem como objetivo geral a identificação e o
levantamento de informações que subsidiem estrategicamente o processo de
planejamento e distribuição de polos de apoio presencial.
O decreto brasileiro nº 6.303 de 12 de dezembro de 2007, no artigo 12.c,
define polo de apoio presencial como sendo: “A unidade operacional, no País ou no
exterior, para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e
administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância”.
De modo mais abrangente:
O polo é estabelecido para oferecer um espaço físico de apoio aos alunos
abrangendo uma determinada região, mantendo as instalações físicas
necessárias considerando as questões tecnológicas, de profissionais, entre
outras. Além disso, ele deve servir como local onde acontecem atividades
presenciais - obrigatórias ou não - como aulas, práticas de laboratórios,
avaliações, trabalhos coletivos, apoio pedagógico e grupos de estudos, ou
seja, o polo deve dispor de uma estrutura física, tecnológica, pedagógica e
administrativa para que os alunos possam acompanhar e desenvolver seus
cursos a distância. Inclusive, ser um espaço para promover ou facilitar a
inclusão digital aos alunos que tem pouco ou nenhum conhecimento no uso
das TIC. (FERNANDES e PATÓN, 2012, pg. 4)

Mas a EaD necessita de um conjunto complexo de processos que devem ser
planejados e integrados de forma a viabilizar os resultados esperados. A
formalização das estruturas, mecanismos e procedimentos são estratégicos para a
efetivação da gestão pedagógica e administrativa – requisitos fundamentais à
qualidade e sucesso de qualquer sistema em EaD.
Além de todas as considerações que envolvem ações integradas para a
satisfação aos requisitos e consequente sucesso na EaD, que características sociais
e econômicas devemos considerar para estabelecer/viabilizar os locais para a
definição dos polos? As instituições ofertantes de cursos EaD buscam fomentar as
demandas regionais, mas, consideram os aspectos sociais e econômicos?
O curso técnico em Informática para Internet, desenvolvido no IFSC será a
base para o desenvolvimento da pesquisa. O curso vem sendo desenvolvido desde
2009 e encontra-se em processo de expansão. Neste ano, o curso está sendo
oferecido em 10 cidades catarinenses proporcionando 500 novas vagas.

Justificativa
A modalidade de EaD funciona como um eficaz instrumento para a universalização
do acesso ao ensino, ampliando a educação profissional pública e gratuita. Ao
plantar a semente da educação pública e de qualidade em locais distantes e
isolados, incentiva-se o desenvolvimento de municípios com baixos Índices de
Desenvolvimento Humano (IDH) e de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
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Nesse contexto, a oferta de cursos EaD beneficia econômica e socialmente as
cidades atingidas.
No Brasil, existem exigências dos órgãos federais de fomento para o
funcionamento de polos de apoio presencial para cursos EaD. A estrutura física
adequada e a demanda regional estão entre elas. Mesmo com a existência de
alguns critérios que norteiem a organização da oferta de cursos EaD, muitos
municípios e/ou regiões que necessitam de formação profissional técnica e/ou
superior tem oferta reduzida ou inexistente.
Os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância do
Ministério da Educação indicam que na escolha da localização devem ser
respeitadas as peculiaridades de cada região e localidade, bem como as
particularidades dos cursos ofertados e suas respectivas áreas de conhecimento.
Essa escolha criteriosa deve considerar a vinculação entre os cursos ofertados e as
demandas locais, em favor do desenvolvimento social, econômico e cultural da
região.
Uma das características e exigências fundamentais na organização
institucional e, respectivamente, de cursos de programa a distância, além da
organização básica e de qualidade do projeto pedagógico do curso, é a sua
estrutura multidisciplinar, a realização de um trabalho e produção coletiva, o
domínio das novas tecnologias de comunicação e informação, a existência
de uma infraestrutura física (laboratórios) e de recursos humanos
compatíveis com as novas atividades. Além do professor, teremos as figuras
dos tutores a distância, dos monitores e outros profissionais [...]. Assim, a
educação a distância, ao mesmo tempo que, se estrutura em tais bases,
propicia a experiência de trabalho integrado e multidisciplinar, em que as
instituições ampliam sua área de atuação aproximando-se mais da
comunidade e da realidade social, bem como incentiva a pesquisa em novas
metodologias e tecnologias de comunicação e informação aplicadas
principalmente na educação. (PADOIN, 2007, pg. 4)

Ao mesmo tempo em que a EAD viabiliza e potencializa a formação
profissional, ela também deve ser estabelecida dentro de um complexo de atividades
imprescindíveis para seu perfeito funcionamento.

Indicativos de Referenciais Teóricos
Os referenciais teóricos servirão para esclarecer o objeto/problema da pesquisa
interpretando a realidade desejada onde busca-se relacionar os dados empíricos e
teóricos. O tema proposto tem característica multidisciplinar nas quais, dentre
outros, serão abordados: A importância social da EaD; As tecnologias de informação
e comunicação na EaD; Os polos de apoio presencial e suas necessidades;
Parcerias e convênios para a criação de polos de apoio presencial; O novo contexto
social da educação e; Avaliação dos aspectos sociais e econômicos - como base
para o protótipo que será proposto e desenvolvido.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Indicativo de Metodologia
A proposta de trabalho deverá estabelecer os processos para obtenção dos
resultados de modo a proporcionar o atendimento aos objetivos definidos.
Com base na abordagem, a pesquisa será Qualitativa caracterizada pela
tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características
situacionais apresentadas.
Com base nos objetivos, serão utilizadas as pesquisas: Exploratória: que,
segundo Gil (1995), tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e ideias, com vistas na formulação de problemas mais precisos
ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores; Descritiva: que tem como
objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou
fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis (Gil, 1995), e; Avaliativa:
que visa reunir evidências válidas e confiáveis sobre a maneira e o grau em que um
conjunto de atividades específicas contribua para a obtenção de resultados
concretos.
Com base nos procedimentos técnicos, serão utilizadas as pesquisas:
Bibliográfica: com o objetivo de estabelecer a fundamentação teórica sobre o tema
da pesquisa e suas relações; Experimental: que consiste em determinar um objeto
de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as
formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto (Gil,
1995), e; Documental: que tem como fontes de dados materiais primários que não
receberam ainda um tratamento analítico ou que possam ser reelaborados para os
objetivos da pesquisa como, no caso, dados e documentos de órgãos públicos.

Resultados Parciais
Os resultados parciais até aqui desenvolvidos foram obtidos através de dados
referentes a situação atual do curso técnico a distância em Informática para Internet
- utilizado como base para a avaliação, desenvolvimento e testes da pesquisa.
A oferta do curso técnico em Informática para Internet contempla 500 vagas
distribuídas nos 10 polos de apoio presencial no estado de Santa Catarina. O
processo estabelecido para implantação de cada polo dependeu inicialmente da
necessidade e interesse dos municípios (ou secretárias regionais de educação) pelo
curso e, posteriormente, da avaliação para atendimento aos critérios necessários de
infraestrutura do polo. A localização desses polos no estado de Santa Catarina pode
ser observada na figura 1 – municípios em verde e identificados. Para avaliação dos
impactos sociais, serão identificados os critérios que contribuirão para os resultados
que determinarão o grau de importância de determinada cidade (e sua abrangência)
como polo de apoio presencial. Alguns resultados preliminares baseados na situação
atual fundamentam a necessidade e o investimento na pesquisa.
Como processo inicial, elaborou-se planilhas a fim de levantar os dados
básicos necessários. Entre eles tem-se: as cidades polos, sua respectiva periferia
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(cidades vizinhas), distância, tempo de percurso, população, área e IDH. O ponto de
referência considerado para cada cidade é o mesmo determinado pelo Google
Maps, bem como o percurso necessário de carro para o deslocamento. A figura 1
mostra esta distribuição.

Figura 1: Os Polos de Apoio Presencial e abrangência.

Adotou-se para identificação das cidades que compõe a periferia de um polo
o tempo de deslocamento de uma hora. Como a característica do curso é
semipresencial, isto implica na ida ao polo obrigatoriamente uma vez por semana.
Este fator tempo de deslocamento será um dado variável no sistema. O tempo de
uma hora estabelecido para efeitos desta avaliação inicial, foi adotado considerando
os registros de nossos alunos.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é a referência com os
dados sobre a população (estimada em 2014 – publicada no Diário Oficial da União
em 28/08/2014), área territorial, IDH, entre outros que poderão ser selecionados
para compor o banco de dados.
Os estudos prévios mostram que os 10 polos, segundo parâmetro de
abrangência adotado, atingem uma população de 4.315.211 em 132 cidades –
incluindo a população dos próprios polos. A localização do polo de Itapoá permite
atender um município do estado do Paraná com 34.767 habitantes.
Os 4.280.444 atendidos em Santa Catarina equivalem a 63,6% da população
do estado. Das 132 cidades, 20 podem ser atendidas por 2 polos e 2 cidades podem
ser atendidas por 3 polos, o que significa 46,6% (1.994.422 habitantes) da
população abrangida pelos polos – representado em amarelo na figura 1.
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A oferta realizada continuamente, em especial, quando a abrangência se
caracteriza como reduzida ou pequena pode contribuir para alternâncias quanto a
localização de polos, como pode ser observado na tabela 1 – abrangência
populacional variando de 1,6 a 43,1%. Outro fator que pode contribuir é o índice de
procura de candidatos nos processos de seleção de alunos nos polos/região. No
quadro 1, as cidades com 1 (um) em 'Ofertas realizadas' fazem parte do processo de
expansão da oferta do curso para 2016.
A partir do estudo prévio apresentado, com a integração da equipe formada
por sociólogo, pedagogos e tecnólogos da informação, serão estudados novas
perspectivas do contexto social que possam subsidiar dados que promovam
informações acerca da otimização de resultados sociais decorrentes de uma
adequada localização de polos. Para o desenvolvimento do protótipo participam dois
discentes do curso técnico em Informática.
Quadro 1: Abrangência populacional por polo.
Cidade Polo
Caçador
Criciúma
Garopaba
Indaial
Itapema
Itapoá
Santa Cecília
São José
Otacílio Costa
Xanxerê
Somatório
Redundância
População
atendida

População
% abran% em SC
Ofertas
atendida
gência
realizadas
210.553
4,9%
3,1%
1
724.995
16,8%
10,8%
1
641.964
14,9%
9,5%
1
598.220
13,9%
8,9%
1
1.858.515
43,1%
27,6%
1
68.723
1,6%
0,5% a
6
134.231
3,1%
2,0%
4
1.359.801
31,5%
20,2%
6
314.854
7,3%
4,7%
4
397.777
9,25
5,9%
5
6.309.633
1.994.422 = 46,6% que estão em 2 ou 3 polos
Total: 4.315.211 => 131 em SC + 1 no PR
Em SC: 4.280.444 => 63,6% do estado de SC

a.
Itapoá possui um município do estado do Paraná (PR) em sua abrangência. Sendo assim, a
população de Paraná foi desconsiderada no cálculo de percentuais para Santa Catarina (SC).

O desenvolvimento do software encontra-se no seu processo inicial onde está
acontecendo a integração de uma cidade com suas relacionadas (abrangência)
através da variante tempo de deslocamento – como ilustrada na figura 1. Além disso,
a estrutura do banco de dados está sendo elaborada aplicado-se a técnica da
modelagem relacional e a complexidade da estrutura podendo crescer na
continuidade da pesquisa.

Avaliação dos Resultados Parciais e Impactos Esperados
A pesquisa permitirá a determinação de indicadores, bem como seu armazenamento
para subsídio de estratégias para a oferta de cursos e localização de polos de apoio
presencial. Algumas delas estão estabelecidas como segue:
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•

Avaliação sobre a cobertura geográfica atendida pelas cidades envolvidas em
relação as possíveis informações sociais contribuintes.

•

Racionalização ou equilíbrio quanto a localização dos polos com o objetivo de
minimizar cidades próximas em mais de um polo e, consequentemente,
maximizar cidades ou população atendida.

•

Situação de alerta também para polos que atendem um número
demasiadamente reduzido de cidades e/ou população ou ainda, inclusive, que
indicam uma procura abaixo na oferta sem motivo aparente - como exemplo:
o polo de Itapoá no norte do estado que atende apenas 2 outros municípios e
uma população de apenas de 68.723 habitantes ou 1,6% da abrangência préavaliada. Desses, 33.956 no estado de Santa Catarina - que representa
apenas 0,5% da população catarinense. Além disso, a procura pelo curso tem
diminuído ocasionando vagas não ocupadas.

Figura 2: IDH dos municípios catarinenses em 2010.

•

O IDH tende a ser uma característica importante. Sendo assim, o fluxo na
oferta pode ser avaliado segundo necessidades que favoreçam o
desenvolvimento humano, entre outros – regionais e/ou locais. A figura 2
mostra o mapa de Santa Catarina e o IDH das cidades em 2010. Ao
compararmos com a abrangência atendida (na figura 1), muitas das cidades
com IDH abaixo de 0,692 não estão dentro da abrangência atual.

•

A população, como referência e base para os estudos preliminares, poderá
ser analisada e integrada a outros fatores sociais.
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•

Como destaque, o desenvolvimento de um sistema (protótipo) de informação
para gerenciamento, apoio e simulações que possibilitem alternativas de
distribuição e consequentes benefícios sociais associados.

Evidentemente, o planejamento desenvolvido deverá levar em consideração o
atendimento as demandas regionais quanto ao mercado de trabalho que, inclusive,
deverá compor a relação de indicadores sociais.

Considerações Finais
Este trabalho busca através da pesquisa identificar aspectos que favoreçam os
impactos sociais promovidos pela localização dos polos de apoio presencial. No
entanto, considerados os diversos fatores que possam promover uma adequação
quanto a sua localização, é importante que os gestores e suas instituições tenham
subsídios ou estratégias que favoreçam esta distribuição.
O estudo que está sendo realizado no curso técnico em Informática para
Internet do IFSC mostrou alguns resultados parciais que identificam algumas
deficiências na distribuição dos polos atuais. Estas e outras características serão
avaliadas durante o desenvolvimento da pesquisa com objetivo de favorecer o
processo de planejamento e distribuição de polos de apoio presencial.
A definição do indicador de deslocamento norteia a abrangência de um polo e,
a partir daí, a identificação das cidades periféricas e os seus dados indicadores
serão estruturados em um banco de dados relacional.
Paralelo ao processo de identificação dos requisitos, testes de programação
em mapas já promovem o reconhecimento da abrangência o que permitirá obter
informações de um polo existente ou uma simulação para efeitos de análise. Este
software, mesmo na condição de protótipo, permitirá reconhecer as possibilidades,
além de tornar mais confiáveis e precisas as informações para a tomada de decisão
imprescindíveis
na
contribuição
para
o
processo
de
distribuição/expansão/readequação de polos de apoio presencial.
A falta de estudos relacionados pressupõe que este tema tenha respaldo
subjetivo no processo de interiorização e democratização da EaD, ou seja, os
objetivos são claros, os resultados são alcançados, mas é incerta a sua efetividade
no que se refere a racionalização do processo de adequação de sua abrangência
para a oferta de cursos na EaD.
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Resumo – O objetivo deste artigo é verificar a relevância do tema EaD em artigos
científicos de Contabilidade publicados pelo Portal de Periódicos da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/MEC, entre os anos
de 2005 a 2015, que contenham as palavras “EaD” e “contabilidade”. Trata-se de
um estudo bibliométrico com 33 artigos. Os resultados sugerem um padrão de
número de autores que trabalham em conjunto, a predominância do sexo
masculino, a pouca diversidade de instituição de ensino e a concentração de
artigos de mesmo autor. Os achados deste estudo não podem servir de base a
inferências relativas a outros periódicos.
Palavras-chave: Bibliometria, Pesquisa Contábil e EaD
Abstract– The purpose of the article is to check the articles published in the Portal
de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES/MEC , between the years 2005-2015 , containing the words " distance
learning " and " accounting" . This is a bibliometric study of 33 articles . The results
suggest a standard number of authors working together, male predominance , little
diversity of educational institution and concentration of articles with the same
author. The findings of this study can not form the basis of inferences concerning
other journals.
Keywords: Bibliometrics,accouting and Distance Education Research.
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1Introdução
No Brasil, a modalidade de ensino a distância ainda encontra certa resistência na
sociedade. Essa questão impacta diretamente o número de pesquisas sobre a EaD
no país e a quantidade de profissionais que se dedicam ao estudo e pesquisas na
área.
De forma geral, de acordo com Sartori (2014), a EaD representa um processo
de educação complexo, pois a avaliação do aluno deve ser feita de diferentes
maneiras.
Com a expansão das redes sociais, internet e outras tecnologias de
informação e comunicação, a oferta de cursos não presenciais tende a ser maior,
devido à facilidade de seu oferecimento e por alcançar pessoas que, de outra forma,
não teriam acesso ao ensino formal, conforme ratificado por Castro (2008), que
afirma que a EaD mediada por tecnologias educacionais aumenta sua ocupação
dentro desse cenário.
Com o aumento da demanda, é necessário que haja uma oferta de
profissionais capazes de atender aos alunos que buscam a educação a distância.
Contudo, encontramos um problema de pesquisa, o qual este trabalho visa
verificar: Qual é a realidade que temos nos últimos 10(dez) anos de pesquisas sobre
a Educação a Distância? Quais são os principais autores que realizam pesquisa
sobre o tema e qual a quantidade de artigos sobre essa questão?
O objetivo deste artigo é verificar a relevância do tema EaD em artigos
científicos de Contabilidade publicados pelo Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/MEC, entre os anos de
2005 a 2015, que contenham as palavras “EaD” e “Contabilidade”. A importância
deste estudo é verificar se os pesquisadores contábeis têm se dedicado
devidamente a um tema tão relevante quanto a EaD. A quantidade de artigos e de
autores mostrará isso, por meio do número de autores envolvidos com a pesquisa
em educação a distância no país, além de identificar os autores mais produtivos no
Brasil.
O presente estudo foi dividido em etapas, com vistas a esclarecer qual o
papel do profissional de EaD e como ele pode contribuir para essa modalidade no
país. Na parte seguinte, será apresentada a metodologia utilizada para colimar o
objetivo proposto a partir de um estudo bibliométrico dos dados e, por fim, as
conclusões daí decorrentes.
2Revisão Bibliográfica
O avanço da WorldWide Web, os avanços tecnológicos significativos, como redes
sociais, smartphones, entre outros fatores, alteraram diversas questões na
sociedade. O ensino foi uma das atividades modificadas com o progresso social
tecnológico.
___________________________________________________________________________
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De acordo com Belloni (2002), pedagogia e tecnologia progridem em
conjunto, nas quais os processos sociais incluem a preparação dos jovens para a
utilização dos recursos disponíveis.
No Brasil, a EaD foi declarada oficialmente pelo Decreto nº 5.622, de 19 de
Dezembro de 2005.
Art. 1º “Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância
como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias
de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo
atividades educativas em lugares ou tempos diversos.
§ 1º A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e
avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de
momentos presenciais para:
I - avaliações de estudantes;
II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente;
III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na
legislação pertinente; e
IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso.
Embora a EaD só tenha sido oficialmente declarada no Brasil em 2005, essa
modalidade de ensino já existe há muito tempo. Soldados americanos, por exemplo,
já se utilizavam desse método. No Brasil, algumas instituições, como o SENAC,
também utilizavam a EaD antes de 2005, mesmo ela não sendo ainda estruturada
como EaD.
Vários autores conceituam a EaD ao longo dos anos, conforme podemos
verificar, de acordo com Dohmem (1967):
“Educação a Distância é uma forma sistematicamente organizada de autoestudo
onde o aluno instrui-se a partir do material de estudo que Ihe é apresentado, o
acompanhamento e a supervisão do sucesso do estudante são levados a cabo por um
grupo de professores. Isto é possível através da aplicação de meios de comunicação,
capazes de vencer longas distâncias.” (DOHMEM apud KEEGAN, 1991. P 36-38)

Uma das vantagens trazidas pela Educação a Distância é a possibilidade de
cada aluno escolher a melhor maneira de realizar seus estudos. Devido à
flexibilidade da EaD, cada aluno pode escolher o seu horário.
Em seu artigo “Educação a distância: conceitos e história no Brasil e no
mundo”, ALVES (2011, p. 90) diz que:
“A Educação a Distância pode ser considerada a mais democrática das modalidades
de educação, pois se utilizando de tecnologias de informação e comunicação
transpõe obstáculos à conquista do conhecimento”. ALVES (2011, p. 90)

A EaD é um processo criativo que usa teorias de aprendizagem,
planejamento de projetos e conhecimentos de conteúdos, comunicação, mídias
audiovisuais e outros para conceber e criar novas soluções educacionais virtuais.
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Keegan (1991, p. 38) identifica alguns elementos-chave dos processos
educacionais a distância. São eles:
• distância física entre professores e alunos;
• influência de uma organização educacional;
• uso da mídia para interligar professores e alunos;
• troca de comunicação bidirecional;
• aprendizes vistos como indivíduos, em vez de grupos de alunos.
Algumas inovações trazidas pela EaD, como a distância física entre
professores e alunos e o uso da mídia, representam desafios para as instituições de
ensino. Isso requer uma mudança cultural por parte dos educadores e alunos, que
ainda estão adaptados ao modelo presencial. Também exige mais investimentos em
tecnologia avançada para a mediação desse novo método de ensino e treinamentos
para os professores.
Para tanto, os designers instrucionais devem ser ágeis, no sentido de adaptar
novos conteúdos e saber avaliar as novas tecnologias, para desenvolvê-las de forma
que melhor atendam às necessidades desse novo ambiente de aprendizagem.
Para Landim, (1997, p. 14):
“O sistema a distância implica estudar por si mesmo, mas o aluno não está só; valese de um curso e de interação com instrutores e com uma organização de apoio.
Produz-se, assim, uma espécie de diálogo em forma de tráfego de mão dupla”.
(LANDIM, 1997, p. 14)

Holmberg (1990) define EaD como:
“A expressão “educação à distância” cobre as distintas formas de estudo em todos os
níveis que não se encontram sob a contínua e imediata supervisão dos tutores,
presentes com seus alunos na sala de aula, mas, não obstante, se beneficiam do
planejamento, orientação e acompanhamento de uma organização tutorial.
”(HOLMBERG, 1990, p. 6 - traduzido).

Moore e Kearsley (2011, p. 2) dizem que:
“Em primeiro lugar, algumas pessoas usam o ensino à distância prazo. Se usado para
descrever o que acontece no lado do aprendiz de interagir com um professor à
distância, que é bom, mas você precisa estar ciente de que, freqüentemente, "ensino
à distância " é usada mesmo quando o assunto é sobre o ensino, bem como aprender.
Porque o nosso assunto para estudo está aprendendo e ensinando que devemos usar
o termo educação, o termo que descreve corretamente um relacionamento que tem
dois lados, professor e aluno”. (MOORE E KEARSLEY, 2011, p.2 - traduzido)

O educador tem uma função extremamente importante no sistema de
educação a distância: ele precisa ser comunicativo. Ainda que use outra forma de
comunicação (virtual), é necessário que ele transmita virtualmente os conhecimentos
e que conceda feedback aos alunos. As mudanças provocadas pelas tecnologias
modificaramos canais de comunicação, reorganizando as interações comunicativas
e provendo a linguagem de novas incumbências. No ensino tradicional, o educador,
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por meio da linguagem, toma conhecimento das dificuldades do educando e, à
medida que o processo de ensino-aprendizagem vai ocorrendo, este pode intervir,
de forma que essa intervenção acarrete mudanças nas concepções do discente. Em
suas práticas educativas, o educador sempre se depara com situações nas quais
tem que indagar sobre conceitos ausentes, dando início a um processo de
descoberta que vai se modificando na medida em que se solidifica essa cooperação.
Nos ambientes virtuais de aprendizagem, a relação espaço-tempo foge
daquelas travadas no ensino tradicional, e os canais de comunicação entre docentes
e discentes se concretizam mediante os mais diversos meios de comunicação que a
evolução tecnológica propicia, ou seja, é um processo mediatizado que desloca o
centro da relação pedagógica para o aluno. O espaço deixa de ser o da sala de aula
formal e passa a ser ampliado para todo e qualquer espaço onde haja conexão com
a internet. Esse novo processo de ensino cria uma nova metodologia, com sistemas
para mediar o processo de aprendizagem, desenvolvido por meio de textos escritos,
teleaulas, videoaulas, momentos presenciais e outros formatos.
O ensino a distância é um importante instrumento que cria oportunidades para
que indivíduos impossibilitados de frequentar um curso regular possam aprender e
desenvolver seu aprendizado.
No caso das Ciências Contábeis no território brasileiro, a EaD teve início a
partir das Escolas de Comércio no Rio de Janeiro, conforme o Alvará de 15 de julho
de 1809, cujo objetivo consistia em: “formar-se uma Contadoria, na qual se possam
examinar as contas que pertencerem à inspecção do Tribunal” (Brasil, 1809).
De acordo com NOGUEIRA e ESPEJO (2010, p. 6):
“O número de alunos no curso de ciências contábeis é de 4% (12.165 alunos) do
total, sendo que desta forma, um adequado ensino de contabilidade na modalidade
EaD poderia beneficiar no mínimo estes mais de 50 mil alunos que terão disciplinas
contábeis ao longo do curso, tanto nos cursos de Administração quanto nos cursos
de ciências contábeis.” (NOGUEIRA e ESPEJO, 2010, p. 6)

Ademais, Gagne e Sheperd (2001) realizaram uma análise comparativa entre
os tipos de educação presencial e a distância dentro da contabilidade e, de acordo
com o estudo, não houve diferenças no desempenho entre os alunos dos cursos online e dos tradicionais.
Sendo assim, o ensino de educação de Ciências Contábeis a distância possui
relevância, visto que atenderia a uma demanda considerável, além do fato de o
desempenho da modalidade a distância ser equivalente ao da modalidade
presencial.
3 Metodologia
Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa empírico-analítica, cujo tipo de
abordagem pode ser considerado descritivo, pois busca descrever as características
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de autores e publicações em periódicos e anais de congressos na área de
Administração/Contabilidade/Turismo no Brasil. De acordo com Gil (1996, p. 46), “as
pesquisas descritivas visam à descrição das características de determinada
população ou fenômeno, e têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças
de uma população”.
O presente estudo será realizado com a verificação dos artigos publicados
nos periódicos consultados no Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/MEC, entre os anos de
2005 a 2015, que contenham as palavras “EaD” e “Contabilidade”. Os motivos que
nos levaram à seleção foram baseados no critério de acessibilidade do objeto em
análise.
A partir da coleta de dados do portal da CAPES (2015), foi realizado um
estudo descritivo sobre os dados obtidos, buscando descrever as características dos
autores, estimar a proporção de elementos numa população que compartilhasse
determinados padrões e descobrir ou verificar a existência de relação entre
variáveis.
A definição do universo da pesquisa segundo o referido portal, os periódicos e
congressos que contêm, durante o período de 2005 a 2015, as palavras "EaD" e
"Contabilidade" no Brasil são:
Tabela 1: Definição do Universo da Pesquisa

ISSN
Dissertação (mestrado)—
UNB
E‐ISSN: 2236‐0263
ISSN: 01040146
ISSN: 1516‐3865
ISSN: 1807‐1775
ISSN: 18092276
ISSN: 18092640
ISSN: 1984‐3372
ISSN: 22385320
ISSN: 2316‐3712

TÍTULO DO PERIÓDICO/CONGRESSO

QUALIS

Universidade de Brasília
TAC - Tecnologias de Administração e Contabilidade
Informação & Sociedade (UFPB. Impresso)
Revista de Ciências da Administração (CAD/UFSC)
Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação
(On-line)
REGE. Revista de Gestão USP
Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação
(Impresso)
Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios
Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade
Revista de Gestão em Sistemas de Saúde

N/A
B3
B2
B2
B1
B3
B2
B3
B3
B3

Fonte: CAPES, 2016
O instrumento utilizado para coleta e análise dos artigos foi um roteiro
estruturado em banco de dados em planilha MS Excel®, tendo como base o ano,
veículo de publicação, vinculação acadêmica dos autores, Estado da federação,
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sexo e número de autores entre os veículos de publicação supracitados.
Este artigo desconsiderou as características das referências bibliográficas e
metodológicas dos artigos, uma vez que esse não foi o objetivo deste trabalho, que
focou apenas as características de autoria. Entretanto, futuras pesquisas podem se
encarregar de tal questão, visto que os dados servem para traçar padrões de
produtividade dos autores nos referidos veículos de publicação analisados.
3.1 - Análise de dados
Conforme se observa na abordagem metodológica, foram analisados periódicos
consultados no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES/MEC, entre os anos de 2005 a 2015.
Primeiramente, procedeu-se à análise descritiva do perfil dos autores dos artigos
apresentados nos veículos de publicação, separando-os pelo número de autores,
total de artigos e o índice de autores por artigo, conforme demonstrado nas tabelas a
seguir:
Tabela 2.1: Perfil dos Autores

Veículo/Autor

1 Autor

Disserta
ção
E‐ISSN: ISSN:
ISSN:
(mestra 2236‐0 010401 1516‐3
do)—
263
46
865
UNB
Quant. Quant. Quant. Quant.
3
1

2 Autores
3 Autores

1

Mais de 3 autores

ISSN:
ISSN:
ISSN:
ISSN:
ISSN:
ISSN:
1807‐1 180922 180926 1984‐3 223853 2316‐3
775
76
40
372
20
712
Quant.

Quant. Quant.

3

6

1

3

2

2

1

6

Quant.

Quant.

Quant.

2
1
1

Total artigos

3

1

1

2

6

1

15

2

1

1

Total autores

3

3

1

8

17

4

45

4

5

3

Autores/artigo

1

3

1

4

2,833

4

3

2

5

3

Fonte: CAPES, 2016

Tabela 2.2: Perfil dos Autores
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Disserta
E‐ISSN
ção
ISSN: ISSN: ISSN: ISSN:
:
0104 1516‐ 1807‐ 1809
Veículo/ (mestra
2236‐
do)—
0146 3865 1775 2276
Autor
0263
UNB
%
%
%
%
%
%
1 Autor
2
Autores
3
Autores
Mais de
3
autores
Total
artigos
Total
autores
Autores/
artigo

ISSN: ISSN: ISSN: ISSN:
1809 1984‐ 2238 2316‐ Mé Desv
CV
2640 3372 5320 3712 dia Pad
%

%

%

%

100%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

40%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

17%

0%

20%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

33%

100%

40%

0%

100%

0%

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

13
%
24
%
17
%
47
%

33
7%
14
34%
4%
24
41%
0%
42%

46%

98
%

3,6
12
4,40
3
1%
10, 13,3 12
88
3 3%
3,0
10
3,03
0
1%

Fonte: CAPES, 2016
Quanto ao perfil dos autores, verificou-se que, na média, a maioria da
produção veiculada na área (47%) referiu-se a trabalhos com mais de 3 autores.
Esta categoria também apresentou maior dispersão que as demais, contrariando o
fato de que, nos anais de congressos, a maior frequência relativa se referira a
trabalhos com dois autores. E, nos periódicos, os maiores percentuais foram de
trabalhos com um autor.
A média geral de autores por artigo foi de 3,0, com uma dispersão de 101%.
Os resultados encontrados divergem do trabalho realizado por ALVARADO
(2001), no qual ele reconhece que os autores da área de ciências sociais teriam a
tendência de trabalhar e publicar isoladamente.
Quanto ao gênero dos autores, verificou-se a predominância masculina na
produção científica nos veículos estudados, com uma média geral de participação de
54,84% e uma dispersão de 1122%. A tabela a seguir descreve o gênero dos
autores por veículo de publicação:

Veículo/gênero
Dissertação (mestrado)—
UNB

Tabela 3: Gênero dos Autores
MASCULINO
Quant
%
1

2%

FEMININO
Quant
2

%
5%
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E‐ISSN: 2236‐0263

2

4%

1

2%

ISSN: 01040146

1

2%

0

0%

ISSN: 1516‐3865

6

12%

2

5%

ISSN: 1807‐1775

9

18%

8

19%

ISSN: 18092276

4

8%

0

0%

ISSN: 18092640

21

41%

24

57%

ISSN: 1984‐3372

2

4%

2

5%

ISSN: 22385320

4

8%

1

2%

ISSN: 2316‐3712
TOTAL

1
51

2%
100%

2
42
DesvPad
615%
732%

5%
100%
CV
1122%
1620%

Masculino
Feminino

Média
54,84%
45,16%

Fonte: CAPES, 2016
Tais achados confirmam os resultados do trabalho de Silva et al.(2005), em
que foi verificada maior participação masculina nas autorias em periódicos da área
contábil.
Com relação à filiação acadêmica dos autores, foi feita uma classificação a
partir do vínculo declarado pelos autores nos artigos dos periódicos e anais de
congressos estudados. Analisando os resultados descritos na Tabela 4, verificaramse indícios de concentração de filiados da mesma universidade. A tabela a seguir
ilustra as descrições mencionadas:
Tabela 4: Filiação Acadêmica dos Autores
IES
Quantidade
%
USP
21
63,64%
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UNB
UFSC
UFF
IFSC
UNA
UNIFESP
Total

4
3
2
1
1
1
33

12,12%
9,09%
6,06%
3,03%
3,03%
3,03%
100,00%

Fonte: CAPES, 2016
Os dados também revelaram indícios da existência de concentração de
autoria vinculada a pouca diversidade de instituições relativas nos veículos de
publicação estudados, em especial a USP, UnB e UFSC. Os resultados acima
descritos encontram convergência com os estudos de Cardoso et al. (2005), nos
quais os autores observaram indícios de endogenia em veículos de publicação,
concentração de autores e instituições, e monopólio de instituições na autoria e
produção acadêmica de Contabilidade.
Complementando as análises anteriores, procurou-se identificar os autores
mais produtivos entre os periódicos e anais dos congressos em pauta, no período
analisado, bem como a sua vinculação acadêmica, conforme tabela a seguir:
Tabela 5: Autores Mais Produtivos
Autor
Vínculo IES Quantidade %
Riccio, Edson
USP
18 55%
Dias, Claudelino Martins, Jr
UFSC
3
9%
Da Silva, Sheila Serafim
UFF
2
6%
Neto, Jose Dutra de Oliveira
USP
2
6%
Almeida, Onília Cristina De Souza De Vargas
UNB
1
3%
Andrade, Amanda Ferreira AboudDe
UNB
1
3%
Corrêa, Vinícius Pinto
UNB
1
3%
de Paiva, Ricardo Viana Carvalho
UNA
1
3%
Maccari, Emerson Antonio
USP
1
3%
Pinochet, LuisHernanContreras
UNIFESP
1
3%
Suaiden, Emir
UNB
1
3%
Tiago Savi Mondo
IFSC
1
3%
Total
33
100%

Fonte: CAPES, 2016
Com relação à produtividade dos autores nos veículos analisados, concluiuseque a maioria da produção acadêmica se referiu a um único autor (55%). No caso
dos demais, foi publicado/apresentado apenas um artigo, o que denotou indícios de
falta de continuidade nas pesquisas.
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4 Conclusão
Este trabalho teve por objetivo verificar os artigos publicados nos periódicos
consultados no Portal da CAPES, entre os anos de 2005 a 2015, que continham as
palavras "EaD" e "contabilidade".
Inicialmente, elaborou-se uma revisão de literatura brasileira e estrangeira,
informando os itens necessários relacionados ao tema em questão.
No referencial teórico, foram abordados os conceitos e a importância do
Ensino a Distância. Dando sequência para alcançar o objetivo deste artigo, foi
realizado um estudo bibliométrico, em que se buscou evidenciar a ocorrência de
determinados padrões em uma população, descobrir ou verificar a existência de
relação entre variáveis.
Os dados coletados indicam uma média de 3 autores por artigo. Concluiu-se
que, durante a década estudada, os autores tendiam a publicar em conjunto,
divergindo dos estudos anteriores, que demonstravam a prevalência de estudos
individualizados. Verificou-se ainda a predominância de autores do sexo masculino,
que somaram 54,84% dos autores. O vínculo institucional dos autores apontam para
uma endogenia de instituições nacionais, com maior representatividade na USP e
UNB, sugerindo assim que as instituições têm fortes tendências nessa área de
estudo.
Considerando as limitações da pesquisa, por utilizar como amostra o Portal
da CAPES, reforça-se que tais informações não podem ser generalizadas para
outros veículos de publicação nem para outras áreas, e este tampouco foi o objetivo
do trabalho, que tentou entender os padrões de produtividade dos autores dentro da
amostra coletada. Contudo, observa-se que os achados da pesquisa podem
contribuir sobremaneira para o entendimento da produção científica da área de
Educação a Distância e Contabilidade.
Concluiu-se que são poucos os autores de Ciências Contábeis que abordam
o tema. Será que isso ocorre pela insignificante relevância que é dada ao tema?
Será por descuido dos congressos/publicações? Será por falta de interesse dos
autores?
Futuras pesquisas poderiam se encarregar de verificar a possibilidade de analisar
outras pesquisas bibliométricas sobre educação a distância em Contabilidade, tais
como outras bases de períodos e congressos ou até mesmo por meio de formas de
busca distintas da usada neste artigo. Ademais, futuras pesquisas podem se
encarregar de considerar as características das referências bibliográficas e
metodológicas dos artigos coletados, visto que os dados servem para traçar padrões
de produtividade dos autores nos referidos veículos de publicação analisados.
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Resumo – Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa sobre o processo
de avaliação institucional dos cursos de graduação a distância (EaD) da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sob a direção do Centro de Apoio à
Educação a Distância (CAED). O artigo focaliza cinco cursos de graduação EaD
integrantes do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). Trata-se de um
estudo que envolveu levantamento bibliográfico, documental e pesquisa de campo
de abordagem qualitativa. Considerou-se relevante realizar estudos sobre a
avaliação institucional da EaD, ressaltando os desafios e as possibilidades que
permeiam a ação avaliativa e seus usos no contexto da universidade, as
influências na ação docente e suas contribuições na elaboração de políticas
educacionais. Considera-se a autoavaliação na modalidade EaD uma proposta
relevante que permite compreender as relações e as estruturas institucionais a
partir da participação transparente e proativa dos segmentos envolvidos. Também
auxilia na compreensão da dinâmica do processo ensino-aprendizagem, da relação
professor e aluno com as propostas pedagógicas de EaD do curso e dos desafios
inerentes a esta modalidade de ensino. Os resultados indicaram que o processo de
avaliação pode promover avanços no campo da gestão educacional,
especialmente no cenário da EaD, contribuindo para o surgimento de uma cultura
de monitoramento e avaliação voltadas para o contínuo aprimoramento dos cursos.
Palavras-chave: Avaliação Institucional. Gestão Pedagógica. Graduação a
distância.
Abstract – This paper presents results of a survey on the process of institutional
assessment of undergraduate distance courses (DE) of the Federal University of
Minas Gerais (UFMG) under direction of the Centre of Support for Distance
Education (CAED). The article focuses on five undergraduate distance education
courses that integrate the Program of Open University of Brazil (UAB). This study
involved bibliographical and documentary survey and field research of qualitative
approach. It was considered relevant to carry out studies on the institutional
assessment of the DE, underscoring the challenges and possibilities that permeate
the evaluative action and their uses in the context of the University, the influences
on teaching action and their contributions in the development of educational
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policies. It is considered the self-assessment in distance education poses as a
relevant proposal, that allows understanding the institutional structures from a
transparent and proactive participation of the involved sectors. In addition, it helps
understanding the dynamics of the teaching-learning process, the teacher-student
relationship with the educational proposals of the online course and the challenges
inherent in this teaching modality. The results indicated that the evaluation process
can promote advances in the educational management field, especially in the
distance education scenery, contributing to the emergence of a culture of
monitoring and assessment focused on the continuous improvement of the courses.
Keywords: Institutional
Undergraduation.

Assessment.

Pedagogical

Management.

Distance

Introdução
A Educação a Distância (EaD) vem constituindo-se historicamente como um desafio
pedagógico para professores, alunos e gestores das instituições que assumem o
compromisso de trabalhar com essa modalidade. Nesse contexto, novos modos de
relação no processo ensino-aprendizagem se estabelecem por meio da mediação
tecnológica.
Diversos sistemas de EaD foram criados nas últimas décadas, pela
apropriação dos recursos que permitem a comunicação em tempos simultâneos ou
diferenciados, possibilitando modos de interação a partir de novas relações espaçotemporais.
O Censo da EaD (2013) e os dados do Anuário Estatístico ABRAEAD (2010)
destacam o crescimento da EaD no Brasil, e em consonância com essa realidade,
crescem também as inquietações sobre suas peculiaridades.
Belloni (2009), em seus estudos, afirma que EaD passa por uma fase de
transição, tendências e desafios, cuja prova é o crescimento da demanda pela
modalidade, motivada, entre outros aspectos, pelo meios instrumentais, digitais e
comunicacionais que utiliza, mas, sobretudo, pelo forte interesse na adoção de
formas diferenciadas de metodologia, práticas e propostas para a construção de
conhecimentos (CORRADI, et. al. 2015).
Se os sistemas de EaD são hoje realidade, e em processo de expansão, os
modos como devem ser avaliados do ponto de vista institucional ainda demandam
aprofundamento. Assim, a modalidade EaD envolve sistemas de complexidade
superior à dos sistemas presenciais, devido aos múltiplos elementos que compõem
sua estrutura e determinam as suas relações internas.
Pode-se afirmar que a EaD democratiza o acesso à educação porque
aumenta consideravelmente o número de espaços acadêmicos oferecidos,
atendendo a uma população de jovens e adultos geograficamente dispersa e, em
particular, aquela que se encontra em locais distantes das instituições
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convencionais.
Outro fator importante é a garantia da permanência do aluno em seu meio
cultural natural, evitando-se os êxodos que poderiam ser negativos para o
desenvolvimento regional, principalmente em um país com as dimensões
continentais do Brasil.
Para se garantir que os objetivos democratizantes da EaD sejam alcançados,
a avaliação institucional torna-se instrumento indispensável para as Instituições de
Ensino Superior (IES) que assumem com seriedade o compromisso da qualidade no
desenvolvimento dos cursos EaD.
Coerente com essa perspectiva, este artigo apresenta resultados de uma
pesquisa realizada em cinco cursos de graduação na modalidade EaD. Pretendese, por meio dele, subsidiar discussões e práticas sobre a avaliação institucional no
contexto da EaD, ressaltando as inúmeras possibilidades que permeiam a ação
avaliativa e seu uso no contexto da universidade, entre elas, a influência na prática
docente, a interação com o aluno e seu papel na elaboração de políticas
educacionais no campo das tecnologias que favoreçam o surgimento de práticas
bem sucedidas no contexto da EaD (CORRADI, et. al. 2015; GOMES, et. al.2015 e
2016).
Nesse sentido, este artigo está dividido em quatro partes. Na primeira parte,
encontram-se breves considerações sobre a avaliação institucional em cursos EaD;
na segunda parte, apresenta-se um resumo histórico da oferta de EaD na UFMG; na
terceira parte, apresenta-se um análise comparativa dos resultados das avaliações
realizadas em cinco cursos de graduação EaD da UFMG. Por último, as
considerações finais apresentam algumas perspectivas acerca da avaliação
institucional na EaD.

A Educação a Distância (EaD) e a Avaliação Institucional
No cenário da EaD, a Avaliação Institucional é considerada como relevante
instrumento de gestão educacional e constitui-se em um processo contínuo de
aprimoramento da qualidade do ensino. Para Ristoff (2011), a avaliação institucional
assumida numa perspectiva processual promove a construção da cultura de
avaliação, permitindo entre outros, a comparação dos dados, identificação do grau
de confiabilidade dos instrumentos e dos resultados obtidos. Por esse motivo, deve
contemplar os indicadores de qualidade na EaD no Ensino Superior, proposto pelo
Ministério da Educação (MEC), pois esses referenciais orientam os projetos de EaD
e envolvem dimensões que contemplam “os aspectos pedagógicos, os recursos
humanos e infraestrutura para atender à complexidade e à necessidade de uma
abordagem sistêmica” (BITTENCOURT, 2013, p. 70).
Belloni (2003) defende uma proposta de avaliação institucional formativa,
voltada para a melhoria do desempenho institucional, a construção da qualidade e
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uma educação comprometida com o desenvolvimento social. Nessa direção,
Masetto (2004) destaca que o processo de avaliação institucional tem como meta
aprofundar e desenvolver um projeto educacional da instituição, garantindo a
revelação do seu perfil, sua identidade e proposta educacional.
Em seus estudos, Bittencourt (2013), Belloni (2009), Gatti e Barreto (2009),
Nunes (2012) e Gomes et. al. (2016) atestam que é possível e necessário conceber
uma proposta de avaliação dos cursos de EaD que reafirmem a sua relevância e
que ressalte o importante papel de garantir a qualidade desse modelo e além disso,
seja capaz de envolver os sujeitos – professores, tutores, alunos, coordenadores e
as múltiplas dimensões envolvidas no contexto da EaD (GOMES, 2016)
Assim, uma avaliação institucional coerente e formativa tem a possibilidade
de contribuir com os processos acadêmicos e administrativos pois é a partir dela que
pode-se conhecer e construir uma visão da universidade, envolvendo os sujeitos que
participam da dinâmica universitária.
Torna-se relevante ressaltar que o sentido e o objetivo da EaD, enquanto
política pública de expansão da oferta e democratização do ensino superior numa
perspectiva sócio-política, dialética e crítica demanda que as IES considerem como
primordial a produção do conhecimento, a crítica e a vivência dos princípios
democráticos, visando o desenvolvimento social, o combate à exclusão e a
ampliação da oportunidade de acesso ao Ensino Superior de qualidade.

A Oferta de Cursos EaD na UFMG
Ao longo das últimas décadas, o país vem passando por transformações
significativas em seu sistema educacional, destacando-se o crescimento da EaD
como uma alternativa viável para a descentralização regional e a democratização do
acesso ao Ensino Superior de qualidade, especialmente em programas de formação
e capacitação de professores.
Nesse sentido, a UFMG, atuante histórica na contribuição ao avanço
educacional e científico da sociedade brasileira, já havia percebido, em meados dos
anos 1970, o potencial da EaD para a qualificação dos profissionais docentes.
Desde então, por meio de parcerias com diversas organizações e entes
governamentais ofertou uma série de cursos de capacitação EaD, consolidando a
EaD como uma ferramenta fundamental de inserção social e de iniciativas
educacionais de qualidade.
Coerente com essa perspectiva, em 2003, foi criado o Centro de Apoio à
Educação a Distância (CAED/UFMG), vinculado diretamente ao Gabinete do Reitor.
Inicialmente, o CAED forneceu assessoria para o credenciamento dos cursos de
graduação a distância junto ao Ministério da Educação (MEC). Em 2010, em
consonância com o objetivo de aprimorar a institucionalização da EaD na UFMG, o
CAED tornou-se uma unidade administrativa vinculada diretamente à Pró-Reitoria de
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Graduação (PROGRAD), assumindo, entre outras funções, a tarefa de administrar,
coordenar e assessorar o desenvolvimento de cursos de graduação, pós-graduação
e extensão a distância, desenvolver estudos e pesquisas sobre EaD, promover a
articulação da UFMG com os polos de apoio presencial, assessorar, produzir e
editar livros acadêmicos e didáticos impressos e digitais para a EaD na UFMG.
Em 2005, a UFMG iniciou sua trajetória na oferta de cursos EaD. Nesse ano,
a universidade apresentou ao MEC um projeto para ingressar no Programa de
Formação Inicial para Professores dos Ensinos Fundamental e Médio (PróLicenciatura). Esse programa era destinado a professores que atuavam nos
sistemas públicos de ensino, nos anos/séries finais do Ensino Fundamental e/ou no
Ensino Médio e não possuíam habilitação em licenciatura para o exercício da
função. Nesse mesmo ano, os cursos de licenciatura a distância de Ciências
Biológicas e Química foram aprovados nas devidas instâncias da UFMG. A partir de
então, as equipes dos cursos e o CAED iniciaram todos os preparativos necessários
para a oferta das referidas licenciaturas.
As licenciaturas de Ciências Biológicas e Química do Pró-Licenciatura foram
ofertadas em cinco cidades (Araçuaí, Teófilo Otoni, Governador Valadares, Montes
Claros e Frutal). O processo seletivo ocorreu em 2007, com 500 vagas distribuídas
entre os cinco polos. O Pró-Licenciatura foi encerrado em 2014. Os alunos
remanescentes que não haviam concluído os cursos foram incorporados às ofertas
subsequentes de suas licenciaturas, ofertadas por meio do programa UAB.
Em 2008, a UFMG passou a ofertar quatro cursos de graduação a distância
(Ciências Biológicas, Química, Pedagogia e Geografia) a partir do programa UAB. O
programa havia sido criado três anos antes, como resultado de um esforço de
instituições públicas de Ensino Superior e de outras entidades da sociedade civil,
como a UniRede, pelo atendimento da demanda por formação superior de qualidade
por meio da modalidade EaD. Em 2009, a UFMG passou a ofertar também o curso
de licenciatura em Matemática, também via UAB. Desde então, a UFMG já ofereceu
os cursos de graduação em 17 polos de apoio presencial, com 3.484 vagas
ofertadas, 3.129 alunos matriculados e 600 alunos formados. Atualmente, existem
1.246 alunos ativos nos cinco cursos, conforme levantamento interno de 2015.
Com a criação do CAED e a posterior adesão da UFMG ao Programa UAB, a
EaD passou a vivenciar um sólido e crescente processo de institucionalização,
aumentando significativamente sua abrangência. Em parceria com a UAB, a UFMG
passou a ofertar os seguintes cursos: cinco de graduação, quatro de especialização,
seis de aperfeiçoamento e dois de atualização, tendo formado mais de 3.700
estudantes, em sua maioria, professores da rede pública de ensino.
Torna-se relevante destacar que, além do sistema UAB, a UFMG ainda oferta
uma série de cursos de capacitação EaD por meio de disciplinas semipresenciais da
graduação, iniciativas de diversos Departamentos da universidade em parceria com
outras instituições, entre elas: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI); Secretaria de Educação Básica (SEB); Ministério
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da Justiça; Rede Nacional de Pesquisa Clínica; Fundação Israel Pinheiro, entre
outros. Através dessas parcerias, o CAED/UFMG já formou mais de 25.000
pessoas.

Uma análise comparativa dos Resultados de Avaliação dos Cursos de
Graduação EaD
Neste tópico apresenta-se dados extraídos do relatório de avaliação de desempenho
acadêmico dos alunos dos cursos de graduação EaD, elaborado com base no
relatório geral da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). Para composição dos
dados utilizou-se de técnicas estatísticas, a análise descritiva dos dados e a análise
multivariada. Na análise descritiva utilizou-se as interpretações das principais
medidas de estatística descritiva. Para a classificação das disciplinas foi utilizado
como técnica a análise multivariada. O agrupamento se deu por meio da rede de
Kohomen que organiza os objetos de estudo de acordo com a sua similaridade,
levando em consideração a homogeneidade interna dos grupos e a heterogeneidade
entre eles. Nesse estudo, aplicou-se a rede de Kohonen nas disciplinas do curso
agrupando-as como fácil, médio e difícil.
A tabela 1 apresenta o percentual de classificação das disciplinas dos cursos
de graduação EaD. A análise comparativa revela que o curso de Matemática
apresenta o maior percentual de disciplinas difíceis, num total de 40%, seguido pelo
curso de Biologia e Química com 38%, respectivamente. Já o curso de Pedagogia
apresenta o maior percentual de disciplinas fáceis, 52%. Identificou-se o menor
percentual de disciplinas classificadas como difíceis no curso de Pedagogia
comparado aos outros cursos, 2%. No que diz respeito a dificuldade mediana
identificou-se um certo equilíbrio nos resultados de Biologia e Geografia, sendo 48%,
seguido pelos cursos de Matemática e Pedagogia que apresentaram 46% de
disciplinas classificadas como medianas.
Tabela 1
Percentual classificação das disciplinas nos cursos graduação EaD
Disciplinas
Fácil
Médio
Difícil

Biologia
14%
48%
38%

Geografia
22%
48%
30%

Matemática
14%
46%
40%

Pedagogia
52%
46%
2%

Química
38%
24%
38%

Fonte: Relatório PROGRAD/UFMG

Esses dados atestam a relevância do acompanhamento acadêmico e
pedagógico, do início ao fim do curso, tendo em vista eliminar/minimizar os
problemas no campo da aprendizagem como também auxiliar os que têm outras
dificuldades. Portanto, a mediação do professor é fundamental para que não ocorra
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apenas uma aprendizagem mecânica e sim uma reflexão sobre o que se está
aprendendo. Mediar não é dar a resposta, é conduzir ao raciocínio de maneira
segura e dinâmica, motivando o aluno, construindo com ele a evolução de seu
aprendizado ao longo do curso.
Com a relação a situação dos alunos, concluintes, em curso ou evadidos, a
Tabela 2 apresenta a situação do aluno nos cursos de graduação EaD. Os dados
atestam que o curso que apresentou a maior evasão foi Química, com 88,47%.
Observou-se também altas taxas de evasão nos cursos de Matemática, Ciências
Biológicas e Geografia, sendo de 74,78%, 67,71% e 53,20%, respectivamente. O
curso de Pedagogia foi o que apresentou a menor taxa de evasão, sendo de
27,52%.
Tabela 2
Situação do aluno no Curso de Graduação EaD
Curso
Ciências
Biológicas
Geografia

Conclusão

Evasão

Cursando

Total

Freq.

%

Freq.

%

Freq.

%

Freq.

%

105

12,70%

560

67,71%

162

19,59

827

100,00%

49

12,07%

216

53,20%

141

34,73%

406

100,00%

Matemática

18

3,20%

421

74,78%

124

22,02%

563

100,00%

Pedagogia

335

31,57%

292

27,52%

434

40,90%

1061

100,00%

Química

15

2,70%

491

88,47%

49

8,83%

555

100,00%

Fonte: Relatório PROGRAD/UFMG

A Tabela 3 apresenta o número de semestres cursados até a integralização
dos créditos pelos alunos. É possível observar que a maioria dos alunos que
evadiram dos cursos EaD o fizeram até o 5º período. Assim, percebe-se que a
evasão é maior nos períodos iniciais e menor nos medianos e finais.
Além disso, percebe-se analisando os dados de todos os cursos pesquisados
que um percentual significativo de alunos que evadiram chegaram a cursar as
principais disciplinas do curso. Esse dado permite inferir que a evasão não é
motivada pela falta de acesso a disciplinas específicas do curso.
Dentre as preocupações dos gestores do ensino superior está a busca de
procedimentos para eliminar/minimizar a evasão. As metas, traçadas para garantia
do acesso, agora dão espaço também para a retenção ou permanência acadêmica.
As estatísticas apontadas pelo Censo do Ensino Superior a cada ano evidenciam
um contingente crescente de alunos que abandonam o curso no país. (SILVA
FILHO, 2007; ABRAEAD, 2010; BRASIL, 2013). Nos cursos EaD esse número é um
pouco maior. Assim, o desenvolvimento de projetos e programas focados na
retenção torna-se imprescindível para o planejamento e sustentabilidade das
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Instituições.
Tabela 3
Número de semestres cursados pelos alunos que evadiram
Semestres
Cursados

Evasão em %
Ciências Biológicas

Geografia

Matemática

Pedagogia

Química

1

6,61

19,44

4,51

20,89

1,22

2

34,11

31,02

3,56

21,58

25,46

3

10,54

9,72

66,51

23,63

39,1

4

19,11

11,57

10,93

19,18

10,39

5

13,39

12,96

5,70

4,79

7,74

6

5

6,94

4,51

3,08

3,87

7

4,82

2,31

1,90

3,42

3,26

8

2,32

1,39

0,48

0,34

1,63

9

1,43

0,46

0,71

2,74

3,05

10

0,54

1,39

0,71

0,34

1,22

11

0,18

1,39

0,48

0

1,02

12

1,43

0,93

-

0

0,81

13

0,54

0,46

-

-

0,81

14

0

-

-

-

0,41

Total

100

100

100

100

100

Fonte: Relatório PROGRAD/UFMG (2015)

Nesse cenário, torna-se relevante destacar que o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril
de 2004 rege o processo de avaliação institucional da Educação Superior no Brasil.
Ele é formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos
cursos e do desempenho dos estudantes (Enade). O Sinaes avalia todos os
aspectos que giram em torno dos eixos: ensino, pesquisa, extensão,
responsabilidade social, desempenho dos alunos, gestão da instituição, corpo
docente e as instalações.
Para conduzir o processo de avaliação, foram criados uma série de
instrumentos complementares: autoavaliação, (construída e gerida pela Comissão
Própria de Avaliação - CPA de cada instituição), avaliação externa, Enade,
condições de ensino e instrumentos de informação (censo e cadastro). Com os
resultados das avaliações é possível traçar um panorama da qualidade dos cursos e
IES no País. Os processos avaliativos são coordenados e supervisionados pela
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) e a
operacionalização é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
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No que diz respeito a EaD, foram estabelecidos processos específicos
avaliação institucional visando: credenciar a IES especificamente para atividades
EaD, mesmo já sendo credenciada para cursos presenciais; credenciar os polos
apoio presenciais utilizados pela IES; e, além disso, conduzir o processo
autorização e reconhecimento dos cursos EaD.

de
de
de
de

O decreto nº. 5.773, de 09 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303,
de 12 de dezembro de 2007, orienta os procedimentos para o processo de avaliação
institucional na EaD. De acordo com o Decreto, a SEED/MEC assume papel
importante na supervisão e na instrução dos processos administrativos de IES que
visam alcançar autorização para a oferta e diplomação regular de cursos EaD.
Assim, o instrumento que trata do credenciamento institucional para EaD
possui três dimensões: organização institucional; corpo social; e instalações físicas.
Cada dimensão possui indicadores com pesos para pontuação da IES. A dimensão
que possui maior peso é a primeira, organização institucional, com 12 indicadores e
peso 45. As demais dimensões possuem peso 35 (corpo social) e 25 (instalações
físicas). Para a autorização de curso o instrumento está dividido em três dimensões:
organização didático-pedagógica, corpo social e instalações físicas.
O Gráfico 1 apresenta os dados comparativos entre os resultados das visitas
in loco dos cinco curso de graduação EaD. O instrumento de avaliação compreende
76 itens, contemplando três dimensões: organização didático-pedagógica, corpo
docente e tutorial e infraestrutura.
Gráfico 1
Comparação entre os resultados das visitas in loco dos cursos EaD

Fonte: Relatório de visitas MEC/2015.
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Na avaliação da Dimensão 1 - Organização didático-pedagógica os cursos
de graduação EaD alcançaram em média 3,53 pontos. Sendo que os cursos que
obtiveram a maior pontuação nessa dimensão foram Geografia e Pedagogia. Já o
curso de Matemática obteve a menor pontuação, sendo de 2,9. Torna-se relevante
destacar que dos 19 itens avaliados na dimensão organização didático-pedagógica,
5 obtiveram maior pontuação, quais sejam: objetivos do curso; Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC); atividades de tutoria, material didático institucional e
número de vagas. Em contrapartida, os itens que tiveram a menor avaliação foram:
políticas institucionais no âmbito do curso; perfil profissional do egresso; apoio ao
discente e integração as redes públicas de ensino.
Vale ressaltar que na organização didático-pedagogica são avaliadas as
diretrizes institucionais e as políticas internas e específicas de cada curso. São
examinados o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico
do Curso (PPC), específico para esta modalidade com o objetivo de identificar os
princípios que norteiam a formação acadêmica, em articulação com as demandas
regionais, locais e as exigências legais de formação do profissional do curso de
graduação EaD.
No que diz respeito a avaliação da Dimensão 2 - Corpo docente e tutorial,
os cursos EaD alcançaram em média 4,43 pontos. Sendo que os cursos que
obtiveram a maior pontuação nessa dimensão foram Geografia e Pedagogia, em
torno de 4,8 pontos. Porém, vale destacar que todos os cursos obtiveram boas notas
nessa dimensão, ultrapassando quatro pontos. Dos 18 requisitos avaliados, oito
obtiveram melhor avaliação, atingindo a totalidade dos pontos, a saber: experiência
do coordenador de curso; experiência profissional, de magistério superior e de
gestão acadêmica do coordenador de curso; titulação do corpo docente do curso,
percentual de doutores, regime de trabalho do corpo docente; experiência de
magistério superior do corpo docente; relação entre o número de docentes e o
número de estudantes; e a relação docentes e tutores - presenciais e a distância. Já
os itens que tiveram a menor avaliação foram: atuação do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e experiência no exercício da docência na Educação Básica.
Os relatórios de avaliação dos cursos de graduação EaD atestam que nas
visitas in loco os avaliadores observaram indicadores qualitativos e quantitativos do
corpo docente, dos tutores a distância e tutores presenciais atuantes nos cursos
avaliados, incluindo titulações, regimes de trabalho, tempo de experiência
profissional, produções acadêmicas, atividades de gestão, participação em projetos
de pesquisa e projetos de extensão, além de outros que permitiram verificar a
qualificação dos tutores e o envolvimento destes com as demandas do curso, por
meio da contabilização do tempo dedicado no acompanhamento do aluno na
plataforma do curso.
Torna-se relevante ressaltar que os Referencias de Qualidade para projetos
de cursos na modalidade EaD (BRASIL, 2007) contemplam diretrizes cujo objetivo
principal é orientar gestores, técnicos, professores, tutores e alunos a usufruírem da
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modalidade EaD, a empenhar-se por maior qualidade em seus processos e
resultados, a saber: concepção de educação e currículo no processo de ensinoaprendizagem; sistemas de comunicação; material didático; avaliação; equipe
multidisciplinar; infraestrutura de apoio; gestão acadêmico-administrativa e
sustentabilidade financeira (BRASIL, 2007).
Na avaliação da Dimensão 3 - Infraestrutura, de modo geral os avaliadores
atestaram in loco a existência de espaços físicos condizentes com a proposta
curricular do curso de graduação EaD (laboratórios, salas ambientes, quadras,
equipamentos) bem como o acervo bibliográfico existente no conjunto de bibliotecas
compatíveis com os projeto pedagógico dos cursos.
Assim, os cursos de graduação EaD alcançaram em média 3,55 pontos.
Sendo que o curso que obteve a maior pontuação nessa dimensão foi Química. É
importante destacar que todos os cursos obtiveram notas semelhantes, em torno de
três pontos. Nessa dimensão, 12 itens foram avaliados e os que receberam maior
pontuação foram: gabinetes de trabalho de professores; periódicos especializados;
sistema de controle de produção e distribuição de material didático. Em
contrapartida, os itens que obtiveram a menor avaliação foram: bibliografia básica e
bibliografia complementar nos polos presencial, aspectos que tem sido
acompanhado mais de perto pela Diretoria da Biblioteca Central da UFMG.
Sintetizando, ressalta-se que o curso que obteve a maior pontuação nas três
dimensões foi Geografia (4,5), seguido por Química e Ciências Biológicas, que
obtiveram quatro pontos. O curso de Pedagogia obteve 3,7 pontos, e o curso de
Matemática três pontos, a menor pontuação entre os cursos EaD. Na Dimensão 1,
o curso mais bem avaliado foi Geografia, e Matemática obteve a menor pontuação.
Na Dimensão 2, os cursos que obtiveram melhores resultados foram Geografia e
Pedagogia. Torna-se relevante destacar que todos os cursos obtiveram boa
pontuação. Na Dimensão 3, os cursos com melhor pontuação foram Geografia e
Química, sendo que todos obtiveram notas em torno de três pontos.
A análise dos resultados obtidos nas avaliações conduzidas pelo INEP/MEC,
cujos instrumentos abrangem questões quantitativas e qualitativas, demanda o
entendimento de que o modelo didático-pedagógico dos cursos de graduação EaD
vigentes na UFMG estão pautados em projetos pedagógicos de cursos atualizados e
construídos em sintonia com as orientações sociointeracionistas. Por esse motivo,
os instrumentos de avaliação dos cursos de graduação EaD deveriam contemplar,
de modo efetivo, a questão da qualidade do material disponibilizado nos Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (AVA), como também verificar com maior precisão a
interatividade que acontecem nesses ambientes, envolvendo a participação de
professores, tutores e alunos nos fóruns de discussões temáticos, fóruns de dúvidas,
vídeos, wikis, chats, dentre outras atividades.
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Considerações Finais
Objetivou-se com este artigo, apresentar resultados de uma pesquisa sobre o
processo de avaliação institucional dos Cursos de Graduação EaD da UFMG, sob a
direção do CAED. Considerando os limites deste artigo, procurou-se discutir
avaliação institucional em cursos de graduação EaD, apresentou-se alguns aspectos
da história da oferta de cursos EaD na UFMG e, finalmente realizou-se um análise
comparativa dos resultados da autoavaliação e da avaliação externa em cinco
cursos de graduação EaD - UAB/UFMG.
Diante do exposto torna-se relevante tecer algumas considerações originadas
dos resultados obtidos neste estudo. Uma primeira consideração diz respeito a
pertinência da avaliação institucional no Ensino Superior assumida como processo
permanente e formativo (CORRADI, et. al., 2015; GOMES et. al., 2015, 2016).
Desse modo, a avaliação institucional poderá subsidiar o aperfeiçoamento dos
sistemas de gestão e pedagógico, garantindo melhoria na qualidade em sintonia
com as orientações do Sistema de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
Com a adoção do SINAES, ficou definido que o sistema nacional de ensino
superior deve incluir revisões externas de avaliadores designados pelo INEP/MEC.
Nesse sentido, para a autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento
de cursos de graduação na modalidade EaD é utilizado o Instrumento de Avaliação
de Cursos de Graduação Presencial e a Distância, que estabelece critérios e pesos
para a avaliação das dimensões relacionadas com a organização didáticopedagógica, corpo docente e tutorial e infraestrutura. (BRASIL, 2012)
Além disso, motivados por essa concepção, entende-se a avaliação
institucional como um processo dinâmico a ser utilizado como um referencial para
que a IES disponha de informações que demonstrem suas fragilidades e
potencialidades. Desse modo, o processo avaliativo é visto como um compromisso
que contribui para o desenvolvimento da instituição, objetivando transformações nas
práticas administrativas e acadêmicas que assegurem a qualidade da educação
oferecida. Desta forma, o ato de avaliar a produção de um curso está entre os
procedimentos essenciais de toda atividade de gestão, pois constitui o núcleo do
processo de regulação de um sistema que, pressupõe coleta de informações sobre a
realidade, confronto com os objetivos e monitoramento das ações. (GOMES, 2016)
Coerente com essa perspectiva, para se garantir que os objetivos
democratizantes da EaD sejam alcançados, a avaliação institucional torna-se
instrumento indispensável para as instituições de ensino que assumem com
seriedade o compromisso da qualidade no desenvolvimento dos cursos de
graduação EaD.
Nesse sentido, conduzir a autoavaliação de seus cursos de graduação EaD,
verificando a sua qualidade e buscando melhorias é, portanto, uma responsabilidade
da universidade. Este contexto abarca elementos e dimensões específicas da EaD:
o uso das tecnologias digitais; o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), a estrutura dos
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polos, gestores, docentes, tutores e alunos que implementem a proposta pedagógica
na modalidade EaD.
Uma segunda consideração diz respeito aos altos índices de evasão dos
alunos oriundos dos cursos EaD no Brasil nas IES. (SILVA FILHO et. al. 2007).
Como discutido nesse artigo, as estatísticas apontadas pelo censo do Ensino
Superior (BRASIL, 2013), a cada ano evidenciam um contingente cada vez maior de
alunos que abandonam o Ensino Superior. Ressalta-se que o planejamento e o
desenvolvimento de projetos voltados para minimizar esse problema é fundamental
para desenvolver ações voltadas para garantir a permanência e a efetiva
aprendizagem do aluno da modalidade EaD (DOURADO, 2008; LUCKESI, 2010;
GOMES, 2016).
Além disso, pesquisas sobre evasão no Ensino Superior atestam que a
evasão apresenta fatores multicausais e demandam estudos para sua compreensão
e diagnóstico, bem como ações de intervenção. Dentre as ações pedagógicas
destaca-se o acompanhamento pedagógico do início ao fim do curso poderá auxiliar
os alunos com dificuldades e consequentemente os índices de evasão e desistência.
A avaliação das ações nos processos pedagógicos dos cursos superiores na
modalidade de EaD são relevantes para o sucesso desses projetos. Possibilitam
diagnosticar situações e, a partir das necessidades observadas, oportunizar
condições para modificá-las por meio de novas ações. A complexidade da
modalidade exige a reflexão permanente sobre fatores diversos que interferem
diretamente no processo educativo.
Nesse sentido, considera-se relevante que as coordenações dos cursos de
graduação EaD, professores, tutores e técnicos estejam atentos em detectar as
potencialidades apresentadas nos resultados das avaliações, especialmente as
fragilidades e façam uma leitura crítica das ações e do que se espera que seja feito
em relação à melhoria da qualidade dos cursos ofertados, sendo fundamental
garantir um trabalho nos colegiados dos cursos de graduação EaD, com reuniões
periódicas, envolvendo o Núcleo Docente Estruturante, constituindo-se assim um
rico espaço para o debate, a discussão e o redimensionamento de ações.
Torna-se fundamental garantir a participação dos alunos na avaliação
institucional por contribuir na melhoria dos processos, na gestão pedagógica dos
projetos de EaD. Esta participação é evidenciada na autoavaliação pelas médias
obtidas no cumprimento das atividades a distância, na participação ativa das
proposições dos professores e na contribuição para um ambiente favorável à
aprendizagem.
Uma terceira consideração diz respeito aos desafios a serem enfrentados
pelas IES no atual cenário político econômico para oferta de cursos na modalidade a
distância, considerando a indefinição no campo do financiamento. São muitos
desafios a serem enfrentados ao se pensar na construção das propostas de cursos
EaD. (TORRES, VIANNEY, 2003; DOURADO, 2008; ZUIN, 2006).
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Vale ressaltar que a EaD, no ensino de graduação, surge da necessidade de
levar a educação a lugares remotos sem as tradicionais barreiras de tempo e
espaço. Com os avanços na legislação que fortaleceram a modalidade EaD, em
2006 esta modalidade toma maior consistência com a instituição, pelo governo
Federal, do sistema UAB.
A implantação da UAB, em todo o Brasil, contribuiu não apenas na qualidade
do ensino superior ofertado no país, mas também, na expansão atingindo um
público de pessoas distanciado das possibilidades educacionais. Entretanto, a
complexidade da estrutura requerida pela EaD ainda não está totalmente viabilizada.
O contexto atual marcado pela restrição orçamentária, pelos cortes de recursos e
indefinições de rumos são também campo propício para fomentar novas políticas de
EaD no âmbito da universidade, desenvolvendo e estabelecendo maior parceria
interna, criando redes de comunicação com outras instituições de ensino do país, no
exterior, envolvendo outros segmentos da sociedade brasileira e internacional,
recriando e reconfigurando as experiências implementadas.
Concluíndo, diante da complexidade e amplitude da EaD, torna-se necessário
desenvolver, aperfeiçoar e implementar novos modos de avaliação que deem conta
das múltiplas dimensões, tecnológica, gerencial e pedagógica. Estas, em especial,
são as que justificam e reafirmam o sentido e significado da educação e
especialmente da EaD.
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Resumo – Com o desenvolvimento e a popularização das tecnologias da
informação e da comunicação, a educação a distância se vê diante do grande
desafio de tornar todo esse aparato tecnológico em recursos didáticos que
favoreçam a interação e a produção do conhecimento de maneira coletiva e
participativa. Com o objetivo de analisar o complexo processo que é a produção de
conteúdos e conhecimentos em educação a distância nos cursos técnicos
ofertados pelo Instituto Federal do Piauí, foi desenvolvida uma pesquisa que levou
em consideração os principais aspectos envolvidos nesse processo, quais sejam, o
novo cenário cultural promovido pela internet e os velhos paradigmas
educacionais. Para tanto fez-se uso de uma abordagem contextual e conceitual, de
cunho qualitativo, com procedimento de coletas de dados, baseado em aplicação
de questionário. Verificou-se como principal resultado a urgente necessidade de
revisão e reformulação nas formas de gestão e produção de conteúdos para a
educação a distância, sobretudo com relação aos aspectos da interatividade,
comunicabilidade e coletivismo. Essas competências, por assim dizer, permitem
aos sujeitos que constituem a equipe de produção que repense sua prática, de
modo a repensarem sobre a responsabilidade que o conhecimento traz consigo.
Palavras-chave: conhecimento, gestão, interatividade, produção.
Abstract - With the development and popularization of information and
communication technologies, distance education is faced with the challenge of
making all this technological apparatus in educational resources that encourage
interaction and knowledge production collective and participatory way. In order to
analyze the complex phenomenon that is the production of content and knowledge
in education distance in technical courses offered at the Federal Institute of Piauí, a
survey was developed considering the main aspects involved in this process,
namely, the new scenario cultural promoted by internet and the old educational
paradigms. There was use of a contextual and conceptual approach of qualitative
nature, with procedure of data collection, based on questionnaire. It was as main
result the urgent need to review and redesign the forms of management and
production of content for distance education, especially with regard to aspects of
interactivity, communicability and collectivism. Those powers, so to speak, allow
individuals who make up the production team to rethink their practice in order to
rethink about the responsibility that knowledge brings.
Keywords: knowledge management, interactivity, production.
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INTRODUÇÃO
A atual configuração da sociedade, com suas tecnologias digitais e com a internet,
proporciona um novo cenário de aprendizagem e de formação. É inegável como os
celulares, computadores e tabletes interconectados por uma rede de informações
chamada internet, reconfiguram nossas noções de tempo e espaço.
Com isso,as formas tradicionais de nos relacionarmos uns com os outros, e
com as informações, modificam substancialmente e nos modificam,a medida que
construímos um conhecimento com base numa interação entre um números maior
de pessoas e com base em modernas tecnologias.
Antes e a revista informavam; o cinema, os parques de diversão, os circos divertiam;
e a escola ensinava, educava. Hora de estudar não era hora de lazer nem de se
informar com as notícias do momento, só a literatura didática e clássica autorizadas
a entrar na escola podiam ser acessadas e processadas pelos alunos, de modo que
pudessem torná-los cidadãos instruídos, educados. (FREIRE et. al., 2011, p. 69)

No entanto, nos dias de hoje, as mudanças são evidentes, o conhecimento,
passa a ser revisto e ocupa um lugar de destaque nessa nova sociedade que vem
sendo chamada de ‘sociedade do conhecimento’, e esse contexto de mudanças
sociais, políticas e informacionais em que estamos inseridos, requer mudanças
também de posturas e comportamentos.
Assistimos à transição de uma sociedade industrial, preocupada com a produção de
bens materiais, para a sociedade do conhecimento, focada na produção intelectual e
em seu fluxo e no uso intensivo de tecnologias. Todas essas mudanças exigem uma
aprendizagem constante, flexibilidade e criatividade. (MILL, 2010, p. 78)

Esse processo de mudança na forma de nos relacionarmos e na forma de
aprendermos é sentido principalmente no ensino a distância (EAD), já que todo o
seu sistema de organização e desenvolvimento é baseado na utilização das
ferramentas tecnológicas da informação e da comunicação. Por isso consideramos
fundamental a compreensão de como a gestão e a produção do conhecimento vem
sendo realizada na Educação a Distância.
Mesmo a comunicação e a interatividade estando facilitadas pelo uso das
tecnologias da informação e da comunicação (TIC), sabemos que ainda existem
dificuldades que impedem a criação de uma rede integrada de aprendizagens
colaborativas, principalmente por que a internet ainda não chegou a todos de forma
igual, e a exclusão digital é uma realidade para muitos. E principalmente por que,
para que essa integração e essa troca construtiva do conhecimento aconteça, é
necessário o desenvolvimento de novas competências e habilidades, que ainda não
dominamos muito bem, como o trabalho em equipe, a solidariedade, a criticidade, a
interação, a autonomia, entre outras.
A presente pesquisa levanta um conjunto de questões relevantes acerca do
processo de produção e gestão do conhecimento em EAD, considerando a principal
ferramenta usada pelo Instituto Federal do Piauí (IFPI), que é o ambiente virtual de
aprendizagem (AVA) moodle e partindo do ponto de vista de quem as faz, que são
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os professores tutores e professores formadores. Foram entrevistados seis
professores que atuam como tutores nos cursos técnicos em Informática para
Internet e Administração a distância do IFPI.
Analisamos ainda a relevância e funcionalidade do modelo pedagógico de
gestão implementado na instituição e como esse modelo favorece e promove a
aprendizagem colaborativa dos seus membros, tanto dos alunos como dos
professores.
Finalmente, estabelecemos uma discussão sobre a importância de um
trabalho integrado e de uma gestão do conhecimento baseada em princípios de
democracia, interatividade e participação em ambientes de aprendizagem
colaborativa, e a importância do profissional bem formado para condução desse
processo.

O LUGAR DO CONHECIMENTO DENTRO DO AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM
Estamos vivendo a chamada 3ª geração da educação a distância, de acordo com
uma classificação que estabelece a diferença entre os estágios de desenvolvimento
da educação a distância segundo os meios e os recursos usados, (ARETIO, 2002).
Essa terceira geração é caracterizada pelo uso de sistemas de comunicação
mediados por computadores, como e-mails, fóruns, CD-Rom e páginas web.
Esta nova geração também pode ser denominada, segundo Aretio (2002), de
geração dos campus virtuais ou etapa da aprendizagem virtual, principalmente por
que o uso da internet é sua característica mais marcante e transformadora. O uso da
internet contribui para a superação de muitos dos grandes problemas e entraves que
afetavam a educação a distância. Dificuldades como, interação entre os sujeitos
(alunos e professores), a lentidão do feedback no processo de
ensino/aprendizagem, a impossibilidade de aprender em conjunto.
A partir do uso da internet na EAD, várias possibilidades, antes impensadas,
começam a ser desenvolvidas, por exemplo: o e-learning representa, com a internet,
uma das evoluções mais recentes da educação a distância e utiliza as tecnologias
da comunicação mais avançadas. O prefixo “e”, de eletrônico, e “learning”, de
aprendizagem, em inglês, leva a uma tradução para português de “e-aprendizagem”
ou aprendizagem eletrônica. Neste sentido, o e-learning não se limita apenas à
utilização da Internet como recurso facilitador na aprendizagem, mas surge antes
como uma aprendizagem baseada ou mediada por diferentes tecnologias de suporte
eletrônico, nomeadamente a Internet. É uma formação a distância potenciada pelas
novas tecnologias, (LITTO,2010).
A internet, de fato, abre espaço para a construção de novas práticas e altera
significativamente o paradigma que conduzia a prática educativa em EAD, até então.
Abre-se para uma infinidade de possibilidades de usos da tecnologia e suas
ferramentas, com isso é possível novas formas de contato com as mais variadas
fontes do conhecimento disponibilizadas na rede, e a interação entre os usuários
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garantem um universo de possibilidades que qualificam o processo de ensino e
aprendizagem.
OLMS - Learning Management System, mais conhecidos no Brasil como
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) são um exemplo mais claro. Esses
ambientes são os novos cenários de aprendizagem, são plataformas ou sistemas de
gerenciamento de aprendizagem onde acontece toda a troca de informações e
conhecimentos entre professores e alunos.
Atualmente existem inúmeros AVA’s desenvolvidos por empresas e
instituições diferentes, podendo ser pagos ou gratuitos. No Brasil, o mais usado é a
plataforma Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environmen), criado
em 2001 como um sistema de código aberto e gratuito, o que significa que permite
personalizações, podendo ser usado e adequado às necessidades de qualquer
instituição de ensino.
Silva (2011) apresenta:
O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um
ambiente virtual de aprendizagem que, segundo seu criador, Martin Dougiamas,
trabalha com uma perspectiva dinâmica da aprendizagem em que a pedagogia
socioconstrutivista e as ações colaborativas ocupam lugar de destaque. Nesse
contexto, seu objetivo é permitir que processos de ensino-aprendizagem ocorram por
meio não apenas da interatividade, mas, principalmente, pela interação, ou seja,
privilegiando a construção/reconstrução do conhecimento, a autoria, a produção de
conhecimento em colaboração com os pares e a aprendizagem significativa do
aluno. (SILVA, 2011, p. 18)

O IFPI, inclusive, desenvolve suas atividades de educação a distância nesta
plataforma que, por sua vez, apresenta um design de tal forma apresentado que
torna imprescindível a intervenção e o auxílio de um professor-tutor para seu
gerenciamento, e mais do que isso, de uma equipe de profissionais bem preparados
como diagramadores, programadores, desing, professores conteudistas, professores
formadores, entre outros.
No entanto, mesmo com todas as facilidades proporcionadas pelas
ferramentas tecnológicas, existem dificuldades que impedem que o ensino a
distância seja um ensino de melhor qualidade:
No estudo realizado, pudemos perceber grandes problemas relacionados ao estudo
no AVA que vem justamente relacionados a questão da usabilidade no ambiente.
Por que o aluno para estudar no AVA precisa ser um aluno mais autônomo? Ou seja,
estudar sem a presença do professor, no qual, o aluno precisa ser participe durante
todo processo de aprendizagem deixado de ser um mero expectador, participando
efetivamente. Podendo ser agravado com os sérios problemas e questões
relacionadas à usabilidade no ambiente, que vem causando perdas que vão desde a
falta de interesse do aluno em interagir no curso, até sua desistência, com isso
percebemos a necessidade de trabalharmos as questões de usabilidade pedagógica
nos AVA. No estudo, identificamos que o maior problema de usabilidade
encontrado no ambiente Moodle está relacionado ao uso das ferramentas que estão
inseridas em locais de difícil acesso, dificultando e transformando o percurso
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cognitivo dos usuários, impossibilitando, muitas vezes, o acesso direto à ferramenta
por alunos, tutores e professores.(BITTENCOURT; BITTENCOURT, 2011)

De fato, esses ambientes virtuais de aprendizagens abrem espaço para a
construção de novas práticas pedagógicas, mais humanizadas e conectadas com as
praticas sociais, ao mesmo tempo em que permite uma diversidade de
possibilidades de usos da tecnologia e suas ferramentas. Porém, exige de quem
esteja no manuseio, novas formas de contato com as mais variadas fontes do
conhecimento, a capacidade de interação entre os demais usuários e desapego
daquelas metodologias individualistas que o sistema presencial de ensino já
consolidou. Só assim seria garantido um universo de possibilidades que qualificam o
processo de ensino e aprendizagem em EAD.
Amarilla (2011, p. 51) afirma que “do ponto de vista pedagógico, o desafio
está nas escolhas de ambientes virtuais que privilegiem não apenas a exposição de
conteúdos, mas também a interação e a colaboração coletiva no processo de ensino
aprendizagem”.
Não se pode acreditar que a simples aplicação das tecnologias pode
contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem para alunos e
professores. Ao contrário, elas podem até ser um grande entrave. Como aponta
Fiorentini, “não se pode ter a ilusão de atribuir a elas a capacidade de provocar
novos modos de pensar e agir, que é o papel do professor” (FIORENTINI;MORAES,
2003, p.11).
De fato, a aplicação de modernas tecnologias da informação e da
comunicação por si só, não irão causar grandes mudanças na forma de se ensinar e
aprender,
assim como ocorre na educação presencial, na EAD a incorporação de metodologias
participativas e colaborativas – facilitada pela evolução das tecnologias de
informação e comunicação (TIC) – não implicou a superação de outras
(metodologias) mais diretivas, centradas no professor ou no conteúdo.(MILL;
OLIVEIRA; RIBEIRO, 2010, p. 29)

O professor por mais que tenha perdido a ‘patente’ de único detentor do
conhecimento, ainda é uma figura importante do processo, sua prática ainda é a
base de todo trabalho educativo. Por isso esse profissional docente precisa e deve
ser capacitado para a superação de desafios.
A respeito dos indivíduos que deverão ser preparados para atuar nesse
ambiente cada vez mais em rede: “a ênfase estará na necessidade de competências
múltiplas do indivíduo, no trabalho em equipe, na capacidade de aprender e adaptarse a situações novas” (BELLONI, 2001, p.5). Aí se encontra o grande desafio.
O professor poderá redimensionar sua autoria, modificando a base comunicacional
potencializada pelas tecnologias digitais. Precisará modificar o modelo centrado no
falar-ditar do mestre, passando a disponibilizar ao aprendiz autoria em meio a
conteúdos de aprendizagem o mais variados possível, em vídeo, imagem, som,
textos, gráficos, facilitando permutas, agregações, associações, novas formulações e
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modificações na tela do computador online.(FREIRE et. al., 2011, p. 82)

Esse tipo de trabalho, baseado na interatividade, na troca de experiências e
de conhecimentos só é possível com uma equipe qualificada de profissionais
trabalhando harmoniosamente em equipe.

OS DESAFIOS DO TRABALHO COLETIVO NA EAD
A educação em suas diferentes modalidades, presencial ou a distância, é
essencialmente, um trabalho coletivo de equipe. Com a sociedade do conhecimento,
na qual estamos inseridos, faz-se necessário refletir mais sobre como vem sendo
praticado esse trabalho de equipe nos sistemas de ensino. Temas como a educação
continuada dos profissionais envolvidos, suas práticas pedagógicas, uso das
tecnologias no ensino, as formas como ensinamos e aprendemos devem ser
focados. É fundamental repensar toda a educação em todas suas particularidades,
inclusive, o processo de produção de conteúdo e conhecimentos a ser
compartilhado pelos sistemas de ensino e a elaboração de seus materiais e recursos
didáticos.
No que se relaciona à educação a distância, podemos encontrar um fator
intrigante na elaboração de seus materiais: ainda é comum ao se preparar um
material didático para esta modalidade e até mesmo para planejar e executar a
própria disciplina em si, que os profissionais envolvidos nesta elaboração tenham
larga experiência no modelo presencial e pouca, ou até mesmo nenhuma, na
modalidade a distância.
Existe uma série de especificidades que exigem que os materiais e as
metodologias na EAD sejam apropriadas para serem usadas nessa modalidade de
ensino. Diferenças como: características do público-alvo, o fato da distância
temporal-espacial entre professores e alunos, entre outras devem ser respeitada.
Um aspecto importante é que na educação a distância há uma multiplicidade
de agentes (sujeitos com formações em áreas da tecnologia, da docência, e outras
específicas da área do curso) que intervêm desde o desenho do curso até a
avaliação de aprendizagem dos alunos. Do ponto de vista organizacional, existe
uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de diversas formações,
Diferentemente do que ocorre com um professor de ensino convencional, que
normalmente trabalha de forma individual, na docência a distância são necessárias
equipes de especialistas nos diferentes campos, como os planejadores, especialistas
em conteúdos, tecnólogos da educação, especialistas na produção de materiais,
responsáveis por guiar a aprendizagem, tutores e avaliadores (ARETIO, 2002,
p.116).

Outra diferença marcante da EAD em relação ao ensino presencial é que na
EAD as ações mais relativas ao processo de ensino-aprendizagem: ações
associadas à transmissão de conteúdos e ações relativos a gestão de
aprendizagem, são operacionalizadas por diferentes profissionais. É o que Mill
(2010) denomina de “polidocência”.
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Essa ‘fragmentação’ do trabalho pedagógico em EAD, ou distribuições de
uma mesma função que caracterizam uma unidade do trabalho para que sujeitos
diferentes, desempenhem em tempos e espaços diferentes pode levar a reflexão de
duas possibilidades distintas e antagônicas:
A positividade do trabalho coletivo, articulado, interdependente, colaborativo e
cooperativo; e a perversidade do trabalho parcelado e fragmentado, que
descaracteriza a profissão docente. Sem entrar no detalhe de ser bom ou ruim este ou
aquele aspecto, é preciso que ambos sejam analisados minuciosamente. (MILL;
OLIVEIRA; RIBEIRO, 2010, p. 29)

Podemos afirmar com isso, que a organização do trabalho e a forma de
gestão dotada no processo de produção de conteúdos e conhecimentos em EAD,
são os fatores determinantes para a qualificação do trabalho dos sujeitos envolvidos,
e de todo o processo de ensino e aprendizagem.
No entanto, para refletir sobre a produção de conteúdo para EAD, não basta
somente descrever os elementos, a forma de gestão e os sujeitos que compõem a
estruturação do mesmo, mas deve-se pensar primeiro na qualificação dessa equipe
eno sujeito discente, aquele que irá fazer uso dos materiais didáticos.
Os sujeitos são parte fundamental de todo esse processo e devem ser
pensados em suas individualidades e especificidades.

ANÁLISE DOS DADOS
O questionário conduzido pela pesquisadora, foi guiado por um roteiro semi-aberto
composto por 5 perguntas, sobre como se dá o processo de produção e construção
do conhecimento na referida instituição. Estes questionários foram aplicados com 5
professores-tutores que atuam nos cursos Técnico de Administração e no curso
Técnico em Informática para Internet ofertados pelo Instituto federal do Piauí e
possuem uma experiência de mais de 5 anos na Educação a Distância.
Foi possível perceber que nos dois cursos analisados (Técnico em
Administração e Informática para Internet) o material didático adotado,
disponibilizados para os professores trabalharem com seus alunos, são produzidos
por outra instituição. Ou seja, 4 dos 5 professores pesquisados afirmaram não
participar da construção do material didático impresso que usam para ‘dar suas
aulas’.
Isso justifica ainda mais a necessidade de reflexão sobre as diferenças,
necessidades e individualidades de cada sistema de ensino, para que não aconteça
a simples adaptação, ou transposição de materiais, recurso ou metodologias de
ensino da modalidade presencial para a EAD, ou até mesmo para que o próprio
ambiente virtual de aprendizagem não sirva apenas de repositório de conteúdos
necessários às aulas.
O ensino a distância não pode ser interpretado como um ensino que acontece
por meio do uso das novas tecnologias da informação e da comunicação (NTICs),
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pois não se trata apenas disso, como muitos professores ainda entendem. Isso fica
claro na fala da professora Esmeralda, ao afirmar que “não é muito difícil postar o
material na plataforma, é bem simples”.
As precipitadas concepções e ideias sobre o ensino na educação a distância
precisam ser revistas, para que as mudanças aconteçam na prática, e para que
aconteça a superação de
As práticas pedagógicas mais comuns se caracterizavam pela disponibilização
onlinede programas de ensino, produções cientificas, páginas Web de conteúdos
programáticos, orientações para atividades, que, na sua grande maioria, eram
instruções para a realização de tarefas face a face, no contexto das salas de aula
presenciais. Os alunos acessavam estas informações a qualquer tempo e onde quer
que dispunham de conexão coma Internet, que era vista como um grande repositório
de conteúdos digitalizados prontos para o consumo. Onde fica a interatividade nesse
contexto? Como proporcionar a interlocução online que promova a cocriação entre
os aprendizes? Como não subutilizar o potencial da Internet como repositório de
informações? (FREIRE et. al., 2011, p. 108)

Essa interpretação de que a EAD é apenas um ensino baseado no uso das
tecnologias da informação e da comunicação deve ser superado. É preciso uma
nova postura do profissional que atua nessa modalidade de ensino. Essa nova
posturaé uma postura ativa no sentido de que “os instrutores precisam descobrir
sozinhos as limitações e o potencial da tecnologia e as melhores técnicas para
comunicação por meio dessa tecnologia” (MAYA; MATTAR, 2007, p. 147).
Não se trata de uma tentativa de colocar nos materiais produzidos tudo o que
é necessário para o desenvolvimento da disciplina e deixar em segundo plano a
utilização do ambiente virtual de aprendizagem e de modernas TIC. A ênfase maior
deve está compreendida na possibilidade de construção de conhecimento e de
conteúdo de forma colaborativa, através da interação professor-aluno e aluno-aluno
proporcionado pelas ferramentas e objetos de aprendizagens contidas no ambiente
virtual de aprendizagem (DEMO, 2010, p. 55).
No entanto, há que se identificar aqui, também, algumas resistências bem
evidentes no que se refere à prática de integração e articulação disciplinar na EAD.
Cinco, dos seis professores investigados, declararam sentir dificuldade em trabalhar
de maneira interdisciplinar e articulada coma realidade social vivida pelo educando.
Percebeu-se também que existe dificuldade de se estabelecer uma
desconstrução do fazer pedagógico tradicionalmente estabelecido. Fica claro na fala
dos professores que não acontece uma reflexão sobre a prática, quando são
questionados sobre o trabalho realizado no ensino presencial e no ensino a
distância. É como se, para esses profissionais, as habilidades e competências de
uma e de outra modalidade fossem as mesmas.
Por outro lado, os professores alegam escassez de tempo para replanejar
suas atividades, principalmente quanto aos mecanismos de avaliação e
desenvolvimento das rotinas como: planejar e elaborar material didático usadas nas
aulas, além de não perceberem claramente como sua disciplina possa relacionar-se
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com os temas de diferentes disciplinas. No discurso da professora Rubi esta
afirmação fica clara:
“Não tenho apenas essa turma do curso de Administração, tenho várias
outras turmas, então não tenho muito tempo de planejar as aulas como
realmente deveria, seria muito bom, se você tivesse tempo para sentar
como os outros professores e elaborar um planejamento coletivo e
interdisciplinar, mas isso é muito difícil.” (RUBI)

Evidenciou-se que ainda há professores que desconhecem ou ignoram a
importância da migração de conceitos e conteúdos de uma disciplina para outra. O
professor Diamante alega que “essa postura quebra a unidade, coerência e
consistência da disciplina”.
Outros oferecem grande resistência ao abrir a sua disciplina para
planejamento coletivo, nas repostas dos professores Diamante, Opala e Topázio,
percebe-se clara negação para o debate e questionamento, já que para isso seria
necessário romper com planos de curso tradicionalmente estabelecidos e abertura
em outros universos de conhecimento.
Sobre o processo que envolve a gestão da produção de materiais para EAD,
e mais precisamente, sobre a ideologia pedagógica que rege a organização do curso
no IFPI, percebe-se que as questões técnicas de produção e as questões didáticas
(forma de uso, linguagem utilizada, pesquisa acerca do público a ser atingido) não
estão relacionadas, ou seja, falta uma maior interação entre o design instrucional, a
parte tecnológica do curso e a área pedagógica, que é a parte didática.
É certo que cada unidade de ensino de EAD tem sua própria forma de
organização, existem diferentes formas de configurações em diferentes instituições.
Por exemplo, existem modelos em que os próprios docentes que preparam as
disciplinas também as ministram, e modelos em que alguns docentes (professoresconteudistas) organizam o conteúdo, com a ajuda de projetistas instrucionais, que
são depois trabalhados pelos alunos sob a supervisão de outros docentes (tutores).
Obviamente há modelos intermediários em que os papéis do professor-conteudista e
do tutor não são tão definidos, ocorrendo bastante colaboração entre esses atores.
(MILL; OLIVEIRA; RIBEIRO, 2010, p. 44)

Ainda é recorrente entre os professores a concepção de que o material
elaborado para o desenvolvimento do curso é a única e mais importante fonte de
informação de que o aluno vai dispor para cursar a disciplina. Não é levado em
consideração que nas trocas de ideias, nos debates entre os pares, na própria
internet, com suas inúmeras possibilidades, o aluno pode aprender de forma
igualmente significativa.
Na resposta do professor Topázio, onde ele afirma que “o material didático
impresso ainda é o principal material que o aluno tem a sua disposição para
aprender o conteúdo disponibilizado pelo professor na plataforma”, fica evidente que
ainda permeia a concepção de que o material da plataforma é a fonte mais
importante de conhecimento.
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Não que o material didático tenha perdido sua relevância, porém, devido à
valorização das interações e da construção coletiva do conhecimento, não existe
mais uma única fonte de saber, nem mesmo a melhor fonte de saber, todos são
construtores e revisores de conhecimento. E essa evidencia põe em debate a
relevância do material didático em EAD.
É tanto que cada vez mais as instituições vêm incentivando de seus docentes
a produção e elaboração de outros tipos diversificados de materiais didáticos. Além
dos materiais impressos, pede-se que os professores elaborem materiais didáticos
complementares, como vídeo-aulas, questionários on-line, videoconferências, web
conferências entre outros, uma vez que estes são os que estão em contato mais
direto com as necessidades de seus discentes. Desta forma, o foco começa ser
direcionado aos alunos e suas reais necessidades, o que foi possibilitado pela
interação que o docente tem com os mesmos através do AVA.
O emprego das tecnologias da informação e da comunicação na EAD não
significam apenas utilização de suportes diferentes para conteúdos antigos, mas
também (ANDERSON, 2004), significam o acesso a fontes ilimitadas de informação,
incluindo-se aquelas criadas pelos próprios alunos e docentes nas interações
síncronas e assíncronas entre aluno-professor e aluno-aluno.
De acordo com Demo (2010) no mundo virtual ninguém ensina, não existe
alguém para ensinar, existem parcerias, existe colaboração, existe mediação, o
professor como mediador, mas jamais como “ensinador”. O que de certa maneira se
relaciona coma fala de Freire (1979, p.87) quando afirma que o homem deve ser
sujeito da sua própria educação, que não pode ser objeto dela, que são professores
e alunos ao mesmo tempo e constroem de forma colaborativa o conhecimento do
grupo.
No entanto, essa postura só pode ser esperada quando os profissionais do
ensino a distância reconhecerem o poder do conhecimento, o poder transformador
que o saber pode exercer na vida das pessoas e que o ato de educar não é neutro.
Kramer (2003, p.22) nos faz refletir sobre a impossibilidade da neutralidade quando
afirma que “o fato não é neutro, portanto, da mesma forma que defender a
neutralidade é um modo específico de tomar posição, é atitude ética. O
descompromisso coincide, então, com um engajamento indireto”.
O professor tutor deve se apropriar do seu papel. As comunidades de
aprendizagem que são formadas na web precisam de um tutor (professor) para sua
mediação, e a finalidade é a construção de conhecimentos, inclusive:
Do ponto de vista educacional, as características constitutivas de tecnologias que
utilizam o meio digital trazem implicações para as ações docentes do professor de
cursos a distância. A maioria dessas implicações relaciona-se diretamente à natureza
das ferramentas necessárias para a comunicação mediada por computador (CMC)
que, de várias maneiras, transformam o contexto de produção do discurso e da
própria produção de conhecimento nos ambientes educacionais digitalizados.
(GERALDINI E FONTES, 2004, p. 97)
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O que está em causa, como refere Dias (2004, p. 15):
(...) é a necessidade de criação de uma nova pedagogia baseada na partilha, na
exposição das perspectivas individuais entre pares e na colaboração e iniciativa
conjunta, sendo a comunidade de aprendizagem o objeto e, simultaneamente, o meio
para essa mesma construção.

Além disso, a aprendizagem se estende para além dos muros da escola e na
EAD, com o uso da internet, esses muros se quer existem. É necessário reconhecer
e integrar os conhecimentos e informações que estão circulando na rede, assim
como as experiências e práticas vividas pelos estudantes.
Estas questões debatidas nos levam a confirmar ainda mais a concepção de
que as tecnologias da informação e da comunicação proporcionam espaços de
interação entre as pessoas e possibilitam que estas construam o seu conhecimento
de forma individual ou coletiva sendo, portanto, bastante enriquecedoras para a
educação, seja presencial ou a distância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Torna-se urgente na educação, o que abrange também a educação a distância, para
melhoria da qualidade, tanto do material usado, quanto do ensino, que haja
interação e diálogo. Diálogo entre aluno-professor, aluno-instituição, professorinstituição. Porém, esse diálogo só existirá quando mudanças significativas de
posturas e da prática acontecerem. A instituição e os docentes envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem precisam está abertos ao dialogo e ao novo, ao
incerto, o que ressalta a necessidade de se refletir sobre tais papéis.
Fica evidente que não há como produzir materiais e conteúdos didáticos sem
ouvir e entender o aluno de EAD, sem olhar as situações que ocorrem das
interações nos ambientes virtuais. Para produzir um conteúdo didático é
imprescindível que se busque entender as linguagens utilizadas no ambiente virtual
de aprendizagem e, além disso, entrar em contato constante com a equipe técnica
que implementará tal conteúdo .
Algumas competências e habilidades precisam ser valorizadas como:
“conviver com o provisório, ressignificar determinadas opções, a fim de entender o
novo” (DIAS, 2004 apud KOFF, 2009, p. 144), saindo da nossa “posição de
conforto”, em busca de ações que desencadeiam um olhar para nós mesmos e para
o outro.
Diante do exposto, fica as indagações: Será que temos noção do nosso
próprio discurso sobre a prática? Será que ensinamos ao ponto de dar o direito ao
outro de ter sua própria opinião, de ser crítico ao que se aprende?
São vários os sujeitos envolvidos no processo. Os coordenadores de curso,
coordenadores de tutoria, coordenadores de disciplina, professores conteudistas,
professores tutores entre outros e cada qual assume um determinado papel em prol
do mesmo objetivo: o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Sendo assim
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todos os esforços devem está voltados para essa pretensão, embora não haja
respostas ou um caminho único que levem a uma solução universal do problema
mas acreditamos que o debate a reflexão são o caminho.
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Resumo – Considerando a EaD como uma realidade, com suas especificidades e
potencialidades, buscamos identificar neste artigo se a experiência com tal
modalidade pode promover, para os alunos, uma ressignificação de alguns préconceitos formados, sobretudo pelo desconhecimento e a não vivência de
experiências com essa modalidade. Da perspectiva dos sujeitos deste artigo –
alunos egressos do Curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a
distância, ofertado pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
(UFVJM) – identificamos os seguintes pré-conceitos associados à EaD: 1)O curso
na modalidade a distância é mais fácil; 2)O curso na modalidade a distância exige
menos que o curso na modalidade presencial;3)O curso na modalidade a distância
é mais fraco que o curso na modalidade presencial. No que tange a oportunidade
de conhecer a EaD os alunos egressos ressignificaram suas percepções
associadas à credibilidade e no que tange à experiência de cursar um curso na
modalidade a distância, apresentaram mudanças em seu ponto de vista relativo
aos aspectos associados à qualidade de ensino. Ao se adaptarem às
especificidades do modelo de ensino a distância os sujeitos relataram terem
conseguido vencer seus medos e desconstruir seus pré-conceitos em relação à
eficácia da EaD.
Palavras-chave: Educação a Distância. Ensino Superior. Pré-conceitos
Abstract – Considering distance education as a reality, with its specificities and
capabilities, we sought to identify in this article if the experience with this modality
could promote, to the students, a reinterpretation of some pre-concepts formed
mainly by the ignorance and to the non-living experience in this mode. From the
perspective of this article’s subject – former students from the Degree Course on
Mathematics in distance learning, provided by the Federal University of Vales do
Jequitinhonha and Mucuri (UFVJM) - we identified the following pre-concepts
associated with distance education: 1) The course in distance mode is easier; 2)
The course in distance mode requires less than the presencial mode; 3) The course
in distance mode is weaker than the presencial mode. Regarding the opportunity to
cognize distance education, former students reframed their perceptions associated
with credibility and, with respect to the experience of attending a course in distance
mode, they showed changes in their point of view on the issues associated with the
quality of education. When adapting to the specificities of the distance learning
model, the subjects reported the achievement of overcoming their fears and
deconstructing their pre-concepts regarding the effectiveness of distance education.
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Introdução
Dentro de uma perspectiva política de expansão da Educação Superior no País, a
Educação a Distância (EaD) coloca-se como uma modalidade importante, sobretudo
em um país com as dimensões continentais do Brasil. Esta modalidade possibilita,
por meio do desenvolvimento das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDICs), uma popularização do acesso ao Ensino Superior
transpondo barreiras como distância, dificuldade em frequentar cursos presenciais,
dentre outras.
A modalidade de Educação a Distância propicia também, segundo Lacerda e
Espindola (2013), a oferta de cursos em áreas afastadas dos grandes centros, nas
quais frequentemente há uma carência de trabalhadores qualificados, dentre eles
professores.
Apesar de todas as dificuldades enfrentadas durante décadas para se
desenvolver e se constituir como instrumento legal de formação, a EaD só obteve
respaldo legal com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 – que exige que todos os professores da Educação Básica
tenham formação superior e estabelece, em seu artigo 80, a possibilidade de uso da
EaD em todos os níveis e modalidades de ensino. Esse artigo foi regulamentado
posteriormente pelos Decretos 2.494 e 2.561, de 1998, ambos revogados pelo
Decreto 5.622, em vigência desde a sua publicação, em 20 de dezembro de 2005.
Ainda no contexto das políticas públicas para a disseminação da Educação
Superior, agora amparado legalmente, foi instituído no Brasil, em 2005, a
Universidade Aberta do Brasil (UAB). Trata-se de um sistema integrado por
universidades públicas com ofertas de cursos em nível Superior, por meio do uso da
metodologia da Educação a distância, para a população que tem dificuldade de
acesso à formação universitária (BRASIL, 2012).
O que se observou desde então é um crescimento acentuado, tanto na
procura como na oferta dos cursos de Ensino Superior na modalidade a distância.
Segundo o Censo Escolar da EaD (ABED, 2010, p. 13), no ano de 2008, “o universo
das instituições que praticam EaD de forma credenciada pelo Sistema de Educação
no Brasil chegou a 376 instituições, 1.752 cursos e 1.075.272 alunos”. Estes
números realçam todo o investimento que tem sido despendido diante da
necessidade da expansão do Ensino Superior.
Apesar de todo crescimento, estruturação e organização na EaD, essa
modalidade de ensino ainda é vista com muita desconfiança em nosso país. "Para
alguns alunos, o fato de não ter aula na forma convencional e presencial leva-os a
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pensar que não precisam estudar [...]. Tal postura é também um reflexo do
descrédito e da ideia de ensino de má qualidade com o qual a EaD ainda tem que
lidar" (SOUZA, SARTORI e ROELSLER, 2008, p. 337) .
Essa desconfiança não é uma exclusividade do meio acadêmico, já que
comumente pode também ser identificada nos pré-concebidos discursos de pessoas
que ainda não vivenciaram experiências com a Educação a Distância e/ou não
tiveram a oportunidade de cursar um curso superior nessa modalidade.
Dentre esses preconceitos Giraffa (2012) destaca a associação da
modalidade a distância com a baixa qualidade de ensino ou ao atributo de um curso
sem validade. Segundo Kenski (2011) tal preconceito é decorrente de um medo
infundado de que o computador possa substituir o professor e de um preconceito
com o novo que geralmente está associado à necessidade de mudança seja essa
em relação à prática docente ou à permanente atualização profissional. A autora
aponta ainda que “projetos ruins, a ênfase demasiada aos aspectos tecnológicos e
aos conteúdos e o fracasso de algumas iniciativas equivocadas, contribuem para
ampliar este preconceito e o estigma de EaD como um ensino de segunda
categoria” (KENSKI, 2011, s/p.).

Marco Teórico
Pré-conceitos e Educação a Distância
A Educação a Distância, apesar da grande repercussão e expansão em nosso país,
vive um processo continuo de estruturação e aceitação. Isto se justifica, sobretudo
por suas especificidades e por ser relativamente nova no Brasil. Grande parte da
população ainda não vivenciou experiências com essa modalidade e um número
considerável de pessoas ainda desconhece a sua existência e legitimidade nos
diversos níveis de formação.
Quando se fala de algo novo é inevitável que diversos pré-conceitos emerjam.
Segundo Martins (1998, p.13) “o pré-conceito pode ser definido como juízo
provisório que pode ser transformado após o contato e conhecimento de outro ser
humano ou tema em questão”. Nesta perspectiva, vivemos um constante processo
de construir pré-conceitos que muitas vezes são elucidados e ressignificados a partir
da experiência. Conforme defende Mariani (2013) o pré-conceito é algo inevitável,
pois a construção de conceitos de qualquer objeto por nossa parte acontece a todo o
momento e conforme vamos nos relacionando esses conceitos sofrem
transformações.
Percebemos que o contato com a EaD e a percepção de suas possibilidades
e viabilidades, sobretudo por sua maior flexibilidade em relação ao tempo e ao
espaço, se comparados com o ensino presencial, são necessários para
transformação de muitos pré-conceitos uma vez que não podemos negar as
possibilidades da EAD sem antes vivenciá-las ou conhecê-las melhor.
Salgado (2003) relata que, na EaD, o estabelecimento do novo papel do
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professor como intermediador do conhecimento, e não mais como o único
responsável pela disciplina que leciona, tem gerado confusões e impropriedades.
Segundo Kenski (2011) a dificuldade de adaptação a esse novo papel está na
acomodação de muitos profissionais que precisam mudar as práticas docentes,
assumir novas posturas e passar a ter um comportamento de permanente
atualização profissional. Giraffa (2012, p.2) aponta ainda que “a maioria dos
professores que atuam hoje na Educação não foi formada com o uso de recursos
tecnológicos e possui pouca vivência na sua aplicação como elemento apoiador das
atividades envolvendo o ensino e a aprendizagem”.
Contudo, percebemos que – seja pelo pré-conceito gerado diante do ‘novo’,
seja pelo desconhecimento sobre a modalidade EaD ou simplesmente a falta de um
reconhecimento da necessidade de uma mudança na prática docente – muitos
professores que atuam na Educação Superior, muitas vezes com anos de
experiência na modalidade presencial, apresentam resistência e pré-conceitos
relacionados à modalidade EaD.
Por outro lado Giraffa (2012) adverte que esta resistência e pré-conceito
oriundos do desconhecimento desta modalidade bem como de suas potencialidades
contribui para fortalecer está imagem, as vezes, negativa associada a EAD.
O fato dos profissionais da Educação Superior, especialmente aqueles que
trabalham com formação de professores, como no caso da Pedagogia e
Licenciaturas, desconhecerem estratégias didáticas específicas para a
modalidade EaD pode contribuir significativamente para que se tenha uma
versão negativa do processo mediado por tecnologias e auxiliar a prejudicar
as iniciativas que vem sendo construídas no sentido de aumentar o acesso
da população à universidade, especialmente num país tão diverso e
continental como o Brasil (GIRAFFA, 2012, p.3)

Esta imagem negativa da EAD também é percebida no discurso de muitos
alunos, sejam eles do Ensino Superior presencial ou de alunos do Ensino Médio que
se preparam para iniciar sua vida acadêmica nas universidades. A grande maioria
desses alunos também não tiveram suas experiências com o ensino a distância e
acabam construindo pré-conceitos que, em muitos casos, desqualificam a EaD em
função do ensino presencial.
Para um aluno, que usualmente, constrói toda sua trajetória escolar
respaldada no modelo de ensino presencial, existe uma forte tendência à
comparação. Muitos alunos acabam apresentando alguns medos oriundos desta
comparação como, por exemplo, medo da ‘solidão’ seja pela ausência do professor
presencialmente ou pela falta do constante contato visual com os colegas, medo da
maior autonomia necessária para organização do tempo e das atividades, dentre
outros. Segundo Vasconcelos (2002) é necessário para aqueles que oferecem a
modalidade a distância o compromisso com a qualidade e para aqueles que ainda a
temem a coragem de viver essa experiência como mecanismo de romper com préconceitos
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
[...] o preconceito é uma realidade frente a qualquer novidade. O que é
preciso ser feito é realmente trabalhar a EaD de forma certa, pois só
resultados conseguirão por um fim a estes preconceitos. Não acreditamos
que seja uma forma de ensinar desprovida de problemas. Todavia,
sabemos que se bem trabalhada, pode gerar frutos bons e de qualidade,
sendo, portanto, uma grande aliada daquelas pessoas que precisam se
formar ou se capacitar e não dispõe de tempo para frequentar uma
instituição presencial (VASCONCELOS, 2002).

Em uma pesquisa realizada com 90 alunos de cursos presenciais da UNB, na
qual buscava-se identificar atitudes preconceituosas em relação a EaD, Corrêa e
Santos (2009) concluem que o modelo tradicional presencial de ensino e
aprendizagem constitui um paradigma difícil de ser quebrado e que os “resultados
indicam existir preconceito contra a educação a distância no meio acadêmico
pesquisado, identificada por meio de uma atitude geral negativa contra a
modalidade, evidenciada nas respostas apresentadas pelos participantes” (CORRÊA
E SANTOS 2009, p.20)
Ainda segundo Corrêa e Santos (2009) uma atitude negativa de preconceito –
ou pré-conceito como nos referimos neste trabalho – contra a modalidade a
distância se apresenta como um obstáculo para sua implementação e consequente
reconhecimento. E ainda ressaltam que é necessário repensar questões de gestão,
utilização de tecnologias e formação de profissionais para atuarem na área.
Não se pode negar que, como outra modalidade qualquer, a Educação a
Distância encontra suas dificuldades e desafios, mas também não podemos
descartar sua potencialidades sem antes vivência-las. Giraffa e Neto (2012)
destacam que
[...]temos os professores com conhecimento a ser compartilhado, milhares
de alunos sem acesso a eles, devido ao contexto econômico-político
geográfico do país, e a democratização do acesso à educação superior.
Dessa forma, a EaD pode contribuir muito para auxiliar a melhorar esse
quadro (GIRAFFA e NETO 2012, p. 11).

Metodologia
A Educação a Distância que, por um lado, é vista como um dos meios para se
transpor barreiras como a distância e a disponibilidade de horário – que para muitos
brasileiros, são grande empecilho à sua formação profissional – por outro lado, traz
consigo uma ‘desconfiança’, de boa parte da população, em relação a sua seriedade
e legitimidade.
A hipótese que temos, baseada na literatura, é a de que tais pré-conceitos,
sobretudo dos alunos, são gerados muito mais por desconhecimento do que por
resistência oriunda da experiência com a modalidade a distância.
Neste contexto, buscamos identificar se a experiência com a modalidade a
distância pode promover, para os alunos, uma ressignificação de alguns préconceitos formados, sobretudo pelo desconhecimento e a não vivência de
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experiências com essa modalidade.
Para tanto foi aplicado um questionário aos alunos egressos englobando
questões referentes à formação, a atuação e à visão mantida acerca da EaD. Para
este trabalho foram utilizados os dados provenientes apenas das respostas
oferecidas para o último item intitulado “visão acerca da EaD”. Tal item contemplou
as seguintes questões:
1. Qual a sua visão sobre a Educação a Distância após a conclusão do
Curso de Matemática da DEAD/UFVJM?
2. Sua visão sobre a Educação a Distância hoje é a mesma que tinha ao
iniciar o curso?
Adotamos neste estudo uma metodologia do tipo qualitativa e interpretativa
devido às características de nosso objeto de pesquisa. Tais características são: (1) a
fonte direta dos dados é o ambiente natural e o investigador é o principal agente de
recolha desses mesmos dados; (2) os dados que o investigador recolhe são
essencialmente de caráter descritivo; (3) os investigadores que utilizam
metodologias qualitativas interessam-se mais pelo processo em si do que
propriamente pelos resultados; (4) a análise dos dados é feita de forma indutiva; e
(5) o investigador preocupa-se, acima de tudo, em tentar compreender o significado
que os participantes atribuem às suas experiências (BOGDAN e BIKLEN, 1994).

Análise e Discussão dos Resultados
Após uma análise preliminar dos dados obtidos, identificamos os seguintes préconceitos associados à EaD
1. O curso na modalidade a distância é mais fácil;
2. O curso na modalidade a distância exige menos que o curso na
modalidade presencial;
3. O curso na modalidade a distância é mais fraco que o curso na
modalidade presencial.
Ao se deparar com a modalidade a distância, e considerando tratar-se de
‘algo novo’; os alunos buscaram referências em sua experiência com o ensino
presencial para fazer comparações. Os pré-conceitos explicitados, portanto, são, em
grande parte, oriundos da cultura escolar pautada no ensino presencial.
Em relação ao primeiro pré-conceito – o curso na modalidade a distância é
mais fácil – identificamos a ideia da EaD associada a uma “educação facilitada” que
“dá diplomas” e que seria apenas um “meio de promover o governo”.
No inicio achei que seria mais fácil (Aluno 1 - grifo nosso).
É uma educação séria, que avalia os alunos pelo que aprenderam, não uma
educação facilitada para que se tenha muitos formandos sem nenhuma
preparação, simplesmente para vangloriar da Educação à Distancia, como
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uma educação que forma e dá diplomas (Aluno 2 - grifo nosso).
[Penso] totalmente diferente de quando eu entrei. Eu via a Educação a
Distância com maus olhos acreditava que era apenas um meio de
promoção do governo, mas sou prova viva de que isso não é verdade e
que essa é uma saída muito eficiente para tentar solucionar os atropelos
educacionais que vemos atualmente (Aluno 4 - grifo nosso).

Quanto ao segundo pré-conceito – o curso na modalidade a distância exige
menos que o curso na modalidade presencial – destacamos a necessidade
explicitada pelos alunos, no decorrer do curso, de “aprender a estudar”, de “adquirir
hábito de estudos”, de “dedicar-se”, de ter “disciplina”, rotinas essas que pareciam
não considerar necessárias ao aluno da modalidade a distância. Barion e Teixeira
(2012, p.17), também ressaltaram que em seus estudos que “muitos alunos
disseram não saber que estudar a distância exigia tanto tempo, dedicação e
disciplina dos estudantes”.
É um educação muito mais acessível, mas é necessário muita dedicação
e disciplina (Aluno 3 - grifo nosso).
Se houver outras oportunidades, estudarei novamente a distância. Adquiri
cooperação, hábito e rotina de estudos (Aluno 5 - grifo nosso).
Foi a Educação a Distancia que me ensinou a estudar! De fato com
responsabilidade, onde eu aprendi a ler, a sintetizar, aprendi que hoje não
deu certo, se me esforçar mais eu vou conseguir amanhã! (Aluno 6 - grifo
nosso).

Quanto ao terceiro pré-conceito – o curso na modalidade a distância é mais
fraco que o curso na modalidade presencial – identificamos ideias de EaD
associadas a uma “menor cobrança” e consequentemente “menor conhecimento”,
implicando na formação de profissionais “menos capacitados”.
Reconheço que, assim como muita gente pensa, no inicio do curso achei
que a cobrança por parte dos professores poderia ser menor, e como
consequência menor conhecimento do que no presencial. Hoje tenho
certeza que tinha uma visão totalmente contrária da realidade (Aluno 3 grifo nosso).
No início havia uma resistência de minha parte mas hoje, depois de ter
vivido a experiência de cursar uma licenciatura, afirmo ser uma ferramenta
espetacular e pode sim formar profissionais capacitados (Aluno 4 - grifo
nosso).

Ao serem questionados sobre a modificação da visão de Educação a
Distância que mantinham no início do curso, os alunos explicitaram mudanças em
relação à forma como concebiam a EaD. Tais mudanças – sinalizadas por
expressões como “[Penso] totalmente diferente de quando eu entrei”, “Hoje tenho
certeza que tinha uma visão totalmente contrária da realidade” – explicitam uma
ressignificação da “resistência” com a EaD após a experiência de cursar um curso
na modalidade a distância, como exemplifica o extrato abaixo.
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No início havia uma resistência de minha parte mas hoje, depois de ter
vivido a experiência de cursar uma licenciatura, afirmo ser uma
ferramenta espetacular e pode sim formar profissionais capacitados (Aluno
4 - grifo nosso).

Considerações Finais
Considerando a EaD como uma realidade, e diante suas especificidades e
potencialidades, buscamos identificar neste artigo se a experiência com tal
modalidade pode promover, para os alunos, uma ressignificação de alguns préconceitos formados, sobretudo pelo desconhecimento e a não vivência de
experiências com essa modalidade.
Identificamos nos relatos dos alunos egressos que os pré-conceitos
explicitados são, em grande parte, oriundos da cultura escolar pautada no ensino
presencial. Assim, ao se deparar com esta nova modalidade os alunos tendem a
buscar referências do ensino presencial para fazer comparações “no início do curso
achei que a cobrança por parte dos professores poderia ser menor, e como
consequência menor conhecimento do que no presencial”.
Como identificado na literatura por Giraffa e Netto (2012), Corrêa e Santos
(2009) dentre outros, neste estudo os alunos explicitaram pré-conceitos associados
a visão da EaD como um ensino de baixa qualidade ou ao atributo de um curso sem
validade. Os pré-conceitos apresentaram a ideia de que:
1. O curso na modalidade a distância é mais fácil;
2. O curso na modalidade a distância exige menos que o curso na
modalidade presencial;
3. O curso na modalidade a distância é mais fraco que o curso na
modalidade presencial;
Percebemos que estes pré-conceitos por um lado apresentam a ideia de que
a EaD é vista como “mais fácil” que o ensino presencial e por outro lado que ela tem
“menos valor” que o ensino presencial. Notamos que se a falta de vivência de
experiências com a modalidade a distância gera pré-conceitos ligados à dinâmica do
curso, o desconhecimento dessa modalidade gera pré-conceitos ligados à sua
credibilidade.
Os alunos que participaram desta pesquisa são alunos que tiveram no curso
de Licenciatura em Matemática seu primeiro contato com o ensino na modalidade a
distância e em seus relatos evidenciaram que o conhecimento e a vivência com essa
modalidade caracterizou-se como oportunidade para transformar seus pré-conceitos.
No que tange a oportunidade de conhecer a EaD eles ressignificam
percepções associadas à credibilidade, por exemplo, ao descobrirem que o diploma
de um curso a distância tem o mesmo valor de um diploma de curso presencial. Por
outro lado, no que tange a vivência da experiência de cursar um curso na
modalidade a distância, eles apresentam mudanças em seu ponto de vista relativo
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aos aspectos associados à qualidade de ensino.
Percebemos, nas respostas, que os alunos – ao se adaptarem às
especificidades do modelo de ensino à distância criando seu “hábito e rotina de
estudos”,“dedicação e disciplina” necessários ao aluno da EaD – conseguem vencer
seus medos, desconstruir seus pré-conceitos e perceber que um curso de EaD
“pode sim formar profissionais capacitados”.
Assim, concluímos que se faz necessária uma preocupação com a qualidade
dos cursos oferecidos na modalidade a distância priorizando a formação dos
professores/tutores para explorarem ao máximo as potencialidades dessa
modalidade, uma melhor organização em sua gestão, questões associadas a
utilização das tecnologias, dentre para garantir uma maior aceitação e valorização
da EaD. Também enfatizamos que a experiência de cursar um curso de EaD é
fundamental para ressignificar muitos pré-conceitos criados, sobretudo na
comparação com a cultura escolar presencial.

Referências
Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED). Censo EAD.BR. São Paulo:
Pearson Education do Brasil, 2010.
BARION, E. N.; TEIXEIRA,, R. Comunicação e interatividade: a ação dialógica no
telecurso tec on line. 18º CIAED Congresso Internacional ABED de Educação
a Distância. “Histórias, Analíticas e Pensamento “Aberto” – Guias para o Futuro
da EaD”. São Luís – Maranhão, Brasil, 2012.
BOGDAN, R.C; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação. Porto
Editora, 1994.
BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES). O que é UAB?. Brasília, 2012. Disponível
em<http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6&It
emid=18> Acesso em: 19 fev.2014.
CORRÊA S.C.; SANTOS L.M.M. Preconceito e educação à distância: atitudes de
estudantes universitários sobre os cursos de graduação na modalidade a
distância. ETD Educ Temática Digital, Campinas, v.11, n.1, p.273-297, dez. 2009.
Disponível em: http://ojs.fe.unicamp.br/ged/etd/article/viewFile/2026/2605 . Acesso
em: 09 de maio de 2016
GIRAFFA, L. M.M.; NETTO C. Preconceito ou despreparo? uma investigação
acerca da percepção dos docentes de pedagogia sobre formação de
professores
na
modalidade
ead.
Diponível
em:
http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2012/Formacao_de_Professores
/Trabalho/12_25_36_2784-7159-1-PB.pdf. Acesso em: 09 de maio de 2016
KENSKI, V. M. Um Novo Tempo para a Educação. Disponível
http://www.ead.sp.senac.br/newsletter/janeiro06/variedades/variedades.htm

em:
.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Acesso em: 4 de maio de 2016.
LACERDA, F. K. D.; ESPÍNDOLA, R. M. Evasão na Educação a Distância: um
Estudo de Caso, Revista EAD em Foco. Fundação Cecierj – v. 3, n.1, p.96 - Rio
de Janeiro - Dezembro 2013.
MARIANI C. PRÉ-CONCEITO E PRECONCEITO (2013) Disponível em:
http://www.afilosofia.com.br/post/pre-conceito-e-preconceito/480 Acesso em: 09
de maio de 2016.
MARTINS, M. M. Reflexões sobre preconceito – em busca de relações mais
humanas. InterAÇÃO, Curitiba, v. 2, p. 9-27, jan./dez. 1998.
SALGADO, M. U. C. Educação a Distância na universidade do século XXI: PGM
3 – Texto 1 – Orientação acadêmica e tutoria nos cursos de graduação a
distância. 2003.
SOUZA, A. R. B.; SARTORI, A. S.; ROESLER, J. Mediação Pedagógica na
Educação a Distância: entre enunciados teóricos e práticas construídas. Revista
Diálogo Educacional v. 8 n. 24 maio/ago. 2008.
VASCONCELOS, J. S. A educação a distância na Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia: [s.n.], 2002.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

FERRAMENTA DE APOIO À GESTÃO DA AÇÃO DOS
TUTORES NO MOODLE USANDO CONCEITOS DE
LEARNING ANALYTICS
Luciana Silva Zapparolli1, Itana Stiubiener2
1Universidade

Federal do ABC/ CCMC / luciana.zapparolli@ufabc.edu.br

2Universidade

Federal do ABC/ CCMC / itana.stiubiener@ufabc.edu.br

Resumo – Este trabalho apresenta uma ferramenta para auxiliar no
acompanhamento da participação dos alunos e no monitoramento das ações dos
professores/tutores, utilizando técnicas de Business Intelligence (BI) e conceitos de
Learning Analytics (LA). A ferramenta oferece relatórios sumarizados por
professor/tutor, contendo uma visão geral das ações tanto dos alunos quanto do
professor/tutor em todas as salas ou cursos em que o tutor atua. O AVA é o Moodle,
que oferece algumas ferramentas com recursos de Learning Analytics, porém, estas
ferramentas oferecem somente uma visão parcial por curso/contexto, o que dificulta
o processo de gestão.
Palavras-chave: Gestão de EaD. Business Intelligence. Learning Analytics.
Monitoramento em ambientes virtuais.
Abstract – This paper presents a tool to assist in monitoring student participation
and monitoring of the actions of teachers / tutors, using techniques of Business
Intelligence (BI) and concepts of Learning Analytics (LA). The tool provides
summarized reports per teacher / tutor, containing an overview of the actions of both
the students and the teacher / tutor in all rooms or courses that tutor works. VLE is
Moodle, which offers some tools Learning Analytics features, however, these tools
provide only a partial view for course / context, which makes the management
process.
Keywords: Distance Education Management. Business Intelligence. Learning
Analytics. Monitoring in virtual environments.

1. Introdução
É conhecido que no formato de ensino a distância (EaD), o aluno é o sujeito ativo do
processo de aprendizagem e para que alcance resultados satisfatórios necessita de
incentivos e motivações de forma a realizar os estudos e transformar as informações
em conhecimento tornando o papel do professor de grande importância (AFFONSO,
2014).
Na EaD existem várias definições em relação aos papéis atribuídos aos
professores no Ensino a Distância, tais como, professor autor, tutor, mediador online
entre outros. Perrier e Silveira (2015) afirmam que o tutor deve assumir o compromisso
pedagógico de favorecer a internalização dos saberes, considerando a realidade dos
estudantes, de forma a estimular a reflexão, estimular a troca de experiências e
conhecimentos com o objetivo de assegurar a aprendizagem significativa.
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Não necessariamente um curso precisa de um professor e um tutor. Esta
decisão está relacionada a três situações: fluência digital que o professor possui,
número excessivo de alunos matriculados e a disponibilidade de tempo do professor
em realizar e acompanhar o curso. Nada impede que um professor atue como tutor
em cursos online (CLEMENTINO, 2013).
Neste trabalho consideraremos o papel do professor e do tutor como um único
papel, denominado, professor/tutor.
1.1 Problematização
Para garantir melhores resultados no processo de ensino e aprendizagem a distância,
uma das necessidades é o monitoramento das ações dos professores/tutores nos
Ambientes Virtuais de Aprendizagem, sendo muitas vezes o gestor de EaD, o
responsável por esta tarefa.
Segundo Rumble (2003) o gestor de EaD é responsável pelo planejamento,
organização, direção e controle. A UNESCO complementa que a gerência e a
administração eficiente requerem não apenas uma equipe competente, mas também
sistemas e rotinas administrativas bem definidas e eficientes para que ofereçam uma
educação a distância de qualidade (NUNES, 2013).
Para que o professor/tutor realize as ações necessárias para garantir esse
resultado esperado, ele deve acompanhar a participação dos alunos em fóruns,
atividades e acessos de forma eficiente.
Dentre diversos AVAs existentes trabalharemos com o Moodle1, por ser um
AVA amplamente utilizado em milhares de instituições no mundo e consequentemente
ser um sistema muito seguro e muito testado, além de ser uma plataforma gratuita.
O Moodle oferece ferramentas de Learning Analytics, que podem ser definidas
como sendo um conjunto de ferramentas voltadas à medida, coleta, análise e relato
dos dados de alunos com a finalidade de melhorar o processo de ensino e
aprendizagem através da análise de dados gerados pelos alunos (MOISSA et al.,
2014).
Essas ferramentas existentes não são capazes de extrair informações de forma
que seja de fácil entendimento tanto aos professores/tutores quanto aos gestores,
dificultando assim uma gestão eficiente e eventuais tomadas de decisões.
Além das informações extraídas do Moodle não serem de fácil entendimento,
elas se referem sempre a um curso, atividade ou a algum participante em específico,
desta forma, caso o gestor de EaD necessite de uma visão global das ações de
determinado professor/tutor, deverá extrair essas informações de cada sala virtual
onde o mesmo atua para depois montar um relatório completo, utilizando na maioria
das vezes, ferramentas auxiliares e somente após esse processo conseguirá analisar
e tomar decisões referentes ao corpo docente de forma confiável.
1

http://moodle.org
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1.2 Objetivos específicos
A importância deste trabalho está na identificação de uma ferramenta auxiliar que,
integrada ao Moodle, ofereça um melhor acompanhamento da participação dos
alunos, além de um monitoramento eficiente das ações dos professores/tutores,
considerando todas as salas em que atuam.
Organizamos este artigo em 8 seções. A seção 2 apresenta os conceitos
relacionados a Business Intelligence (BI) e a seção 3 conceitos de Learning Analytics
(LA), alguns recursos do Moodle associados ao conceito de Learning Analytics e
também apresenta a ferramenta Pentaho BI, utilizada para o desenvolvimento da
solução objeto deste trabalho. A seção 4 apresenta a metodologia e diagnóstico, onde
será apresentada uma solução para o problema da pesquisa. A seção 5 apresenta a
ferramenta desenvolvida e resultado parcial. Na seção 6 será apresentada a
conclusão e na seção 7 algumas propostas de trabalhos futuros, por fim, na seção 8
as referências utilizadas no trabalho.

2. Business Intelligence (BI)
Entende-se por Business Intelligence (BI) como um conjunto de processos,
tecnologias e ferramentas necessárias para transformar dados em informações úteis
e significativas. (BELE et al., 2015).
Segundo Almeida e Camargo (2015) a tomada de decisão é um aspecto chave
dentro da gestão organizacional. Dados e informações que descrevam o contexto do
problema auxiliam a maximizar o sucesso nas decisões tomadas.
As organizações, ao longo de sua existência geram e armazenam uma grande
quantidade de dados referentes às atividades realizadas, se tornando assim
necessário a aplicação de técnicas de BI no processo de tomada de decisões
estratégicas, uma vez que, decisões equivocadas podem comprometer o futuro de
uma organização. Neste cenário, também encontram-se as instituições de ensino, que
necessitam ter recursos para subsidiarem a otimização de seus processos decisórios
(ALMEIDA;CAMARGO, 2015).
São componentes da arquitetura BI e que auxiliam a visão e a manipulação de
grandes quantidades de dados: Data Warehouse (DW) e On-Line Analytical
Processing (OLAP) (BENTES, 2008).
2.1 Data Warehouse (DW)
Um data warehouse, ou armazém de dados, é um banco de dados que serve como
repositório de uma organização construído com a finalidade de gerar relatórios e
análise de negócios (Gonçalves, 2012). De acordo com Melo (2007) o data warehouse
deve ficar fora do ambiente de produção.
Uma das etapas críticas da implantação de um DW é a fase da Extração,
Tratamento e Limpeza dos dados – ETL, pois, se uma informação estiver equivocada
trará consequências futuras imensuráveis (UNO, 2015).
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2.2 ETL (Extract Transform Load)
Turban et al. (2009) afirmam que o processo ETL consiste na leitura dos dados de um
ou mais bancos de dados, cujo processo é chamado de extração, após a extração
tem-se a conversão dos dados extraídos para a forma que é necessária, a fim de que
sejam carregados em um data warehouse ou outro banco de dados, denominado
transformação e finalmente a carga dos dados no data warehouse.
As três funções do banco de dados, segundo Turban et al. (2009), são
integradas em uma ferramenta para extrair dados de um ou mais bancos e colocá-los
em outro banco de dados ou data warehouse consolidados.
Segundo Santos (2013), o ETL é quem alimenta o DW e o BI e conclui que,
caso este processo não funcione corretamente, o BI não terá as informações
necessárias.
2.3 OLAP (On-Line Analytical Processing)
Devido ao aumento significante da quantidade de dados das empresas e a
necessidade da disponibilidade imediata de informação por parte dos gestores, de
maneira que não podem ficar esperando os relatórios solicitados ao pessoal de T.I,
surgiram as ferramentas OLAP que permitem a geração on-line de informações sob a
forma de relatórios, rankings, consultas ad-hoc (montadas de forma única pelo próprio
usuário), etc (BENTES, 2008).
2.4 Business Intelligence em Learning Management System (LMS)
A definição de BI mudou ao longo do tempo. Com a adoção dos LMS no apoio à
aprendizagem, aumenta-se o volume de informações a serem gerenciadas pelos
professores/tutores e também pelos gestores de EaD, o que dificulta a gestão nesses
ambientes (Giraffa, 2016). Surgiu então uma derivação dos princípios de BI usado em
sistemas de informação aplicados ao campo educacional, denominado Learning
Analytics (CONDE, 2013).

3. Learning Analytics (LA)
Learning Analytics (LA) é um campo de pesquisa que está em crescimento e
apresenta várias ferramentas implementadas, que no campo de educação visam
oferecer a educadores recursos para que eles reconheçam e avaliem seu processo
educacional (Dimopoulos et al.,2013). Segundo Johnson (2010) o termo Learning
Analytics apareceu pela primeira vez em 2009 no The Horizon Report.
LA é um poderoso meio para informar alunos, professores/tutores e gestores
sobre o desempenho do aluno e o progresso do processo de aprendizagem (SAHAR,
2016).
Segundo Sahar (2016), existem várias ferramentas LA disponíveis em vários
AVAs, como por exemplo o Moodle, no entanto, são utilizadas somente para relatar o
desempenho dos alunos em atividades específicas.
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3.1 Learning Analytics no Moodle
O Moodle2 oferece várias ferramentas de aprendizagem e análise para avaliar o
desempenho dos alunos, dentre elas:
GISMO: é uma ferramenta de visualização usada para analisar o
processo de aprendizagem de alunos de forma abrangente, que dá uma
visão de toda a classe e não apenas de um aluno em específico ou de
um recurso específico. É útil aos professores/tutores.
MOCLog: é um conjunto de ferramentas utilizadas para analisar e
apresentar dados do Moodle. O desenvolvimento desta ferramenta foi
baseado no GISMO, através desta ferramenta os usuários tem acesso a
relatórios sumarizados de interações relacionadas com ações em
recursos e ferramentas, tais como questionários (SAHAR, 2016).
Learning Analytics Enhanced Rubric (LAe-R) : é um plugin criado para o
moodle sendo um método de classificação avançada utilizada para a
avaliação criteriosa. Contém alguns critérios e níveis de classificação
relacionados associados a dados a partir da análise da interação dos
alunos e comportamento de aprendizagem em um curso tais como:
tempo de acessos a materiais de aprendizagem, números de
mensagens e outros (PETROPOULOU, 2014).
Segundo o Moodle, existem várias maneiras de ver as tendências, análises e
dados na plataforma, a partir do Moodle 2.8, entre elas:
Monitoração de eventos: emitem notificações a administradores e
professores/tutores quando determinados eventos ocorrem no Moodle;
Estatísticas gerais: trata-se de um plugin que gera gráficos do site e
relatórios do curso, incluindo o login do usuário, países, idiomas
preferenciais, número de cursos por categoria, número de cursos por
tamanho e os usuários inscritos;
Relatório abrangente (site-wide Relatório): são acessados pelos
administradores, são relatórios de todo o site;
Análise de Comprometimento: o bloco Engagement Analytics fornece
informações sobre o progresso do aluno no curso, escolhendo as
atividades que serão monitoradas pelo Moodle;
Atividades (Logs): são relatórios que podem ser visualizados pelos
administradores;
Gráficos de relatórios dos Fóruns (Fórum Graph Relatório): exibe as
interações em uma única atividade Fórum e cria um gráfico direcionado;
2
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Apesar das ferramentas de LA disponibilizadas pelo Moodle, não é possível
obter informações detalhadas da atuação do professor/tutor relativas a todas as salas
em que atua. Para obter os relatórios sumarizados é necessário que o gestor acesse
cada sala que um professor/tutor atua para avaliar suas ações, o que torna-se
especialmente complicado em situações em que o professor/tutor tem uma atuação
significativa, participando de várias salas simultaneamente.
3.2 Pentaho BI
A plataforma Pentaho3, conhecida como Pentaho Open BI, é uma suíte de aplicativos
Open Source para criação de soluções BI, distribuída através da licença pública de
Pentaho (PPL – Pentaho Public License) de código aberto.
Neste trabalho a versão utilizada é a Community, por ser open source, gratuita
e fornecer praticamente os mesmos módulos da versão Enterprise, paga. Os módulos
a serem utilizados serão o Pentaho Data Integration PDI (Kettle), o BiServer e o
Report Designer.
3.2.1 Pentaho Data Integration (PDI)
O PDI é um dos componentes mais poderosos responsável pelo processo de ETL, é
uma coleção de ferramentas projetadas para preencher o data warehouse com dados
(NASCIMENTO, 2016).
Segundo Nascimento (2016) o processo de ETL (Extração, transformação e
carga) é o mais crítico e demorado na construção de um DW, pois consiste na
extração dos dados de bases heterogêneas, na transformação e limpeza destes
dados e na carga dos dados do Data Warehouse.

4. Metodologia e Diagnóstico
Este trabalho pode ser classificado quanto à natureza da pesquisa como pesquisa
aplicada. Quanto aos seus objetivos esta pesquisa é caracterizada como exploratória
e descritiva e do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a coleta de dados será
feita através de pesquisa bibliográfica e estudo de caso.
Para o desenvolvimento do trabalho foram realizados os seguintes passos:
Extração de dados reais do Moodle, referentes a disciplinas de quatro
cursos de graduação ocorridos no segundo semestre de 2015, sendo eles,
Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Processos Gerenciais,
Administração e Ciências Contábeis. Foram apresentadas estatísticas das
interações dos professores/tutores com alunos nas ferramentas: fórum e
questionário, assim como da participação dos alunos, através de estudo de
caso.
Análise de resultados obtidos a fim de constatar os problemas apontados
3
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pela pesquisa bibliográfica.
Implementação da ferramenta utilizando Pentaho BI.
Para fins de privacidade será omitido o nome do professor/tutor, e no estudo
apresentado, será referenciado como tutor “A”.
Os dados foram obtidos a partir das três disciplinas, sob responsabilidade do
tutor “A”, denominadas: MKP – Marketing Pessoal, MTA – Métodos e Técnicas de
Pesquisa Aplicada e PO – Psicologia Organizacional. Estas disciplinas foram
escolhidas por totalizarem um número maior de alunos cadastrados.
4.1 Perfil do tutor “A” nos cursos e disciplinas analisadas
As responsabilidades estabelecidas aos professores/tutores nesse ambiente por essa
instituição são:
acompanhar o acesso dos alunos diariamente,
atender ao Fórum de Dúvidas em um período de até 24 horas da postagem,
publicar mensagens informativas e de alertas no Fórum de Notícias,
preparar e distribuir o conteúdo programático do curso de acordo com a
ementa especificada no plano de aulas da disciplina, respeitando o
calendário acadêmico da instituição,
preparar e publicar atividades que podem ser:
questionários,
fóruns avaliativos,
tarefas dos tipos online ou envio de arquivos,
dar o retorno referente às atividades,
preparar e corrigir as avaliações.
Além disso os professores/tutores são orientados a motivar a participação dos
alunos enviando mensagens semanais, alertando-os quanto ao prazo das atividades
propostas e os orientando nos estudos.
4.2 Acompanhamento da participação dos alunos e das ações do tutor “A” nas
disciplinas MKP, MTA e PO
A Tabela 1 apresenta uma visão geral da participação dos alunos (acesso) nas três
salas virtuais, de responsabilidade do tutor “A”. Foram considerados ativos os alunos
que pelo menos uma vez, acessaram a sala virtual no último mês do curso, em
dezembro de 2015.
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Tabela 1. Participação dos alunos (acesso) nas salas virtuais

A Figura 1 apresenta o relatório analítico oferecido pelo Moodle, referente aos
acessos de alunos, em uma sala específica em que o professor/tutor atua.

Figura 1. Acessos referentes a alunos

A Tabela 2 apresenta uma visão geral da participação dos alunos no Fórum de
Notícias, nas três salas virtuais, de responsabilidade do tutor “A”.
Tabela 2. Participação dos alunos no Fórum de Notícias

A Figura 2 apresenta o relatório analítico referente aos acessos no Fórum de
Notícias pelos alunos em uma sala específica que o professor/tutor atua.

Figura 2. Acessos referentes a alunos

A Tabela 3 apresenta uma visão geral da participação dos alunos no Fórum de
Dúvidas, nas três salas virtuais, de responsabilidade do tutor “A”.
O relatório extraído do Moodle referente ao acesso dos alunos no Fórum
de Dúvidas é idêntico ao apresentado na Figura 2.
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Tabela 3. Participação dos alunos no Fórum de Dúvidas

É importante ressaltar que todos os participantes do curso recebem as
mensagens que são postadas nos fóruns também por e-mail e, como não é possível
contabilizar os acessos às mensagens por e-mail, foram considerados somente os
acessos nas salas virtuais.
A Figura 3 apresenta o relatório disponibilizado pelo Moodle, referente a
participação dos alunos nas atividades do tipo questionário, de uma sala específica
em que o professor/tutor atua.

Figura 3. Participação dos alunos nas atividades do tipo Questionário

A Tabela 4 apresenta uma visão geral da participação dos alunos nas
atividades do tipo Questionário, nas três salas virtuais, de responsabilidade do tutor
“A”.
Tabela 4. Participação dos alunos nas atividades do tipo Questionário

A Tabela 5 apresenta uma visão geral da participação do tutor “A” no Fórum de
Dúvidas, nas três salas virtuais.
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Tabela 5. Participação do tutor “A” no fórum de dúvidas

A Tabela 6 apresenta uma visão geral da participação do tutor “A” no Fórum de
Notícias, nas três salas virtuais.
Tabela 6. Participação do tutor “A” no Fórum de Notícias

4.3 Análise dos dados extraídos
Observa-se pelo estudo, através das Figuras 1, 2 e 3, que o Moodle permite a extração
de relatórios de alunos inativos por mais de um período, especificado no sistema,
participação de alunos em fóruns, atividades, porém, não são de fácil interpretação.
O professor/tutor utilizou a ferramenta Fórum de Notícias para manter os alunos
informados sobre os acontecimentos no curso, tais como prazo de atividades,
calendário de provas, alertas e também este Fórum foi utilizado para mensagens de
boas-vindas aos alunos, no entanto, no caso do tutor “A” foram postadas somente
quatro mensagens no Fórum de Notícias de cada sala virtual, o que é considerado
pouco devido à importância desta ferramenta na transmissão de informações aos
alunos. O acesso a este Fórum de Notícias é importante, pois através dele são
publicados tópicos relevantes, tais como: avisos, alertas, datas importantes, prazos,
etc.
Um dos papeis principais dos tutores é serem responsáveis por explicar e
esclarecer questões referentes à disciplina (BELLONI, 2015). A ferramenta utilizada
para esta finalidade nos exemplos apresentados foi o Fórum de Dúvidas. Nos
resultados apresentados observou-se que a participação do professor/tutor foi
representativa, mediante as mensagens postadas no Fórum de Dúvidas, no sentido
de comentá-las, já a participação dos alunos não foi significativa, de acordo com o
número de mensagens postadas por eles.
Neste estudo o professor/tutor ofereceu doze questionários avaliativos durante
o curso e, através do BOX Atividades conseguiu extrair as informações de quantas
tentativas foram realizadas em cada questionário, porém, de difícil interpretação.
O monitoramento das ações no Moodle torna-se muito trabalhoso tanto para o
professor/tutor quanto para o gestor, uma vez que é necessário que estes
monitoramentos sejam feitos em cada sala virtual em que o tutor atua, de forma
isolada, para depois as informações serem agrupadas e fornecerem uma visão geral
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
das ações.
A mesma deficiência do ambiente é constatada para o gestor do ambiente e
processos EaD, que não possui uma forma de obter uma visualização das ações dos
professores/tutores de forma global, agrupando todas as salas virtuais sob
responsabilidade dos mesmos, sendo necessário que acessem cada sala virtual de
forma isolada e extraiam as informações de seu interesse.
Uma ação tutorial competente poderia minimizar muitas falhas neste processo
de ensino e aprendizagem, e permitindo ao gestor tomadas de decisões referentes ao
corpo docente durante o curso, mediante isso, é interessante que:
O professor/tutor seja monitorado semanalmente através de estatísticas
de acessos nas salas virtuais;
Mensagens sejam postadas nos Fóruns de Notícias e Dúvidas;
Atividades avaliativas sejam postadas semanalmente podendo ser:
questionários, tarefas online, tarefa de envio de arquivos e fóruns de
discussão.

5. Ferramenta para acompanhamento de alunos e professores/tutores
Nesta seção serão descritas, através do caso de uso descrito na Figura 4, as
necessidades identificadas a partir do estudo apresentado na seção 4 e proposta
funcionalidades à ferramenta integrada ao Moodle, que utiliza técnicas de BI,
desenvolvida na suíte de aplicativos Pentaho, para emitir relatórios gerenciais tanto
aos professores/tutores quanto aos gestores do processo. Esta ferramenta foi
desenvolvida em duas fases. Os relatórios serão gerados de forma global,
abrangendo todas as salas de responsabilidade de um determinado professor/tutor.

Figura 4. Caso de uso sobre as ações dos alunos e do professor/tutor
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A partir destes relatórios espera-se que:
o professor/tutor possa agir de forma rápida e eficiente em seu papel de
motivar e estimular a participação dos alunos;
os gestores de ambientes e processos EaD melhorem o tempo nas
tomadas de decisões referentes ao corpo docente podendo alcançar
melhores resultados na modalidade EaD.
5.1 Primeira fase
Na primeira fase, foram executadas as seguintes tarefas:
Instalação e configuração do Pentaho;
Criação das tabelas finais por meio de scripts SQL, desta forma, os relatórios
gerados são estáticos, não havendo uma atualização periódica. Foi
considerado o acesso dos últimos 30 dias.
Criação dos relatórios analíticos e consolidados, os quais irão acessar a base
do DW, que conterá todos os dados, agrupados e quantificados, conforme
Figura 7.
5.2 Segunda fase
A segunda fase foi constituída das seguintes tarefas:
Na camada dos dados, foi criado um processo de ETL com a ferramenta
Pentaho Data Integration, a fim de que os dados replicados da base do Moodle
sejam consumidos para um ambiente de data warehouse (DW). Nesta fase, o
processo será agendado para ser executado no período D-1, mantendo o
ambiente sempre atualizado com dados do dia anterior, conforme Figura 5:

Figura 5. Processo ETL

Este trabalho utiliza o modelo dimensional conhecido como esquema floco de
neve (snowflake), conforme Figura 6. Neste esquema as tabelas são padronizadas
para eliminar a redundância de dados e os dados das dimensões são distribuídos em
múltiplas tabelas (SANTANA, 2015).
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Figura 6. Modelo Snow Flake

5.3 Resultado parcial
A ferramenta oferece um filtro, onde selecionando o professor/tutor e considerando
ativos os alunos que acessaram o curso nos últimos 30 dias é gerado o relatório
analítico e consolidado contendo o percentual de participação dos alunos em cada
sala virtual de responsabilidade do professor/tutor selecionado, conforme Figura 7.

Figura 7. Relatório de percentual de participação de alunos por tutor, agrupados por
curso

6. Conclusão
O estudo realizado mostrou que o Moodle não oferece recursos para que o
professor/tutor faça um acompanhamento eficiente da participação dos alunos, e
também, não oferece as ferramentas necessárias para que gestores do ambiente e
dos processos educacionais acompanhem as ações dos professores/tutores de forma
global, agrupado por professor/tutor e salas ou cursos em que atuam.
A ferramenta apresentada permite que esses relatórios sejam facilmente
configurados e através da utilização de técnicas de BI forneça de forma automática as
visões necessárias tanto ao professor/tutor em relação à participação dos alunos
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quanto ao gestor do ambiente e processos EaD em relação às ações dos tutores no
AVA Moodle.
Estes relatórios são utilizados como apoio ao gestor de EaD para que possa
tomar decisões em relação ao corpo docente em tempo hábil e de forma assertiva, de
modo a aprimorar o processo de gestão em AVAs.

7. Trabalhos Futuros
Como trabalhos futuros sugere-se a implementação dos relatórios propostos na seção
5 e a criação de plug-ins no Moodle para que sejam somados aos recursos de LA
oferecidos pela plataforma. Além disso, sugere-se a criação de uma ferramenta
parametrizável que possibilitará a geração das visualizações em qualquer AVA,
através da criação de scripts que utilizam parâmetros, podendo assim alimentar o DW
com as informações necessárias.

8. Referências
AFFONSO, S.B.; QUINELATO, E. Educação a Distância: Algumas Considerações a
Respeito do Autogerenciamento da Aprendizagem pelos Estudantes. EAD em
FOCO, v. 4, n. 2. 2014
ALMEIDA, A. M.R.; CAMARGO, S. S. Aplicando Técnicas de Business Intelligence
sobre dados de desempenho Acadêmico: Um estudo de caso. XI Escola Regional
de Banco de Dados. Caxias do Sul-RS, 2015.
BELE, J.L.et al. Business intelligence in e-learning. In: Interactive Collaborative
Learning (ICL), 2015 International Conference on. IEEE, 2015. p. 369-375.
BELLONI, M. L. Educação a Distância – 7ª edição. São Paulo: Autores Associados,
2015
BENTES, A. TI Update: A Tecnologia da Informação nas grandes empresas. Rio de
Janeiro: Brasport, v. 2, 2008.
CLEMENTINO, A. Gestão pedagógica de cursos em EAD online. Acessível em:
http://www. abed. org. br/congresso2005/por/pdf/041tcc5. pdf (2013).
CONDE, M.Á., and Ángel Hernández-García. A promised land for educational
decision-making?: present and future of learning analytics."Proceedings of the First
International Conference on Technological Ecosystem for Enhancing
Multiculturality. ACM, 2013.
DIMOPOULOS, I. et al. Using Learning Analytics in Moodle for assessing students’
performance. (2013): 40-46.
GIRAFFA, L. MM. RECURSOS DE LEARNING ANALYTICS PARA COMPOR
INDICADORES AUXILIARES NA AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES. Revista
EmRede, v. 2, n. 2, p. 32-43, 2016.
GONÇALVES, R.R. "Integração de Dados na Prática." São Paulo: Érica (2012).
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
JOHNSON, L. et al. The 2010 Horizon Report. New Media Consortium. 6101 West
Courtyard Drive Building One Suite 100, Austin, TX 78730, 2010.
MELO, Rubens Nascimento. BI e inteligência artificial. In: OLIVEIRA, Fátima ayama
de (Org.). Tecnologia da informação e da comunicação: a busca de uma visão
ampla e estruturada. São Paulo: Pearson Prentice Hall: Fundação Getúlio Vargas,
2007.p.130-134.
MOISSA, B.; KEMCZINSKI, A.; GASPARINI, I.. Learning analytics: entendendo e
otimizando o aprendizado. In: Companion Proceedings of the 13th Brazilian
Symposium on Human Factors in Computing Systems. Sociedade Brasileira de
Computação, 2014. p. 59-60.
NASCIMENTO, J.et al. Comparação da eficiência de bancos de dados relacionais
como datawarehouse em um contexto de business intelligence. Revista
interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão, v. 3, n. 1, 2016.
NUNES, T. et al. GESTÃO DE TUTORIA: o papel do Supervisor de Tutoria. RENOTE
8.1 (2013).
PERRIER, G.R.F.; SILVEIRA, R.A. O TUTOR E A IMPORTÂNCIA DOS FEEDBACKS
NAS ATIVIDADES ASSÍNCRONAS EM AMBIENTES VIRTUAIS DE ENSINOAPRENDIZAGEM. Revista EmRede, v. 2, n. 1, p. 76-88, 2015.
PETROPOULOU, O. et al. LAe-R: A new learning analytics tool in Moodle for
assessing students’ performance. Bulletin of the IEEE Technical Committee on
Learning Technology, v. 16, n. 1, p. 1, 2014.
RUMBLE, G. A gestão dos sistemas de ensino a distância. Ed. da UnB, 2003.
SAHAR Y.; SEIFEDINE K.; MIGUEL-A. S. A framework for learning analytics in moodle
for assessing course outcomes. IEEE Global Engineering Education Conference
(EDUCON),2016.
SANTANA, L.T.; DA SILVA, E.O. (2015) “Análise de modelos dimensionais: um estudo
de caso com dados do sistema de processo seletivo do IFET”. Caderno de Estudos
em Sistemas de Informação, v. 2, n. 2..
SANTOS, V.V.dos. Data Warehouse: análise da performance de ferramentas
de ETL.2013. 52 f. Monografia (Especialização) - Curso de Especialização
em Engenharia de Projetos de Software, Universidade do Sul de Santa
Catarina,
Florianópolis,
2013.
Cap.
7.
Disponível
em:
<http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Valdinei-Valmirdos-Santos.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2016.
TURBAN, E. et al. Business Intelligence: um enfoque gerencial para a inteligência do
negócio. Bookman Editora, 2009.
UNO, N.; KUCHAUSKI,A. A importância do data warehouse no business intelligence.
Etic-encontro de iniciação científica-issn 21-76-8498, v. 11, n. 11, 2015.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

A TUTORIA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
limites e possibilidades
Marcos Felipe Medeiros de Souza1
1

Instituto Federal Fluminense/ Coordenação de Automação Industrial / marcos.souza@iff.edu.br

Resumo – O objetivo desse trabalho é analisar, qualitativamente, a influência
das tutorias presenciais e a distância disponibilizadas nos cursos ofertados pelo
Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro –
CEDERJ, sobre o desempenho dos alunos inscritos nas disciplinas Introdução
às Ciências Físicas I (ICF I), Introdução às Ciências Físicas II (ICF II) e
Probabilidade e Estatística (Prob. Est.) que compõem os cursos de licenciatura
em matemática na modalidade de Educação à Distância (EAD). Foram utilizados
os dados referentes ao percentual de frequência nas tutorias presenciais e o
número de acesso à plataforma do CEDERJ, com o rendimento dos alunos
matriculados nas disciplinas. Para que fosse possível atribuir o bom rendimento
(considerado um desempenho satisfatório nas avaliações do curso) dos alunos
ao maior uso dos recursos pedagógicos disponibilizados pela instituição, foi
necessário estabelecer o perfil socioeconômico do aluno ingressante,
destacando o tipo de instituição de origem – pública ou privada, as faixas etárias
e formas de ingresso. Estabelecido o mesmo, foi analisada a relação entre o uso
das ferramentas disponibilizadas pelo CEDERJ e o rendimento dos alunos,
verificando-se assim, uma tendência a melhora na nota dos alunos. Com o
trabalho, foi possível verificar diversos limites enfrentados por essa modalidade
de ensino proposta pelo CEDERJ.
Palavras-chave: Educação à Distância. Tutoria presencial. Plataforma moodle.
Limites da EAD.
Abstract – The aim of this study is to analyze the influence of in-person and
distance tutoring available in the courses offered by the Center of Distance
Higher Education of the State of Rio de Janeiro - CEDERJ on the performance of
students enrolled in the courses: Introduction to Physical Science I (ICF I),
Introduction to Physical Science II (ICF II) and Probability and Statistics (Prob.
Est.) that compose the Licensure in Physics and Mathematics in the form of
Distance Education (DE).Wehave considered the data on the Licensure in
Mathematics Polo Saquarema - RJ. Data concerning the percentage frequency
were compared in face-to-face tutorials and the number of accessing the
CEDERJ platform with the performance of students enrolled in the courses,
considering as output the performance in the distance assessments (ADs) and in
-person assessments (APs). In order to make it possible to attribute the good
performance of students with greater use of educational resources provided by
the institution, it was necessary to describe the socioeconomic profile of new
students, highlighting the type of home institution - public or private, ages and
forms of entry. Set the profile, we analyzed the relationship between the use of
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the tools provided by CEDERJ and students‟ performance, Is possible to see a
trend towards improvement in the score of the students, both those who attend
in-person and distance tutoring, as those with a larger number of accessing the
platform. By this study, we found several limitations faced by this type of
education proposed by CEDERJ.
Keywords: Distance Education. Face-to-face Tutorials. Limitations of DE

1. Introdução
Verificamos ao longo dos últimos anos um crescimento no número de cursos de
Educação à Distância (EAD) no Brasil, sobretudo no Ensino Superior. Esse
crescimento teve sua origem na Lei de Diretrizes e Base da Educação de 1996 que,
em seu art. 80, aponta para a expansão da rede de ensino com a ampliação da
educação à distância nos diferentes níveis da educação nacional.
De acordo com o art. 80 da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional LDB nº 9394/96 “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de
educação continuada.” No entanto, foi no decreto nº 2.492/98, substituído, em 19 de
novembro de 2005, pelo Decreto nº. 5.622, que em seu artigo 1º, a Educação à
Distância é caracterizada como,
(...) modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos
(BRASIL/MEC, 2005)

Essa política vem se apresentando como um importante instrumento de
interiorização do Ensino Superior, proporcionando a ampliação do acesso a esse
segmento de ensino que até então se apresentava como um desafio para aqueles
que moram em cidades distantes dos grandes centros, tendo em vista a grande
extensão territorial brasileira. No Brasil, a EAD tem sido utilizada em diversos
segmentos, seja na educação básica, nos anos finais, principalmente com os cursos
supletivos, ou nos cursos profissionalizantes e no Ensino Superior. De acordo com
SOARES apud ABED(2014):
(...) em 2008, cerca de 2,54 milhões de brasileiros estudaram por Educação
a Distância, este número inclui cursos credenciados e grandes projetos
nacionais, como os cursos do SENAI, SENAC e SEBRAE. Tendo cerca de
970 mil alunos matriculados em cursos a distância, nas 257 Instituições de
Ensino Superior (IES) credenciadas pelo MEC. (p. 2383)

Nesse sentido, o consórcio CECIERJ/CEDERJ, com seus 32 polos de
atendimento presencial espalhados por todo o interior, vem contribuindo para a
interiorização do Ensino Superior no estado do Rio de Janeiro, viabilizando o acesso
ao Ensino Superior de uma população que até então se via impelida a se dirigir aos
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grandes centros para realizar o sonho de ingressar nesse segmento de ensino.
Durante os quinze anos de sua implementação, o consórcio vem ministrando
diversos cursos, dentre os quais se observa o predomínio das Licenciaturas, o que
vem contribuindo para atender a uma dupla demanda: a ampliação na formação de
docentes para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, além de proporcionar aos
residentes das regiões do interior do estado do Rio de Janeiro a possibilidade de se
qualificar para o exercício da docência sem precisar arcar com os custos e desgaste
do deslocamento para os grandes centros.
Em pesquisa realizada por Gatti (2010) fica evidenciado que o público que
procura os cursos de licenciatura é, em sua maioria, composto por pessoas de uma
classe socioeconômica menos favorecida, e isso pode ser relacionada com a
perspectiva de melhores salários em curto prazo de tempo, representando para
muitos a possibilidade de ascensão social. Neste sentido, pode-se inferir que o custo
com o deslocamento poderia ser um fator impeditivo para que esse público
conseguisse concluir o curso de licenciatura. Entendendo que só o acesso não seja
suficiente para garantir o sucesso dos ingressantes ao curso de licenciatura do
CEDERJ, uma questão que se apresenta é: em que medida a estrutura da educação
à distância proposta por esse consórcio vem favorecendo a permanência e
conclusão dos seus cursistas?

2. Metodologia
Nesse tópico serão apresentados os caminhos percorridos para a produção dessa
pesquisa, destacando os objetivos estabelecidos, bem como os passos realizados
para alcançá-los.
2.1. Objetivos da Pesquisa
A idéia do trabalho surgiu a partir de uma indagação: existe de fato uma melhora no
rendimento dos alunos que utilizam os meios disponibilizados pelo CEDERJ, sejam
eles tutorias presenciais e à distância e todas as ferramentas da Plataforma moodle?
Mais especificamente o presente trabalho buscou analisar, de forma
qualitativa, a frequência dos cursistas nas tutorias presenciais e à distância e o
número de acessos à plataforma moodle com seus desempenhos nas avaliações
previstas no curso – Avaliação à Distância (ADs) e Avaliações Presenciais (APs), na
tentativa de verificar se há uma relação direta entre os elementos analisados. Para
tanto, foram coletados dados quantitativos sobre a frequência e o acesso à
plataforma, considerando um universo de 18 alunos matriculados no primeiro
semestre de 2015 nas disciplinas ICF I, ICF II e Probabilidade e Estatística.
Para que se pudesse atribuir o bom rendimento dos cursistas à frequência
nas tutorias presenciais e à distância e o acesso à plataforma, foi necessário traçar
um perfil dos ingressantes, considerando a origem da educação básica, faixa etária
e a forma de ingresso ao curso.
2.2. Os caminhos da pesquisa
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Ao longo do trabalho desenvolvido como tutor presencial no curso de Licenciatura
em Matemática à Distância ofertado pelo CEDERJ – polo Saquarema, algumas
inquietações surgiram quanto a real interferência da frequência dos alunos nas
tutorias presenciais e à distância, bem como o acesso à plataforma moodle, sobre o
processo de aprendizagem dos conceitos abordados, sobretudo nas disciplinas
Introdução às Ciências Físicas I (ICF I), Introdução às Ciências Físicas II (ICF II) e
Probabilidade e Estatística (Prob. Est.), com as quais trabalhava. Essa inquietação
parecia estar presente na fala dos coordenadores das disciplinas do curso, tutores
coordenadores, diretores dos polos e dos tutores presenciais e a distância, que
sempre enfatizavam a necessidade de se criar grupos de estudos, frequentar as
tutorias presenciais, utilizar as ferramentas disponíveis da plataforma CEDERJ, para
que os alunos obtivessem um rendimento maior, destacando que o baixo rendimento
dos cursistas se devia ao fato de terem apresentado baixa frequência nas tutorias
presenciais e à distância e terem apresentado pouco acesso à plataforma moodle.
Em relação aos dados analisados, foi feita uma pesquisa qualitativa, com o
objetivo de verificar a importância da utilização das ferramentas disponibilizadas pelo
consórcio. Tendo em vista a necessidade de traçar o perfil dos alunos do curso de
Licenciatura em Matemática do polo Saquarema, foi verificado que o curso, no
primeiro semestre de 2015, tinha 123 alunos inscritos. Esse número foi utilizado para
analisar alguns fatores, tais como: origem e faixa etária do cursista e formas de
ingresso. Esses dados não levam em consideração outros polos, mas, somente um
retrato do que é apresentado no polo Saquarema nesse período específico.
No decorrer da pesquisa, o universo que foi analisado ficou restrito a 18
alunos, sendo todos matriculados nas disciplinas citadas anteriormente, ministradas
pelo pesquisador, o que facilitou de sobremaneira o acesso aos dados da pesquisa.
Por conta dessa facilidade, foi possível, obter dados completos sobre o rendimento,
frequência na tutoria presencial e número de acessos a plataforma moodle,
informações essenciais para a reflexão que pretende ser desenvolvida no trabalho.
Foi feito uma busca por mais dados, para que o universo de alunos aumentasse, e
dessa forma, termos uma relevância na análise estatística maior, porém, não foi
possível a obtenção dos mesmos por diversos fatores, seja pela falta de registro na
plataforma ou pela falta de tutores presenciais em determinadas disciplinas.
Para a melhor compreensão da contribuição direta dos instrumentos utilizados
no CEDERJ, se fez necessário traçar o perfil do aluno, para uma análise mais fiel
dos resultados obtidos. Sendo assim, foi estabelecido o perfil dos alunos do Curso
de Licenciatura em Matemática para entendermos de uma forma mais geral, quais
são os prováveis fatores que levam um aluno a escolher o curso e, quais são as
suas características, bem como verificar os motivos que possam elevar o seu
desempenho nesta jornada. Para isso, foi analisado o perfil dos ingressantes,
considerando a origem da educação básica, faixa etária e a forma de ingresso ao
curso.
No entanto, para fins de análise das frequências na tutoria presencial e à
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distância, acesso à plataforma moodle e rendimento, foram coletados os dados
apenas dos alunos regularmente matriculados nas disciplinas ICF I, ICF II e Prob.
Est., um universo de 18 alunos, com o intuito de destacar o comportamento dos
cursistas no que diz respeito ao uso das ferramentas disponibilizadas pelo CEDERJ,
em especial a tutoria presencial e à distância, para em seguida verificar qual seria a
relação entre a frequência do uso das ferramentas e o rendimento dos alunos nas
APs e ADs. Portanto, os parâmetros escolhidos para análise foram a frequência na
tutoria presencial, quantidade de acessos à plataforma do CEDERJ e o rendimento
dos alunos.
É importante destacar que foi considerado como acesso (unitário) do aluno
algumas ações, tais como: entrada no mural da disciplina, download de materiais,
cronograma da disciplina, de atividades, abertura de questionamentos na sala de
tutoria, entre muitas outras interações possibilitadas pela plataforma.

3. Análise dos dados
Com base nos dados acessados no sistema interno utilizado pelos tutores e
profissionais que atuam com a EAD do CEDERJ, foram extraídos dados sobre os
alunos do curso de Licenciatura em Matemática do polo Saquarema para a
construção do perfil do ingressante e em seguida estabelecer as relações entre
acessos à plataforma, frequência nas tutorias presenciais e à distância e rendimento
dos alunos.
3.1. O perfil do ingressante
A fim de entender de uma forma mais ampla quais são os fatores preponderantes
para que se tenha sucesso em um curso de EAD, foi realizado um mapeamento
para verificar o perfil do ingressante. Tomamos por base, o polo de Saquarema e
vamos investigar alguns pontos que julgamos fundamentais e que vão nos dar uma
direção ao trabalho e às análises que serão realizadas.
Segundo GATTI (2010, p.1364), a maior parte dos alunos que procura por um
curso de Licenciatura, seja em Matemática, Pedagogia, Física ou Química, é oriundo
do ensino público e de origem menos favorecida economicamente. Segundo a
autora, isso se deve em virtude da facilidade no ingresso, já que a concorrência não
é tão grande, além de maior perspectiva de conseguir um emprego ao término do
curso.
De acordo com os dados coletados sobre os alunos matriculados no curso de
Licenciatura em Matemática do CEDERJ no primeiro semestre de 2015 no que diz
respeito à origem da educação básica, 76 alunos são originários de escolas públicas
enquanto apenas 47 são de escolas particulares.
Esses resultados servem para enfatizar o que foi dito por Gatti (2010, p.1364)
(...) os estudantes provêm, em sua maioria, da escola pública. São
68,4% os que cursaram o ensino médio no setor público e 14,2% os que
o fizeram parcialmente.
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A mesma autora afirma que:
(...) os estudantes que optam pela docência tendem a ser de classe
socioeconômica menos favorecida, o que corrobora também a
perspectiva de busca de um salário imediato para sobrevivência, e o
significado de ascensão social encontrado entre grupos de professores.
(GATTI, 2009, p.13)

Podemos verificar que, são números parecidos, já que dos 123 alunos
pesquisados, 62% são oriundos do ensino público, enquanto os outros 38% são
oriundos do ensino particular. Assim como foi apresentado por Gatti (2010),
podemos inferir que, dentre o universo de alunos pesquisado do CEDERJ, a procura
pelos cursos de licenciatura também é maior por parte dos alunos oriundos da
educação pública.
Para estabelecer o perfil dos alunos investigados, buscamos identificar a faixa
etária dos cursistas cujo resultado pode ser observado na Figura 1.

Figura 1 – Faixa etária dos alunos do curso de Licenciatura em Matemática.
Fonte: Própria, 2015.

Esses dados nos mostram que, a grande maioria dos alunos investigados não
está na faixa etária compatível com os alunos que acabaram de concluir o ensino
médio, entre 17 e 18 anos de idade, além de demonstrar a presença de um público
que provavelmente precisará dividir sua energia entre as atividades profissionais e
familiares com o curso de Licenciatura.
É provável que grande parte dos cursistas contribua com a renda familiar, e
esteja buscando a licenciatura como uma forma de melhorar seu nível social,
comum salário melhor, ou até mesmo, como uma forma de complementar a renda
familiar, haja vista a idade produtiva dos brasileiros, que segundo o IBGE (2012)
está entre a faixa dos 25 e 49 anos de idade, como pode ser observado na Figura 2.
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Figura 2 – População em idade produtiva no Brasil.
Fonte: IBGE, 2012.

Quanto ao acesso ao acesso dos alunos aos cursos ministrados pelo
CEDERJ, estacam-se o vestibular, o Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM e o
Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR.
No que diz respeito aos 123 alunos investigados o resultado obtido foi de uma ampla
maioria ingressante pelo vestibular da própria instituição.
Percebe-se que, apesar de toda a divulgação do acesso ao Ensino Superior
através do ENEM, podemos verificar que, dentre os alunos investigados, o número
dos que ingressaram no CEDERJ do Polo Saquarema através do ENEM é de
apenas 10 alunos, o que representa 8% do total, enquanto os que ingressaram
através do vestibular chegou a 112 alunos (91%). Esses dados evidenciam que a
procura por cursos de licenciatura à distância através do ENEM ainda é muito
pequena se comparado ao acesso via vestibular, que ocorre duas vezes ao ano.
Ainda podemos verificar que apenas 1 aluno (1%) ingressou através do PARFOR 1.
Outro aspecto que podemos analisar é que, de acordo com a faixa etária do público
atendido, muitos poderiam ter grandes dificuldades no ENEM, pois estariam
afastados da Educação Básica a algum tempo.
Com base em todos os dados analisados, foi possível mapear o Perfil dos
Alunos do Curso de Licenciatura em Matemática do CEDERJ do Polo Saquarema, e
verificamos que em sua maioria é oriundo da Educação Pública, ingressantes pelo
vestibular da instituição e tem uma faixa etária entre 25 e 49 anos.

1

O PARFOR é um programa emergencial instituído pelo governo federal em 2009 para
diminuir a carência no número de profissionais na área de educação, proporcionando a
segunda graduação ou cursos de especialização em áreas específicas.
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Perfil dos alunos do curso de Licenciatura em Matemática
do CEDERJ polo Saquarema
Oriundos da educação pública
Ingresso pelo vestibular da instituição
Entre 25 e 49 anos
Quadro 1 – Perfil traçado na pesquisa.
Fonte: Própria, 2015.

3.2. A relação entre o uso das ferramentas e rendimento
Como já informado, embora o perfil dos alunos tenha sido construído com base no
universo de 123 cursistas, total de matriculados na Licenciatura em Matemática,
para fins dessa pesquisa serão utilizados apenas o quantitativo de alunos
matriculados nas disciplinas Introdução às Ciências Físicas I (ICF I), Introdução às
Ciências Físicas II (ICF II) e Probabilidade e Estatística que compõem os cursos de
Licenciatura em Física e Matemática na modalidade de EAD, baseando-se dessa
forma, num universo de 18 alunos.

Quadro 2 – Análise dos alunos divididos por disciplinas.
Fonte: Própria, 2015.
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Foram coletados os dados referentes à freqüência dos 18 alunos nas tutorias
presenciais, frequência na tutoria à distância, a quantidade de acesso à plataforma
moodle e aproveitamento dos alunos, estabelecendo um paralelo com a origem da
educação básica e forma de acesso ao curso. Para que não haja exposição dos
alunos, eles serão identificados por letras, como pode ser observado no Quadro 2.
Apresentamos aqui a porcentagem de presença na tutoria, o número de acessos à
plataforma, o rendimento e a situação (se foi aprovado ou reprovado).
Para fins de análise foram relacionados o número de alunos, rendimentos
médio, mediana do número de acessos à plataforma moodle do CEDERJ e a média
da presença na tutoria presencial. Foi utilizada a média, quando tratamos de
rendimento, e presença e a mediana, quando tratamos de número de acessos, para
que não houvesse discrepâncias ao se analisar cada aluno separadamente e, dessa
forma, ter uma visão mais geral. Ao analisarmos de forma agregada o rendimento
médio dos alunos oriundos das escolas públicas e das escolas particulares,
verificamos que não há uma diferença considerável entre os dois grupos.
Neste ponto, podemos perceber que os alunos oriundos de instituições de
educação básica particulares obtiveram um rendimento médio melhor (21,2%)
quando se comparado aos alunos oriundos da educação pública (14,6%).
Os dados apontam que os alunos em geral apresentaram um rendimento
médio muito baixo, isso pode ser explicado pelo alto número de alunos em 0% de
rendimento, o que faz com que o valor médio diminua. Podemos considerar isso
como um limite que é apresentado pelo sistema, pois, apesar de todas as
ferramentas e meios disponibilizados, ainda assim existe a evasão (para o nosso
estudo, os alunos serão considerados evadidos quando não realizarem qualquer
uma das atividades avaliativas propostas).
Se quisermos analisar o rendimento médio dos alunos que efetivamente
continuaram estudando ao longo do curso, ou seja, excluindo da nossa análise os
alunos evadidos, podemos perceber que os alunos oriundos de instituições de
educação básica particulares obtiveram um rendimento médio melhor (42%) quando
se comparado aos alunos oriundos da educação pública (35%).
Podemos analisar isso da seguinte forma: esse rendimento médio maior pode
ter relação direta com o capital cultural que o aluno traz consigo, e que acaba se
refletindo aqui. Sabemos que o ensino público está cada vez mais precarizado, o
que pode acabar gerando uma menor preparação dos alunos para o curso de
Ensino Superior, ou seja, essa pode ser uma provável explicação para que os
alunos de escolas públicas tenham rendimento médio inferior aos alunos de escolas
particulares. Neste sentido, NEVES et al(2006) ao analisar o conceito de capital
cultural afirma que:
(...) o sistema escolar realiza a operação de seleção mantendo a ordem
social preexistente, isto é, separando alunos dotados de quantidades
desiguais – ou tipos distintos – de „capital cultural‟. Mediante tais operações
de seleção, o sistema escolar separa, por exemplo, os detentores de „capital
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cultural‟ herdando daqueles que são deles desprovidos.

Entretanto, um ponto a ser considerado é o fato de não haver uma diferença
relevante no rendimento a ponto de que, famílias com orçamentos restritos, sejam
levadas a investir em um ensino privado.
Ao analisarmos os acessos à plataforma CEDERJ, podemos verificar na
Figura 3 que os alunos oriundos de escolas públicas tem uma mediana de acessos
superior à dos alunos oriundos de escolas particulares, buscando outras ferramentas
disponibilizadas pelo consórcio para tentar sanar suas dúvidas.

Figura 3 – Mediana do nº de acessos à plataforma CEDERJ.
Fonte: Própria, 2015.

Utilizou-se a mediana para esta análise por conta do Aluno I apresentar um
número de acessos muito superior aos outros, o que poderia acabar mascarando
qualquer análise que fosse feita. Apesar de a mediana encontrada ser maior para os
alunos oriundos da educação pública, isto não representa um rendimento maior,
apresentando assim, mais um limite colocado pelo sistema para esse aluno.

Figura 4 – Média de presença na tutoria presencial.
Fonte: Própria, 2015.

Ao analisarmos a frequência média na tutoria presencial verificamos que os
alunos oriundos de escolas particulares apresentam maior frequência dos que os
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oriundos de escolas públicas, como pode ser observado na Figura 4.
O que pode ser verificado neste tópico é que, diferentemente da mediana do
número de acessos à plataforma, a média de presença à tutoria presencial é maior
para os alunos oriundos das escolas particulares. Podemos perceber através da
Figura 5, que existe uma correlação forte entre presença na tutoria e
aproveitamento, indicando assim que os alunos que mais frequentam as tutorias,
tendem a apresentar um maior rendimento, embora não se possa indicar apenas um
fator como sendo o principal motivo para o sucesso do aluno.

Figura 5 – Correlação entre presença na tutoria x aproveitamento.
Fonte: Própria, 2015.

O que pode ser observado é que os alunos que apresentam alta frequência
na tutoria presencial e à distância, somado a um grande número de acessos a
plataforma (onde ele tem acesso aos materiais, provas antigas, exercícios, fóruns,
interação com professores e alunos, entre outras muitas possibilidades), nessa
análise específica, apresentam a tendência de obter um melhor
aproveitamento/rendimento, o que pode ser observado quando olhamos para os
alunos I e J do Quadro 2. Porém, mesmo com essa tendência sendo verificada pelo
coeficiente de correlação, ainda poderíamos destacar os alunos A, B, O e Q, que
apresentaram rendimento aquém do esperado, sequer sendo aprovados.
Outro aspecto que podemos verificar é que muitos alunos que não utilizam
nenhuma das ferramentas disponibilizadas pelo CEDERJ (especificamente nesse
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ponto a tutoria presencial e plataforma) tem um baixo rendimento e muitos chegam a
abandonar a disciplina (como pode ser visto com os alunos com rendimento 0%).
Porém, assim como feito para o caso de presença na tutoria, utilizaremos a
correlação entre número de acessos e aproveitamento para tentar verificar alguma
tendência.
Podemos perceber através da Figura 6 que existe uma correlação moderada,
indicando assim que os alunos que tem maior número de acessos à plataforma
apresentam uma tendência a obter resultados melhores.

Figura 6 – Correlação entre nº de acessos à plataforma x aproveitamento.
Fonte: Própria, 2015.

A partir de toda essa análise realizada, podemos concluir que, o rendimento
dos alunos em um curso oferecido pelo CEDERJ, tende a ter relação com à sua
presença nas tutorias presenciais e ao número de acessos a plataforma,
independente da origem da educação básica, ou seja, podemos dizer que, se o
aluno fizer o uso de todos os recursos que são disponibilizados, a tendência é que
as suas chances de sucesso aumentam consideravelmente. Outro ponto que
podemos abordar pode ser visto no Quadro 3, em que a maioria dos alunos que
obtiveram rendimento insuficiente (foram reprovados), pertencem à parcela
economicamente ativa, o que reforça ainda mais o que foi dito anteriormente.
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Quadro 3. Faixa etária x Aprovação.
Faixa Etária
Aprovados Reprovados
0
0
15 a 19 anos
0
4
20 a 29 anos
2
8
30 a 39 anos
0
3
40 a 49 anos
1
0
50 a 59 anos
0
1
60 a 69 anos
Quadro 2–Faixa etária x Aprovação.
Fonte: Própria, 2015.

4. Considerações Finais
O principal objetivo deste trabalho foi analisar, qualitativamente, a influência das
tutorias presenciais e à distância, sobre o rendimento dos cursistas dos cursos à
distância do CEDERJ, confirmando ou refutando a afirmação de que “em um curso
do CEDERJ, quem frequenta as tutorias presenciais e utiliza as ferramentas
disponíveis pelo consórcio tem um maior rendimento”.
Foi necessário realizar um mapeamento do perfil dos alunos do curso de
Licenciatura em Matemática do CEDERJ do polo Saquarema, para entender de uma
forma mais geral, quais eram as características do público estudado, e se esses
elementos interfeririam ou não no resultado final do trabalho desenvolvido pelos
cursistas, após a utilização das ferramentas disponibilizadas pelo CEDERJ.
Ao longo da pesquisa foram percebidos alguns limites da educação à
distância que podem influenciar no desenvolvimento do cursista ao longo do curso,
esses limites podem ser elencados como: dificuldade na adaptação dos cursistas ao
sistema de ensino da modalidade EAD; os tutores serem vistos, por alguns alunos,
como docentes do ensino presencial, dificultando assim a transição de uma
modalidade para a outra; falta de esforço pessoal dos alunos, dando muito mais
importância ao que é visto nas tutorias, deixando muitas vezes de realizar estudos
individuais para melhorar a aquisição dos conhecimentos; dificuldade de utilização
das ferramentas disponibilizadas pelo consórcio para o aluno; a falta de autonomia
por parte dos tutores para a elaboração e/ou adaptação dos materiais e avaliações,
transformando o tutor em um aplicador de conteúdos; forma como é disponibilizada
a tutoria a distância para sanar as dúvidas, através de telefone e sala de tutoria.
Além disso, vale considerar a ausência de práticas de iniciação científica (IC) e
participação em projetos de pesquisa. Segundo Massi apud Aguiar(1997) a IC:
(...) garante maior embasamento teórico; maior contextualização do
conteúdo, ensina a organizar e desenvolver projetos; permite formação de
hábitos de estudo; desenvolve a iniciativa de buscar o que não se sabe em
diversas fontes; permite o aumento da responsabilidade e o crescimento
pessoal; aumenta a possibilidade de diálogo com as pessoas mais
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experientes (p. 84).

A partir dos gráficos, é possível verificar uma tendência à melhora na nota dos
alunos, tanto os que frequentam a tutoria presencial e à distância, quanto os que
apresentam um maior número de acessos à plataforma. Podemos, dessa forma, ter
um direcionamento dos elementos que, de fato, são importantes para o
desenvolvimento e formação do aluno, independente se eles são oriundos da
educação pública ou particular. Porém, como dispomos de poucos dados para fazer
uma inferência precisa e identificar quais são os fatores principais, não se pode
afirmar que a frequência na tutoria presencial e quantidade de acessos à plataforma
são fatores mais relevantes para se obter um melhor rendimento, pois, no estudo,
não foram levados diversos fatores pessoais e/ou subjetivos que não podem ser
calculados, tais como motivação, dificuldades financeiras durante o curso, entre
muitos outros que podem influenciar no desenvolvimento dos alunos.
Outro fator importante que pode ser percebido, é que o provável baixo
rendimento médio dos alunos analisados (42% para os oriundos de escolas
particulares e 35% de escolas públicas) se deva ao fato de 80% dos alunos estarem
na faixa etária produtiva do Brasil, o que nos leva a crer que as dificuldades
aumentam em virtude do trabalho, diminuindo assim o tempo que pode ser
disponibilizado para dedicação aos estudos.
Para finalizar, o que devemos levar em conta nessa pesquisa é o peso que os
limites encontrados apresentam para essa modalidade de ensino proposta pelo
CEDERJ. Apesar de todas as possibilidades que sabemos que esta modalidade de
ensino apresenta, os limites acabam por dificultar em grande parte o
desenvolvimento dos alunos e o trabalho realizado de uma forma mais ampla e
eficaz do tutor. Seria de grande importância que essas barreiras fossem analisadas
para tentar, de alguma forma, serem superadas a fim de buscar sempre a excelência
do curso e dos alunos formados. No entanto, não existe nenhuma disciplina no curso
que utilize métodos para identificação dessas barreiras, como por exemplo,
autoavaliações.
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Resumo – A aprendizagem é mais facilitada quando se utiliza ferramentas que
favorecem a aquisição de informações, nesse sentido o presente trabalho tem como
objetivo analisar as concepções acerca da elaboração dos materiais didáticos nos
cursos técnicos oferecidos pelo Instituto Federal do Piauí (IFPI), quanto ao
atendimento aos aspectos de dialogicidade, aprofundamento, problematização e
outros que tornam o aprendizado efetivo e ao mesmo tempo agradável. Os
conhecimentos dos autores Moore e Kearsley; Possolli e Cury fundamentaram a
pesquisa, que abordaram a história e as potencialidades dos materiais didáticos para
EaD. Os dados da pesquisa foram coletados através da utilização de um
questionário. As análises das respostas dos interlocutores mostraram que os tutores,
em sua maioria, consideram a importância dos materiais e alguns se sentem
preocupados com a linguagem, muitas vezes não acessível à realidade dos
estudantes. Afirmaram, também, que os materiais utilizados são por demais
resumidos. Já os estudantes consideraram importante a quantidade de materiais
disponíveis e reconheceram que esses materiais guiam o aprendizado. Entretanto,
os professores, declararam que os materiais didáticos utilizados são resumidos, com
poucas situações de aprendizagem. Sendo assim, sugeriu-se, como resultado da
pesquisa, que se estabeleça uma sistemática de revisão dos materiais didáticos com
relação à contextualização, linguagem e um melhor desenvolvimento para
aprofundamento dos temas.
Palavras-chave: Educação a Distância; Materiais Didáticos; Educação
Abstract – Learning is easier when using tools that promote the acquisition of
information in this sense the present work aims to analyze the conceptions of tutors
and students on the use of teaching materials in technical courses offered by the
Instituto Federal do Piauí (IFPI) campus Floriano, relative aspects of dialogicity,
deepening, questioning, among others. The knowledge of the authors Moore and
Kearsley; Possolli and Cury based the survey, which covered the history and
potential of materials for distance education. The study were produced through the
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questionnaire technique. The analysis of the responses of the researched showed
that the tutors, mostly consider the importance of materials and some feel concerned
about the language, often not accessible to the reality of students, they said, also,
that the materials used are summarized. Have students consider important the
amount of materials available and recognize that they are teaching materials that
guide learning, however, declared that the teaching materials used are summarized
with few learning situations. Therefore, so that there is a better use of distance
education at this institution, it is suggested a review of educational materials
regarding the context, language and deepening.
Keywords: Distance Education; Teaching materials; Education

1 Introdução
O material didático assume o papel de veículo do processo de ensino-aprendizagem
e sua elaboração deve ser orientada para estimular a interatividade do estudante num
ambiente de aprendizagem, favorecendo o diálogo com diversos atores do processo
educativo. A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC propicia
o aumento da comunicação na Educação a Distância – EaD entre professores,
coordenadores, tutores, estudantes e demais envolvidos no curso.
Na EaD, o professor/tutor e os recursos utilizados (materiais impressos, digitais,
vídeos, fóruns, etc) são responsáveis pela mediação do processo ensinoaprendizagem, o contato entre professor e aluno não ocorre, muitas vezes, em um
mesmo espaço/tempo, dessa forma, as tecnologias se apresentam com o encargo de
amenizar essa distância espacial e/ou temporal.
Dessa forma, decidimos investigar a concepção dos tutores e dos educandos,
ambos de dois cursos técnicos EaD: Curso Técnico em Serviços Jurídicos e Curso
Técnico em Segurança do Trabalho. Esse estudo verifica se os materiais didáticos
apresentam os requisitos mínimos necessários à qualidade, contextualização e
aplicabilidade para que a aprendizagem seja facilitada.
A grande quantidade de cursos técnicos (de acordo com a versão de 2012 do
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos são 220 cursos distribuídos em 13 eixos
tecnológicos) somada às diversas realidades comprometem a elaboração dos
materiais didáticos com características específicas de cada localidade, com isso, cabe
aos tutores/professores realizar a contextualização das informações, tornando-os um
elo fundamental na construção dos conhecimentos. (BRASIL, 2012)
Essa pesquisa será importante para ampliar as reflexões quanto à elaboração
dos materiais didáticos atendendo as realidades locais. Também será uma
contribuição para o estudo de criação dos materiais didáticos para cursos técnicos em
EaD, pois encontramos dificuldades devido à falta de trabalhos relacionados ao tema.
Assim, o presente trabalho está organizado da seguinte maneira: esta
introdução quando apresentamos o trabalho; em seguida, o caminho teórico que
apresenta reflexões acerca do material didático para EaD desde as gerações até as
potencialidades; a metodologia identificando o tipo do trabalho, os sujeitos envolvidos
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na pesquisa e a técnica utilizada para produzi-lo; a análise e discussão dos resultados
gerados a partir dos dados e, por fim, as considerações finais sintetizando os
resultados com base nos objetivos propostos.

2 A História da Educação a Distância
Os estudos realizados em locais e/ou tempos distintos iniciaram por volta de 1880,
com a invenção dos serviços postais baratos e confiáveis, passaram a utilizar as
correspondências, que também ficaram conhecidos como estudo em casa e estudo
independente, o primeiro era ministrado por escolas visando o lucro, o segundo foi
oferecido pelas universidades (MOORE; KEARSLEY, 2007).
O sucesso foi tão grande que o ensino por correspondência chegou ao ensino
superior, houve instituições que criaram a informatização das tarefas, estando
disponíveis 24 horas por dia. Era um serviço de orientações vinculados ao currículo
do curso. Esse ensino por correspondência ficou caracterizado como a primeira
geração da educação a distância (MOORE; KEARSLEY, 2007).
A segunda geração iniciou com a autorização da primeira emissora de rádio
educacional em 1921 e foi alavancada pela televisão educativa. O rádio como
tecnologia de divulgação da educação não fez jus às expectativas, pois a televisão
teve mais sucesso devido ao fato da transmissão de sons e imagens.
A terceira geração surge com a abordagem sistêmica incluindo as Universidade
Aberta – UA, com matrículas anuais superiores a 200 mil alunos e aproximadamente
dois mil diplomas por ano, a UA demonstra não somente o potencial da educação a
distância para prover oportunidades independentemente da condição socioeconômica
ou da localização geográfica, mas também que a distância não é um obstáculo para
a transmissão da educação de qualidade (MOORE; KEARSLEY, 2007).
Nos Estados Unidos, surgiu a quarta geração, por volta dos anos de 1980, e
era baseada na tecnologia da teleconferência, assim era preparada normalmente para
o uso de grupos de estudantes, era uma aproximação mais real da visão da educação
tradicional. O principal impasse dessa tecnologia é o custo elevado dos equipamentos
e das transmissões.
A quinta geração ficou caracterizada após a Intel desenvolver o
microprocessador e o computador pessoal, dessa forma a instrução na EaD baseada
em computador aumentou significativamente. Os computadores conectados pela
internet permitem a interação dos alunos-professores, alunos-alunos e professoresprofessores em tempo real.
A expansão da tecnologia internet estimulou novas ideias a respeito de como
estruturar o ensino a distância. Com a criação de novas tecnologias também levaram
ao surgimento de outras instituições utilizando unicamente ferramentas eletrônicas e
a novas combinações e colaborações entre instituições de ensino. Maia e Mattar
(2007, p. 23) confirmam “dezenas de países, independentemente do seu grau de
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desenvolvimento econômico, atendem milhões de pessoas com educação a distância
em todos os níveis”.
Enfim, conhecer o desenvolvimento da EaD proporciona o entendimento dos
materiais didáticos empregados em cada geração, aumenta a capacidade de refletir
sobre as ferramentas empregadas e, além disso, amplia a visão crítica sobre a
utilização dos instrumentos pedagógicos no ensino a distância.

3 Emblemas do Material Didático
As tecnologias propiciam diversas estratégias educativas, possibilitando redesenhar
esse novo contexto, denominado EaD. Nas primeiras práticas da EaD, percebe-se
que os métodos apenas repetem a geração anterior, somente instrumentam o
ambiente tecnológico. No entanto, o ambiente na quinta-geração, não é somente um
local em que os recursos audiovisuais e midiáticos são colocados à disposição dos
estudantes, mas também, convivem em colaboração harmoniosa com os recursos
midiáticos tradicionais.
O processo de ensino e aprendizagem realizado a distância requer alguns
aspectos mediadores, e é neste ponto que ganha sentido o importante emprego do
material didático. Segundo Silva (2013, p. 66) “a didática quando aplicada a um
material, implica em um conjunto sistemático de princípios, normas, recursos e
procedimentos dos conteúdos programados, de forma a conduzir de modo consciente
e responsável o processo de aprendizagem do educando”.
Segundo Freitas (2007):
O material didático deve ser também conhecido como “recursos” ou “tecnologias
educacionais”, os materiais e equipamentos didáticos são todo e qualquer recurso
utilizado em um procedimento de ensino, visando à estimulação do aluno e à sua
aproximação do conteúdo. (FREITAS, 2007, p. 21).

Com isso, o material didático “deve, portanto ser construído de acordo com o
projeto pedagógico do curso[...] são complexos desafios e as bases conceituais
norteadoras das propostas determinantes de sua qualidade”. (BRITO; BELÃO, 2012,
p. 83)
Oliveira e Frasson (2014) ressaltam que o material para a EaD requer outra
visão de concepção em relação ao material utilizado para a educação presencial. O
material elaborado para a EaD necessita de uma equipe multidisciplinar que seja
capaz de trabalhar com a mediação do processo ensino-aprendizagem.
O estudante de EaD é o responsável por suas interações com os materiais de
estudo e com professores, tutores e outros estudantes. A aquisição do conhecimento
acontece de forma ativa, o estudante se torna gerador de seus próprios
conhecimentos. Assim, o educando pode partilhar experiências, no entanto deve ter
disciplina e organização para obter êxito em seu aprendizado (KONRATH;
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TAROUCO; BEHAR, 2009).
As pessoas, mesmo sem intenção, se relacionam com as tecnologias, sejam
estas mais recentes ou não (MEDEIROS; NASCIMENTO, 2014). Nesse sentido, a
relação entre o educando e o autor é mediada pela utilização de uma tecnologia. O
principal responsável pela comunicação, o professor, acrescenta Gilberto, passa a
necessitar de incluir as ferramentas tecnológicas:
A prática pedagógica com a utilização das tecnologias integra os recursos
computacionais e de comunicação e exige que o docente seja capaz de dominar e
utilizar a tecnologia, por meio de métodos colaborativos de aprendizagem. Nessa
perspectiva, o uso reflexivo e contextualizado da tecnologia nas atividades de sala de
aula apresenta-se como um importante recurso para que o professor possa melhor
conhecer a sua prática (GILBERTO, 2014, p. 95).

4 Metodologia
Este trabalho tem como objetivo analisar as concepções acerca da elaboração dos
materiais didáticos nos cursos técnicos oferecidos pelo Instituto Federal do Piauí
(IFPI), quanto ao atendimento aos aspectos de dialogicidade, aprofundamento,
problematização e outros que tornam o aprendizado efetivo e ao mesmo tempo
agradável.
Nesta direção, adotamos uma abordagem qualitativa na investigação, pois
segundo Lüdke e André (1986) esse tipo de abordagem propõe a interpretação de
informações de uma maneira ampla, envolvendo a obtenção de dados descritivos e
preocupando-se em descrever o ponto de vista dos interlocutores da situação
investigada.
O contexto do presente estudo foi o IFPI, campus Floriano. Segundo dados do
Centro de Controle Acadêmico, o campus oferta cursos técnicos na modalidade a
distância desde 2012, a Tabela 1 detalha a oferta de cursos nesse período.
Tabela 1 - Quantidade de vagas ofertadas pelo IFPI na EaD
Ano

Curso

Vagas
Ofertadas

2012

Curso Técnico em Alimentação Escolar

64

2012

Curso Técnico em Infraestrutura Escolar

71

2012

Curso Técnico em Secretaria Escolar

35

2012

Curso Técnico em Informática para a Internet

50

2012

Curso Técnico em Serviço Público

50

2014

Curso Técnico em Serviço Jurídico

100

2014

Curso Técnico em Segurança do Trabalho

100

Total
Fonte: Centro de Controle Acadêmico (CCA) – IFPI campus Floriano

470
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Como podemos observar houve uma variedade de cursos técnicos EaD no ano
de 2012, com cinco cursos totalizando 270 vagas. No ano de 2014, foram ofertados,
apenas, dois cursos com 100 vagas cada. Ao analisar o número de educandos,
percebe-se que de 2012 para 2014 ocorreu uma diminuição de 70 estudantes.
Com a finalidade de obter mais dados, foram selecionados seis tutores, sendo
três tutores presenciais e três tutores a distância, e seis estudantes, três do Curso
Técnico em Serviços Jurídicos e três do Curso Técnico em Segurança do Trabalho do
IFPI campus Floriano. O critério para participarem da pesquisa foi o quantitativo ímpar
em cada modalidade dos partícipes.
Para preservar o anonimato das informações prestadas nomeamos os
interlocutores com as iniciais (TP) para os tutores presenciais, as iniciais (TD) para os
tutores a distância seguido da numeração 01, 02 e 03. Já os estudantes foram
nomeados com as iniciais (SJ) para os do Curso Técnico em Serviço Jurídico e (ST)
para os do Curso Técnico em Segurança do Trabalho seguido da numeração 01, 02,
e 03. A sequência numérica foi distribuída aleatoriamente.
Para produção dos dados do estudo utilizamos a técnica do questionário. A
coleta das informações ocorreu durante uma semana na mesma instituição no turno
da manhã. A seleção para participar foi casual de acordo com a disponibilidade dos
interlocutores, o preenchimento do questionário foi realizado em ambientes com
menos barulho. Os participantes do estudo tiveram total liberdade de expressão para
descrever a respeito do tema proposto.
As argumentações foram analisadas e interpretadas a partir das interpretações
e inferências. As respostas dos questionários possibilitaram identificar os
posicionamentos, reflexões e inquietações de tutores e alunos a respeito dos materiais
didáticos.

5 Resultados
É importante ressaltar a produção de Rondelli, a autora expõe que a elaboração de
materiais didáticos adequados para o curso, constitui o diferencial entre as instituições
que buscam a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Ela ressalta que o
material didático:
É um meio importante de interação entre o professor e o aluno, pois é uma forma de
orientar o aluno em um oceano de possibilidades. Produzir material didático é uma
tarefa complexa, que demanda uma equipe com excelente formação acadêmica e
cultural. (RONDELLI, 2007, p. 1).

Realizadas as análises através das falas dos interlocutores, foi percebido que
os tutores, em sua maioria, consideram a importância dos materiais apresentarem
aplicação prática e alguns se sentem preocupados com a linguagem, muitas vezes
não acessível à realidade dos estudantes e com materiais resumidos.
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Os estudantes, por sua vez, consideram importante a quantidade de materiais
disponíveis, como vídeo-aulas, slides, apostilas, objetos de aprendizagem, etc. Eles
reconhecem que são os materiais didáticos que guiam o aprendizado, se esses
instrumentos forem construídos atendendo a realidade dos educandos, facilita o
aprendizado, entretanto, consideram os materiais didáticos utilizados resumidos,
consequentemente com poucas situações de aprendizagem.

6 Discussão de Dados
A seguir serão analisadas as concepções de tutores e estudantes do Curso Técnico
em Serviços Jurídicos e do Curso Técnico em Segurança do Trabalho do IFPI Campus Floriano sobre a importância em explorar o material didático, com o intuito de
verificar as opiniões em torno do tema.
6.1 Os tutores
Os dados produzidos através das transcrições dos questionários, com questões
abertas, múltipla escolha e dicotômicas, revelaram que dos seis tutores interlocutores
do estudo quatro afirmaram que os materiais utilizados nos cursos possibilitam
aplicação prática, como podemos observar na Tabela 2.
Tabela 2: Concepções de tutores quanto aos materiais didáticos
Tutores

Respostas

TD02

Os materiais didáticos são confeccionados para aliar teoria e prática. Os
adotados por esta instituição são bons, apresentam uma boa estrutura, que
facilitam a administração do ensino e consequentemente o aprendizado.

TD03

Auxiliam a relação teoria e prática, mesmo que muitas vezes não estejam de
acordo com a realidade local. Em algumas disciplinas a linguagem não é bem
clara.

TP01

Qualidade pedagógica mediana, pois as peculiaridades dos cursos devem ser
observadas com mais cuidado. Assim, são necessários materiais mais
acessíveis, inclusive do ponto de vista da compreensão textual.

Como relação a qualidade pedagógica dos materiais didáticos para a EaD
alguns são muito bons, outros não, seja por estarem desatualizados, seja por
TP03
apresentar conhecimentos diferentes do que realmente é passado pelo
professor.
Fonte: Dados empíricos da pesquisa

Como observamos no Tabela 2, os tutores apontaram alguns pontos positivos
e negativos dos materiais didáticos. O interlocutor TD02, por exemplo, relatou que "Os
materiais didáticos são confeccionados para aliar teoria e prática", ou seja, os
materiais devem proporcionar ao estudante a capacidade de conhecer os conteúdos
e aplicá-los em sua realidade. O interlocutor TD03 também reforça que os materiais
utilizados propiciam a conexão teoria e prática.
Os aspectos mais citados foram a contextualização e a linguagem, como
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podemos observar através das argumentações dos sujeitos TP01, TP03 e TD03: "(...)
são necessários materiais mais acessíveis, inclusive do ponto de vista da
compreensão textual", “(...) por apresentar conhecimentos diferentes do que
realmente é passado pelo professor” e "(...) muitas vezes não estejam de acordo com
a realidade local. Em algumas disciplinas a linguagem não é bem clara".
Os outros dois interlocutores/tutores afirmaram que os materiais didáticos são
resumidos “eu acho que é necessário um aprofundamento maior para oferecer um
curso com maior qualidade” e “Na minha opinião, os materiais apresentam poucos
exemplos”.
Percebe-se que a linguagem é uma forma mais rápida de chegar ao
conhecimento, além disso, outras particularidades tais como: relações entre
conteúdos, indicações de outras fontes de aprendizagem e linguagem acessível, que
contemple o conhecimento do estudante proporciona um maior conhecimento.
6.2 Os Estudantes na EaD
Quando perguntado se o material didático pode influenciar na rotina de estudos, todos
os interlocutores afirmam que sim, isso pode ser explicado por vários motivos, em que
estão apresentados através das falas de cada um. O ST01 menciona “Os materiais
são fundamentais para ditar o ritmo de estudos, os bons eu me sinto confortável em
passar horas buscando conhecimento, enquanto os mais complexos, levam ao
desinteresse”.
Outro partícipe SJ02 concorda “Sim. Eu só sei explicar dando um exemplo. Eu
sinto mais a vontade para estudar com variedade de materiais didáticos desde o mais
tradicional como o livro até o mais atual como o fórum”, o ST03 complementa “Eu acho
que sim, porque dependendo do material didático que seja disponibilizado, eu tenho
ou não mais interesse em estudar”.
Os estudantes entrevistados demonstraram se os materiais didáticos utilizados
na EaD contemplam a contextualização, problemática, situação de aprendizagem e
aprofundamento (Figura 1).
Quantidade de alunos

5
4
3
2
1
0
Contextualização

Problematização

Situação de
Aprendizagem

Aprofundamento
Sim

Não

Em Partes

Figura 1. Concepções dos alunos sobre alguns aspectos dos materiais didáticos para EaD.
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A maior parte dos alunos entrevistados possuem concepções conflitantes, a
contextualização do material didático demonstrou que 3 alunos afirmaram que atende
em partes, 2 mencionaram que atende e 1 não. O melhor exemplo de respostas
divergentes é com relação à problematização, pois obtivemos 2 respostas afirmando
que os materiais didáticos apresentam situações problematizadoras porém 2
respostas dizendo que não e 2 respostas afirmando que a problematização ocorre em
partes.
No entanto, os aspectos situação de aprendizagem e aprofundamento
merecem uma atenção especial, o primeiro por que a maioria dos alunos (4) disseram
que o material didático, apenas em partes, proporciona condições para o aprendizado.
O segundo apresenta 3 respostas negativas, 2 em partes e 1 afirmativa, pois
acreditam, a maioria dos estudantes, que os materiais não apresentam
aprofundamento esperado, ou seja, são instrumentos resumidos.

7 Considerações Finais
A arte de educar, apesar de ser a mais bela é também uma das mais
complexas, pois lidar com pessoas que se diversificam em opiniões, costumes e
valores, desencadeia, aos profissionais da educação, sentimentos de desafio em
tornar o conhecimento ao alcance dos educandos.
Os professores, tutores e os estudantes na EaD são desafiados a utilizarem os
materiais didáticos, assim a elaboração desses materiais atendendo a realidade
amplia as oportunidades dos educandos em buscar o aprendizado, principalmente
pela distância entre os atores do processo educacional.
Outro desafio é contemplar os estudantes dessa modalidade com materiais de
qualidade, em que a linguagem, contextualização, problematização e as situações de
aprendizagens sejam favoráveis ao aprendizado. Essas barreiras se constituem
devido à variedade de cursos, de culturas e, também, pela ausência de pessoas
formadas para elaborar esses materiais.
Essa pesquisa objetivou analisar as concepções acerca da elaboração dos
materiais didáticos nos cursos técnicos oferecidos pelo Instituto Federal do Piauí
(IFPI), quanto ao atendimento aos aspectos de dialogicidade, aprofundamento,
problematização e outros que tornam o aprendizado efetivo e ao mesmo tempo
agradável. A partir das análises feitas através dos interlocutores, percebemos que os
tutores identificaram que os materiais didáticos são, em sua maioria, resumidos e há
uma linguagem complexa para a realidade local.
Portanto, para que haja um melhor aproveitamento da educação a distância
nessa instituição, sugere-se uma revisão dos materiais didáticos com relação à
contextualização, linguagem e aprofundamento. Nesse sentido, é extremamente
importante a função dos tutores para vencer essas barreiras, propiciando a tríade:
motivação para o aprender, apropriação do conhecimento e educação de qualidade.
___________________________________________________________________________
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Resumo – Com o exponencial aumento no número de vagas no ensino superior
alcançado nos últimos anos, tornou-se preocupante a eficácia e eficiência de tais
vagas, o que fomentou estudos inerentes a retenção e evasão no ensino superior.
Este estudo teve como objetivo acrescentar uma colaboração aos estudos sobre
retenção na modalidade de educação a distância que utilizem ambientes virtuais
de aprendizagem. A metodologia utilizada baseia-se no mapeamento da interação
dos acadêmicos com os recursos oferecidos em uma disciplina ofertada em um
ambiente virtual na Universidade do Estado de Mato Grosso pela plataforma
Moodle, após o mapeamento estes dados foram confrontados com os dados
acerca do desempenho dos alunos na disciplina, a fim de se obter um
relacionamento entre a forma de interação e sua influência no desempenho
acadêmico. Os resultados evidenciaram que os logs de interação fornecido pelo
ambiente virtual tem muito a nos mostrar, possibilitando realizar análises preditivas
do desempenho de acordo com determinados comportamentos dentro do ambiente
virtual. Ficou explicitado que os logs de interação são informações muito ricas, e
não podem ser desperdiçadas nos estudos e gestão dentro da EaD, podendo
trazer contribuições importantes para o avanço e fortalecimento da educação a
distância.
Palavras-chave: Ambientes Virtuais de Aprendizagem, desempenho acadêmico,
análise de desempenho, interação
Abstract – With the exponential increase in the number of places in higher
education achieved in recent years, it has become worrying the effectiveness and
efficiency of such vacancies, which fomented studies inherent retention and dropout
in higher education. This study aimed to add collaboration to studies on retention in
the education of the distance mode using virtual learning environments. The
methodology is based on the mapping of the interaction of academics with the
resources offered in a course offered in a virtual environment at the university ******
by Moodle, after mapping these data were compared with data on student
achievement in the discipline in order to not get a relationship between the form of
interaction and its influence on academic performance. The results showed that the
interaction logs provided by the virtual environment has a lot to show us , allowing
perform predictive analysis of performance according to certain behaviors in the
virtual environment. What was explicit in fact, is that the interaction logs are very
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rich information, and can not be missed in studies and management within the
distance education, can make important contributions to the advancement and
strengthening of distance education
Keywords: Virtual Learning Environments , academic performance , performance
analysis , interaction

Introdução
A análise de desempenho acadêmico no nível superior vem sendo abordado por
diversos estudos, sempre buscando compreender os fatores determinantes que
possam a vir incorrer sobre um bom ou mau desempenho. Conforme tratado por
Miranda (2013), o primeiro desafio é definir como mensurar o desempenho
acadêmico. Munhoz (2004) afirma que “a descrição do termo desempenho envolve a
dimensão da ação e o rendimento é o resultado da sua avaliação, expresso na
forma de notas ou conceitos obtidos pelo sujeito em determinada atividade”. O
diagnóstico sobre o ganho de conhecimento de um acadêmico durante a execução
de uma disciplina é relativo, dado as características peculiares e cognitivos de cada
individuo, será abordado neste estudo o desempenho sob a perspectiva da
aprovação ou retenção.
Em geral os estudos vem buscado apontar os determinantes para o
desempenho acadêmico sob diferentes aspectos, em Silva (2015), diversas
abordagens são apresentadas, como Guimarães e Sampaio (2007) que trata da
influencia familiar relacionada ao desempenho, já em Baccaro em 2014, o
desempenho no vestibular é levado em consideração e confrontado com o
desempenho alcançado após o ingresso no curso superior, ao final Silva (2007)
conclui que faz-se necessário o estudo de cada determinante a perfis específicos de
indivíduos. Ao certo, é que todo e qualquer trabalho neste sentido, considera as
observações realizadas pelos profissionais da educação, e sua vasta experiência
acumulada ao longo dos anos, neste sentido, os estudos científicos realizam um
importante trabalho compilando, analisando e disseminando tais experiências.
Ao se tratar da modalidade de ensino a distância (EaD), alguns fatores
determinantes podem ser adicionados às análises de desempenho, por mais que
esta modalidade não pode ser,nos dias atuais, dita como uma novidade, ainda é
tratada e enfrentada como uma modalidade ‘diferenciada’. Na modalidade
presencial, é impossível os professores observarem, quantificarem e determinarem
com exatidão como cada aluno mantém contato com os materiais e dinâmica de sua
disciplina. No entanto, na modalidade EaD, devido aos ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA’s) os alunos deixam rastros de todas suas atividades através
dos logs dos AVA’s. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo explorar uma
particularidade da modalidade EaD para a análise do desempenho acadêmico,
analisando o comportamento do acadêmico no ambiente virtual de aprendizagem,
para tanto, serão utilizado os logs de interação fornecidos pelo Moodle. Propõe-se
confrontar as interação indicada pelos logs e o desempenho acadêmico, em busca
de padrões que possam ser determinantes de desempenho. Para tanto, foi
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acompanhado uma disciplina em um curso na modalidade EaD, durante 3
execuções para diferentes turma durante três semestres letivos.

Ambientes Colaborativos Virtuais de Aprendizagem (ACVA)
A fim de apoiar o processo de ensino a distância foram desenvolvidos os
Ambientes Colaborativos Virtuais de Aprendizagem (ACVA), que são plataformas
projetadas para atuarem como salas de aula virtuais, proporcionando várias
possibilidades de interações entre os seus participantes (MEDEIROS, 2012). As
necessidades destas ferramentas fomentam o surgimento de diferentes versões de
sistemas para esta finalidade, no entanto, as características e a funcionalidade de
todas elas são semelhantes, dentre elas a possibilidade de logs de interação de
todos usuários na plataforma. Estas plataformas possibilitam a interação entre
alunos, professores e o conteúdo ofertado, onde são disponibilizados aos usuários o
acesso a recursos e ferramentas que permitem a comunicação, construção do
conhecimento, avaliação e ainda, um melhor acompanhamento das ações dos
alunos, pois permitem o armazenamento, em seu banco de dados, de toda
navegação e informações do ambiente, gerando uma grande quantidade de dados
que podem vir a gerar conhecimento aplicável a respeito dos alunos, disciplinas e
cursos(SILVA, 2015).
Muitos desses sistemas reproduzem a sala de aula presencial física para o
meio online, outros buscam, além de simplesmente reproduzir ambientes
educacionais existentes para um novo meio, fazer uso da tecnologia para propiciar a
constituição de novos ambientes educacionais, de acordo com a natureza específica
desses diferentes meios (SCHLEMMER et al. 2007).

Proposta de pesquisa
Este estudo propõe analisar os dados de navegação e interação realizadas por
alunos em uma disciplina ofertada em um curso superior na modalidade EaD,
confrontando estes dados com o desempenho obtido na disciplina durante sua
execução. Não é pretendido neste trabalho, estabelecer os critérios para um
desempenho de excelência, mas sim, analisar o desempenho sob as perspectivas
de aprovação ou reprovação dentro da disciplina, uma vez que esse é o fator
impactante nos estudos do ensino superior sobre evasão e retenção.
Universo de Amostra
Este trabalho foi realizado na Universidade do Estado de Mato Grosso, no curso de
Bacharelado em Administração Pública ofertado na modalidade EaD, com parceria e
financiamento do sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB) . A disciplina de
análise foi a de Sistemas de Informação e Comunicação no Serviço Público, em
suas ofertas no semestre letivo de 2014/02, 2015/01 e 2015/02. O ambiente virtual
utilizado pela universidade é a plataforma Moodle, com a autorização do professor
da disciplina e coordenação do curso, foi disponibilizado o acesso aos relatórios e
notas obtidas, bem como as comunicações por mensagens durante a execução da
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disciplina.
Não foi contemplada a análise sobre as ações do professor da disciplina ou
dos tutores presenciais e a distância que atuaram, no entanto, a dinâmica de
execução da disciplina e os materiais e tipos de atividades utilizadas serão
elencadas afim de o leitor contextualizar o cenário de análise, bem como, confrontar
os tipos de acesso a cada recurso e atividade ofertada na disciplina.
Foi delimitada a abrangência da análise para somente os alunos que
realmente frequentaram esta disciplina, seguindo critérios estabelecidos pelos
próprios pesquisadores, que considerou apenas os alunos que realizaram 2 das três
avaliações propostas pela disciplina, como alunos frequentantes. Os demais alunos
que realizaram apenas 1 ou nenhum das avaliações foram considerados
desistentes, e não foram contabilizados na análise, pois foi considerado que estes
poderiam prejudicar a análise, uma vez que o objetivo é verificar a relação interação
com o AVA&desempenho, a desistência elevaria demasiadamente o índice de
reprovações em aqueles que possuem pouco acesso na plataforma, o que não seria
uma informação fidedigna,
Metodologia
Este estudo utilizou diferentes metodologias de pesquisas para alcançar os objetivos
almejados pelos pesquisadores. Inicialmente utilizou-se da pesquisa bibliográfica a
fim de compreender e formalizar os conceitos inerentes a esta pesquisa. Marconi e
Lakatos (2005) destacam que: “[...] a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do
que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob
novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras [...]”.
Em um segundo momento, foi realizado a análise documental da plataforma,
retirando do próprio sistema informações acerca da utilização do Moodle, número de
usuários cadastrados e relatórios de utilização, bem como averiguação de quais
recursos são utilizados pelos professores e alunos.
Para se obtiver as informações acerca da perspectiva dos professores da
disciplina, foi utilizado um questionário semiestruturado como instrumento de coleta,
elaborado pelos próprios autores. O questionário utilizado na pesquisa constitui-se
de perguntas abertas, fechadas e de múltiplas escolhas. Segundo Marconi e Lakatos
(2005), nas perguntas abertas, livres o informante responde da forma que achar
correto tendo liberdade para colocar suas ideias, escrever com suas próprias
palavras e emitir opinião. Já nas perguntas fechadas é possível escolher uma
alternativa de acordo com a qual achar correta entre duas opções sim ou não e, nas
perguntas de múltiplas escolhas. Houve ainda, uma entrevista aberta com os
professores, onde foram confrontados com os resultados da coleta de dados.

Coleta de Dados e Análise dos Resultados
Em primeiro momento a análise se deu sobre o cenário de estudo,
contabilizando as turmas e quantidade de participantes por semestre. A disciplina
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sob análise é ofertada sempre no 4º Semestre do curso de Bacharelado em
Administração Pública (o curso é ofertado pelo sistema UAB) e dependendo da
turma foi diferente a quantidade de pólos, em todas as ofertas as turmas contaram
com a proporção de 1 tutor a distância para cada 50 alunos e um tutor presencial a
cada 25 alunos. A Tabela 1 demonstra a quantidade de alunos e pólos por oferta da
disciplina, ressalta-se que não foram considerados todos matriculados, e sim,
somente os alunos que freqüentaram de fato a disciplina (por critério definido pelos
autores deste trabalho).

Quantidade de pólos
Quantidade de alunos

2014/02 2015/01 2015/02
4
7
7
122
318
252

Quadro 1. Quantidade de alunos que frequentaram a disciplina

Inicialmente para este estudo foi considerado como critério de desempenho a
situação de aprovação e reprovação, no entanto, notou-se que a situação de
reprovação pode trazer outras considerações acerca do desempenho, pois há os
casos que os alunos chegaram até realizar o exame final, mas mesmo assim vieram
a reprovar, e há os casos onde o desempenho foi tão baixo que os alunos não
alcançaram nota suficiente para realizarem o exame final e assim reprovaram direto.
As regras previstas na normatização acadêmica quanto à situação final do aluno
determinam as seguintes situações: as notas são de 0 a 100, ao obter abaixo 50
pontos o aluno é reprovado diretamente na disciplina, entre 50 e 70 pontos ele tem a
oportunidade de um exame final onde necessita obter o mínimo de 50 pontos para
ser aprovado. Ao obter 70 pontos ou maiso aluno é aprovado direto na disciplina.
Dessa maneira, para este estudo, o desempenho passou ser considerado as
categorias Aprovado, reprovados(chegaram até o exame final), e reprovados direto
(não alcançam nota suficiente para realizarem o exame final). Os gráficos 1, 2 e 3,
demonstram o percentual de alunos de acordo com a situação final nos três
semestres de oferta da disciplina, o gráfico 4 mostra o acumulado das três vezes
que a disciplina foi ofertada.
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Grafico1. Situação Final 2014/02

Gráfico 3. Situação Final 2015/02

Gráfico2. Situação Final 2016/01

Gráfico 4. Situação Final - Acumulado

Foi realizado o levantamento de todos os recursos utilizados na oferta das
disciplinas, tanto recursos de conteúdo, quanto recursos de atividades. Observa-se
que há uma padronização na estrutura das disciplinas ofertadas na modalidade EaD
na Universidade do Estado de Mato Grosso. Na três ofertas ocorrida a estrutura de
conteúdos quando de atividades foram as mesmas, nas ofertas de 2014/02 e
2015/01 ela esteve disponível pelo período de 2 meses, correspondente a execução
de todas atividades e avaliações presenciais, no semestre letivo de 2015/02 o tempo
de execução da disciplina foi de 1 mês. Na dinâmica de trabalho encontrada, foi
dividido e categorizado os recursos ofertados entre recursos de conteúdo, recursos
de atividades e recursos de comunicação, foram organizados da seguinte maneira.

Recursos de Conteúdos: Nesta categoria estão os recursos os quais foram
utilizados para disponibilizar conteúdos aos alunos da disciplina.
o Conteúdo Obrigatório: A disciplina possui conteúdos obrigatórios,
compreendem todos os temas definidos pela ementa e sob os quais todas as
avaliações são realizada.
 Livro da disciplina: Foi ofertado um livro base da disciplina no
formato digital que contém todo o conteúdo previsto.
 Vídeo Aulas: Para cada oferta obrigatoriamente havia, 5 vídeo
aulas gravadas pelo professor da disciplina, cada uma com tempo
médio de 30 minutos.
 Aula Tira Dúvidas: Para cada oferta foi realizado 01 web
conferência (uma aula em tempo real), esta conferência também era
gravada e poderia ser assistido posteriormente.
o Conteúdo Complementar: No ambiente virtual também era possível
ofertar materiais complementares(são utilizadas mídias como pdf, imagem,
vídeos, recomendações de web sites, etc.). Todo e qualquer conteúdo o
professor julgasse enriquecedor para a disciplina. No entanto, os conteúdos
destes materiais não podem ser cobrados nas avaliações.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 Recursos de Atividade: Nesta categoria compreendem-se os recursos utilizados
para realizar as avaliações propostas aos alunos.
o Questionário(Q): Nas três execuções das disciplinas houve a oferta de 1
questionário avaliativo por oferta.
o Envio de Tarefa(ET): Nas três ofertas das disciplinas houve a oferta de
uma atividade da categoria envio de Tarefa, que caracterizou-se por um
trabalho a ser realizado e posteriormente postado no ambiente.
o Avaliação Presencial(AP): Nas três ofertas das disciplinas houve
obrigatoriamente a realização de 1 avaliação presencial na forma de prova.
o Métrica de Avaliação: Nas três ofertas cada atividade teve o valor de
100,00 pontos, e a média final foi alcançada com a seguinte fórmula:
(Q+ET)/2)+(AP/2).
 Recursos de Comunicação: Foi disponibilizado no ambiente virtual, recursos com
os quais os alunos poderiam se comunicar com os professores e tutores.
o Mensagem: é disponível na plataforma moodle um serviço de mensagens
pelo qual o usuário pode se comunicar com qualquer outro. Os alunos utilizam
este recurso para se comunicar com os professores e tutores.
o Fórum: na disciplina é disponibilizado um fórum geral, nas quais os alunos
podem postar dúvidas gerais, outros alunos, professores ou tutores podem
responder.
Uma vez elencados os possíveis recursos passíveis de acesso, iniciou-se a
tarefa de se definir quais os critérios para contabilização do acesso. A plataforma
moodle oferece em seus registros quando e por quem cada recurso foi acessado, e
também quando o acesso à disciplina ocorreu. Assim, este estudo analisou os
aspectos de acessos à plataforma, acessos a recurso e realização de comunicação
para tirar dúvidas. Para cada um desses aspectos, foram analisados os acessos e
foramdefinidos e categorizados perfis de acesso como alto, médio e baixo, e cada
perfil foi confrontado com as situações finais..
Consideraram-se os dias de execução de cada oferta das disciplinas como
referência para medir o percentual de acesso, por exemplo, 30 dias de disciplina e o
acadêmico acessou 15 dias(considera-se pelo menos um acesso no dia) durante os
30 dias, então ele teve 50% de acesso. Dessa maneira, os perfis de acesso da
seguinte maneira: até 33% perfil de baixo acesso, até 66% perfil de médio acesso e
acima de 66% perfil de alto acesso, assim temos, por exemplo, para disciplina que
foi ofertada em 30 dias, quem acessou 9 dias (30%), considera-se perfil de baixo
acesso, quem acessou 16 vezes (53,33%) considera-se perfil de médio acesso e
quem acessou 22 dias (71%) considera-se perfil de alto acesso. Após verificar o
acesso à disciplina (quando o aluno entra na academia) durante as três ofertas
chegou-se ao percentual de ocorrência de cada perfil durante as três execuções da
disciplina, o gráfico 5 demonstra o acumulado destas informações coletadas.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Perfis de Acesso
Perfil de baixo acesso

Perfil de medio acesso

Perfil de alto acesso

26%

16%

58%

Gráfico 5. Percentual de alunos por perfil de acesso

O Gráfico 5 tráz os dados acumulados, ou seja, reúne dados das três ofertas
ocorridas da disciplina, correspondendo a um total de 636 alunos. A partir dessa
categorização, verificou-se o percentual em relação a situação final para cada perfil
de acesso, estes resultados podem ser observados nos gráficos 6, 7 e 8. Notemos
que o índice de reprovação entre os acadêmicos que acessam o AVA maisde 66%
dos dias de execução da disciplina é de 0%, e para aqueles que acessam menos
que 33 % a reprovação é de 100%. A variação acerca situação final se deu somente
na categoria de ‘médio acesso’, aqueles que acessaram o AVA entre 33% a 66%
dos dias de execução da disciplina.

Gráfico 6. Desempenho - Baixo Acesso Gráfico 7. Desempenho - Médio Acesso
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0%

Situação Final - Perfil de
Alto Acesso
Aprovados

0%

Reprovados Direto

Reprovados

100%

Gráfico 8. Desempenho - Alto Acesso

O próximo passo foi verificar o acesso aos recursos disponíveis na disciplina
e confrontá-los com os dados de desempenho. O foco de análise foi sobre os
conteúdos obrigatórios, pois são eles que contemplam os conteúdos do ementário,
são desses recursos que são baseadas as atividades avaliativas da disciplina. O
recurso base da disciplina que é o livro da disciplina teve um total de 100% de
acesso, todos que frequentaram a disciplina em algum momento realizarem o
acesso ao livro base da disciplina. A maior variação ocorrida e trazida para
discussão neste trabalho é em relação ao acesso às vídeos aulas e relação a aula
de tira dúvidas. Ao total a disciplina disponibilizou 5 vídeo aulas em cada oferta, para
estes recursos foi identificado as seguintes situações: nunca acessou nenhuma aula,
acessou até 3 aulas e acessou todas as aulas, o gráfico 9 exibe o percentual de
ocorrência em cada situação, contemplando os valores acumulados das três ofertas
ocorridas da disciplina.

Acesso às Vídeo Aulas
Nunca Acessou

Acessou até 3 Aulas

Acessou todas as Aulas

55%

10%

35%

Gráfico 9. Percentual de acesso às Vídeo Aulas - Acumulado
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Posteriormente, cada situação de acesso as vídeo aulas, foi confrontada e
analisada com a situação final obtida na disciplina, para aqueles que nunca
acessaram as vídeo aula só percentual de reprovação é de 100%, dessa maneira,
optou-se a representar graficamente somente as situações que houveram acesso às
aulas.

Gráfico 10. Situação Final – 03 Aulas

Gráfico 11. Situação Final – Todas as aulas

Os gráficos 10 e 11, exibem as demais situações, nota-se que mesmo na
situação de acesso a todas as aulas há 25% de reprovação, e com acesso a até 03
aulas, um significativo percentual de 50% de aprovação. Ressalta-se que a
plataforma não permite registro de quanto tempo o individuo ficou no recurso e nem
garante que toda vídeo aula foi assistida após o acesso, e não foi contabilizado para
este estudo o total de vezes que cada aluno acessou cada aula.
Além dos vídeos aulas verificou-se a participação e o acesso à web
conferência de tira dúvidas, em primeira observação se contabilizou o total de
participantes em tempo real da aula, ou seja, aqueles que entraram na web
conferência no dia determinado, resultando em apenas 19% dos alunos participaram
deste evento da disciplina, o que corresponde a 122 alunos, dos quais apenas
9ocasionaram em situação final de reprovação. A web conferência é gravada e
disponibilizada, para o acesso a esta gravação foi contabilizado um total de 80% de
alunos que assistiram a tira dúvidas gravada, superando o total de alunos que
assistiram as vídeo aulas, aparentemente os alunos valorizam e vislumbram sanar
suas dúvidas e adquirir boa parte do conhecimento nesta conferência que ocorreu
sempre do meados para o final da disciplina. De todos os alunos que assistiram a
conferência gravada, não houve reprovação direta, e ocorreu reprovação de 32%
dos alunos.
Por fim, foi contabilizado entre os tutores e professores, o percentual de
alunos que utilizaram os serviços de mensagens, foi contabilizado somente os
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contatos para tirar dúvidas acerca do conteúdo da disciplina. O valor acumulado de
alunos foi de 175 o que corresponde a 27% do total de alunos que frequentaram as
disciplinas, e destes 159 (91% dos alunos que entraram em contato com os
professores e tutores) foram aprovados na disciplina.
Os professores e tutores que participaram da oferta da disciplina e
responderam aos questionários deste trabalho, por unanimidade alegaram não
utilizar o recurso de relatório para acompanhar os alunos de suas disciplinas, 23%
por não saberem, e os demais por não vislumbrarem como essencial para a
execução da disciplina. Em relação ao controle de acesso às vídeo aulas, a situação
foi idêntica, não houve acompanhamento de quais alunos estavam acessando ou
não as vídeo aulas ou conferência gravada. A única forma de cobrança e controle
por parte dos professores e tutores indicada foi em relação às atividades e seus
prazos, fazia parte das atribuições e metodologia de trabalho, verificar quem enviou
ou não as atividades quando o período de encerramento se aproximava, e realizar
os contatos alertando sobre o encerramento prazos.

Discussão dos Resultados
Ao analisarmos o índice de aprovação e reprovação ocorrido nas três ofertas da
disciplina, verifica-se que não há uma discrepância entre o percentual de aprovação
e reprovação ocorrido, o que nos leva a confiar na integridade dos dados analisados,
não havendo indício de nenhum fator sazonal que poderia comprometer a análise.
Outro fator que foi considerado favorável à análise dos dados foi o fato da estrutura
da disciplina ser a mesma nas três ofertas, assim como, os recursos disponibilizados
(livros, vídeo aulas, conferências e recursos de comunicação).
Ao apresentar o percentual de aprovação de 64% (na média das três ofertas
ocorridas), é importante ressaltar que este percentual é alto se comparado com os
resultados obtidos em alguns trabalhos como Sousa e Zaros (2014), onde os
percentuais de algumas disciplinas analisadas variaram de 32% a 37% de
percentual de aprovação, mesmo em estudos sobre cursos presenciais, onde,
segundo Nassar (2008) os índices de desistências e retenção é menor do que no
ensino a distância, em Rizzi e Marcondes (2013) os índices de aprovação chegam a
8% e 70% em algumas disciplinas analisadas. Em ambos estes estudos foi
considerado o total de ingressantes nas disciplinas, o que pode impactar no índice
de aprovação, pois os desistentes da disciplina são calculados como
retidos/reprovados. No presente estudo, conforme descrito na metodologia(universo
de amostra), foram contemplados somente os alunos que frequentaram, os
desistentes foram descartados do cálculo do percentual, dessa maneira o índice de
aprovação encontrado é maior que a média da modalidade.
Ficou evidente nos resultados o intrínseco relacionamento do perfil de baixo
acesso e do perfil de alto acesso em relação à situação final obtida por estes alunos
na disciplina. Todos os alunos enquadrados na categoria ‘baixo acesso’ tiveram a
situação final como reprovado, e todos os alunos enquadrados na categoria de ‘alto
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acesso’ tiveram a situação final como aprovado. Inicialmente os pesquisadores
juntamente com os professores da disciplina (que foram confrontados com estes
resultados), chegou-se a conclusão de que não se pode afirmar com total certeza
que foi o acesso (ou a falta dele) que resultaram no desempenho obtido, pois, se
pode considerar que os dados sobre o acesso, apenas refletiu o perfil da cada aluno,
ou seja, um aluno com alto acesso poder ser considerado como um aluno que seja
responsável, que segue as propostas da disciplinas, estudo e se organiza para obter
o desempenho desejado, e o aluno com baixo acesso, pode representar um perfil
que não se dedica aos estudos da maneira adequada. No entanto, mesmo com esta
análise anterior, a unanimidade dos relacionamentos baixo acessoX
100%reprovação e alto acessoX100%aprovação, pode ser entendido como
importante influência no desempenho. Um fator importante que reforça este
entendimento, é a estrutura da disciplina e os relatos de experiências dos tutores e
professores, que indicaram que o ambiente virtual de aprendizagem, além de conter
os conteúdos das disciplinas, ela também disponibiliza importantes informações de
orientação para os alunos, como o cronograma (alunos não atentos ao cronograma
da disciplina acabam por realizar suas atividades em cima da hora, ou não realizar,
e também realizar a avaliação presencial sem tempo hábil de estudos), fórum de
informações onde os gestores informam alguma alteração ocorrida em datas de
provas, conferências, etc., o recurso de mensagens é utilizado pelos professores e
tutores para oferecer ajuda sobre os trabalhos, assim, quem não acessapode não ler
estas mensagens. Em muitos casos em que o professor envia mensagens em grupo
para todos os alunos, com dicas para as atividades e prova, alguns alunos só irão ler
as mensagens após o encerramento da atividade ou prova. O que fica explicitado
com estes resultados é que quando os alunos que não realizam o acesso
considerável ao AVA eles tornam subutilizados todos os recursos do ambiente bem
como a estrutura de apoio oferecida pela instituição.
Os perfis de alunos com médio acesso obtiveram variância em relação ao seu
desempenho, e apresentam os percentuais de reprovação e aprovação próximasa
média geral, o que demonstra que os alunos na condição de médio acesso, estão
suscetíveis a probabilidade geral obtida na disciplina. Considerando isso, nota-se
que as situações de baixo acesso e alto acesso, são atípicas, e por isso os índices
acerca da situação final diferem demasiadamente da média geral. O que pode ser
um fator preocupante, pois se pode questionar, por que todos os alunos não tem
comportamento de alto acesso ao ambiente virtual?
Ao analisar o acesso aos recursos ofertados pela disciplina, buscou-se
identificar a influência dos recursos no desempenho, e também se os recursos são
eficientes. De início ressalta-se que nesta situação, assim como na relação de
acessos, também pode ser considerado a hipótese de que o acesso ou não aos
recursos podem também refletir o perfil de cada aluno. Os dados indicam que todos
aqueles alunos que nunca acessaram as aulas virtuais, obtiveram situação final de
reprovado, não foi confrontado neste estudo se estes alunos são os mesmos com
baixo perfil de acesso, mas tal abordagem será recomendada para estudos
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futuros.O grupo de alunos que assistiram todas as vídeo aulas obteve o maior
percentual de aprovação, no entanto, o considerável índice de reprovação de 30%
pode-se levar ao fato de que a ferramenta não disponibiliza registro e quanto tempo
o aluno ficou no recurso vídeo aula (o aluno pode simplesmente ter clicado e saído),
assim como não há como garantir que ele assistiu toda a aula (o aluno pode clicar
deixar o vídeo rodar e sair da frente do computador), e claro é comum haver aqueles
que mesmo se esforçando não consegue obter o desempenho necessário, dessa
maneira, se evidenciou que a eficiência das vídeos aulas são satisfatórias, o acesso
refletiu diretamente no desempenho dos alunos, como por exemplo, o fato de
apenas 1% dos alunos que acessaram todas as aulas tiverem reprovação direta.
Quanto aos alunos que assistiram até 3 vídeo aulas (1 a 3), foi identificado um
impressionante índice de 50% de aprovação, o que, em primeiro momento, foi
classificado como discrepante, considerando que não assistir 4 até 2 aulas poderia
refletir diretamente (de maneira negativa) desempenho do aluno. No entanto, ao
considerar as regras e estrutura da disciplina, onde as avaliações impostas pela
disciplina, obrigatoriamente devem se basear no conteúdo obrigatório fornecido pela
instituição, e neste conteúdo tem-se a figura do livro da disciplina, que contém todo
conteúdo previsto da disciplina, entende-se que é possível, dependendo da
capacidade de assimilação do aluno, compreender todo conteúdo da disciplina e
conseguir desempenho adequado na disciplina se baseando nos estudos do livro e
certa porcentagem de acesso às vídeo aulas, pois os alunos podem ter a opção de
assistir somente a vídeo aula que corresponde ao conteúdo que ele não
compreendeu só com a leitura do livro.
Ao final destaca-se que o recurso mais subutilizado é conferência de tira
dúvida, mesmo que os dados demonstrarem que o índice de aprovação entre
aqueles que participam desta conferência, é superior a 90%, somente 19 % dos
alunos utilizaram este recurso. Por experiência e relato dos professores, foi alegado
que uma pequena parte dos alunos não conseguem participar por limitação de
recursos ou por conflito de tempo, mas, que a grande parte não justifica a ausência.
Este dado é um fator alarmante, pois representa desperdício de recurso público, pois
a instituição tem custos para oferecer estas aulas, no entanto, o impacto sobre
aqueles que participam faz com que a prática seja mantida.
Semelhante à conferência de tira dúvidas, o serviço de mensagens também é
utilizado por uma quantidade irrisória de alunos, no entanto, a estes poucos que a
utilizam o índice de aprovação é também superior a 90%. Como a todos os recursos
pode-se aplicar a hipótese de que o acesso apenas reflete o perfil de aluno. Mas,
por experiência e relato dos professores e tutores, os recursos de mensagens
trazem dúvidas pertinentes a determinados conteúdos, e que a cada contato
inicializado ele só é encerrado após a dúvida sanada, é a única oportunidade onde o
professor ou tutor pode oferecer uma atenção personalizada a cada aluno, as
dúvidas enviadas também foram considerados como termômetro da disciplina, ou
seja, quando a mesma dúvida era enviada diversas vezes, os professores
consideravam que todos os demais teriam a mesma dúvida, e assim, puderam
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
enviar mensagens gerais sanando e a dúvida a todos, e explicando de uma maneira
diferente o conteúdo em questão.

Considerações Finais
Os resultados e questionamentos levantados, bem como o confronto e análise com
outros trabalhos, foram importantes, e podem ser relevantes para a gestão da
Educação a Distância. O mapeamento do comportamento dos alunos dentro do
ambiente virtual, podem auxiliar da concepção e estrutura dos cursos ofertados
nestas plataformas, bem como auxiliar os professores ao planejar a execução de
sua disciplina.
Mesmo com os resultados apontando uma tendência consistente sobre a
relação entre a interação do usuário e seu desempenho obtido, entende-se que tais
variáveis não são tão simples, outras comparações e composições (neste estudo só
foram
realizadas
composições
duplas,
por
exemplo,
acesso
aos
vídeosDesempenho) mais complexas com três ou mais elementos, podem trazer
resultados mais afunilados e específicos. No entanto, a análise pela força bruta
(coletando dados manualmente e tabulando) como foi realizada demanda de um
efetivo muito grande de pesquisadores e tempo. Neste sentido, os trabalhos e
estudos sobre análise automática destes dados, com utilização de data mining
podem ser uma solução para este impasse. A obtenção de um mapeamento
satisfatório sobre a relação de comportamento e desempenho, pode subsidiar a
melhoria dos resultados em trabalhos sobre sistemas de tutores inteligentes para
EaD.
Os resultados obtidos por este trabalho não podem ser generalizados para
outras disciplinas, cursos ou instituições. Mas, podem ser úteis para outros
professores, alunos, instituições e gestores educacionais que vislumbrarem o
desenvolvimento de uma matriz ou padrão de análise de desempenho para um
curso ou disciplina ofertado.
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Resumo - A educação a distância vem crescendo muito no Brasil nos últimos
anos. No Instituto Federal do Piauí, esta modalidade iniciou em 2008 e ao longo do
tempo vem ampliando a oferta de cursos, polos e vagas. A última expansão
ocorreu no ano de 2013, aumentando consideravelmente a quantidade de polos
em que os cursos eram ofertados e a quantidade de vagas para os alunos.
Segundo a literatura consultada, as ferramentas e métodos desenvolvidos na área
da Gestão do Conhecimento podem contribuir para organizar as informações e
transformar positivamente a gestão dos processos administrativos, de ensinoaprendizagem e da infra-estrutura nas instituições de ensino. O objetivo desta
pesquisa é investigar como as ferramentas da gestão do conhecimento podem
contribuir para aperfeiçoar a coordenação de cursos na modalidade a distância.
Foram feitas entrevistas semi-diretivas com 67 % das coordenações. A partir dos
resultados podemos inferir que a expansão exagerada prejudicou o gerenciamento
das informações e que o fato das coordenações não serem capacitadas antes de
assumirem as funções dificultou mais ainda suas atividades.
Palavras-chave: educação a distância, gestão do conhecimento, gestão da
informação, gestão educacional, capital intelectual

Abstract – Distance education has been increasing in Brazil in recent years. At the
Federal Institute of Piauí, this method started in 2008 and over time has expanded
to offer courses, poles and offers. The last expansion took place in the year 2013,
considerably increasing the number of centers in which courses were offered and
the number of offers for students. According to the literature, the tools and methods
developed in the area of knowledge management can help to organize information
and positively transform the management of teaching, learning and infrastructure
processes, in educational institutions. The objective of this research is to investigate
how knowledge management tools can help to improve the management of
distance education courses. Semi-directive interviews were conducted with 67% of
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courses coordinators. From the results we can infer that the overexpansion
damaged the management of information and the fact that coordinations are not
trained before taking up difficult tasks further their activities.
Key-words: distance education, knowledge management, information management,
education management, intellectual capital

INTRODUÇÃO
O processo de ensino-aprendizagem começa a tomar novos rumos e o
conhecimento ganha mais uma ferramenta para sua construção: o ensino a
distância. O modelo de aprendizagem presencial vem aos poucos dando espaço
para esta nova modalidade, que vem apresentando um crescimento rápido e
demonstrando que pode proporcionar ao estudante, que por ela optar, os mesmo
conhecimentos que o ensino regular proporciona.
No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, a
educação a distância deu seus primeiros passos no final do ano de 2008, quando
quatro polos foram selecionados para ofertar os cursos “Técnico em Administração”
e “Técnico em Informática”, matriculando 300 alunos (IFPI, 2010).
A partir do ano seguinte, o crescimento foi rápido, passando de 300 para mais
de 13.000 alunos, em um intervalo de 4 (quatro) anos, segundo dados do SISTEC
(Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica). Esta
expansão, tendo sido abrupta, não permitiu a adaptação gradual da Rede e-Tec no
IFPI e algumas consequências negativas foram inevitáveis. Este estudo parte do
ponto de vista de que muitas das dificuldades para a consolidação de uma gestão de
excelência no nível da Rede e-Tec no IFPI podem ter sido originadas da falta de
gestão da informação e do conhecimento.
Espera-se através desta pesquisa conhecer de que forma se dá o fluxo de
informações entre os gestores e como a Gestão do Conhecimento pode contribuir
para a organização das informações, em particular, na coordenação de cursos na
modalidade EAD tomando-se como universo de observação, o caso do IFPI.
O presente trabalho é a apresentação dos resultados parciais da dissertação
da autora principal, que será submetido ao Programa de Mestrado em Tecnologia e
Gestão em EAD, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sob o ponto de
vista metodológico, possui uma abordagem qualitativa, pois irá analisar as respostas
e percepções dos participantes. É classificado como descritivo, pois registrará e
descreverá as opiniões e características da população pesquisada sem, contudo, se
obrigar a encontrar necessariamente relações de causa e efeito. Para a coleta de
dados foram utilizadas entrevistas na modalidade semi-diretiva, aplicadas com os
coordenadores de curso e tutoria.
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HISTÓRICO DA EAD
Histórico da EAD no IFPI
A história da EAD no IFPI iniciou-se no ano de 2008, quando 04 (quatro) municípios
foram aprovados para serem polos de apoio presencial. Foram oferecidos os cursos,
“Técnico em Administração” e “Técnico em Informática” no Instituto naquele ano.
Nestes polos foram ofertadas 300 (trezentas) vagas, iniciando as aulas no primeiro
semestre de 2009.
Em dezembro de 2010 mais 350 vagas foram disponibilizadas nos mesmo
polos. Logo depois, uma parceria estabelecida entre IFPI e Secretaria Estadual de
Educação do Piauí (SEDUC-PI) ampliou-se a oferta dos mesmos cursos em mais 02
(dois) polos, com mais 100 vagas para cada curso (IFPI, 2010).
Para 2012, efetiva-se a ampliação para mais 06 (seis) polos, também em
parceria com a SEDUC/PI, totalizando 12 polos e 1.150 alunos.
No segundo semestre de 2012 todos os Campi do IFPI tornaram-se polos de
apoio presencial para os novos cursos na modalidade EAD. Acompanhando esta
expansão, houve a oferta de novos cursos, tais como: Curso Técnico em Eventos,
em Meio Ambiente, em Serviços Públicos, em Segurança do Trabalho e em
Informática para Internet. Além disso, foi implantado o Profuncionário - programa que
visa à formação dos funcionários de escola em efetivo exercício, em nove polos,
aumentando o número de alunos para 4.291.
No ano de 2013 o IFPI passa pela maior expansão: inclui mais dois cursos em
suas ofertas (Curso Técnico em Logística e Curso Técnico em Secretariado) e mais
de 13.000 alunos foram distribuídos em mais 53 polos em todo o Piauí. Hoje, além
dos 14 Cursos Técnicos de Nível Médio, a EAD/IFPI também oferece pósgraduações e diversos cursos de extensão.

A expansão e suas consequências
A expansão da oferta dos cursos trouxe oportunidade para muitas pessoas que não
tinham expectativa de voltar a estudar. O IFPI cumpre assim, seu papel de ofertar
uma educação de qualidade e atinge sua meta de democratizar e interiorizar o
ensino. No intervalo de 4 anos, houve expansão de 300 para mais de 13.000 vagas
e o aumento de 2 para 14 cursos, antes ofertados em 4 polos e agora presentes em
mais de 60 municípios piauienses.
Mas, nem tudo é positivo nesse crescimento. O aumento do número de
cursos, alunos e polos também gerou algumas fragilidades no processo. Quando
eram ofertados apenas dois cursos para pouco mais de 300 alunos, a equipe de
gestores era pequena e composta por coordenadores que já tinham experiência com
a modalidade. Por isso, apesar de algumas dificuldades na estrutura, estes
coordenadores obtinham êxito no compartilhamento das informações a nas
orientações dos professores.
À medida que foram sendo ofertados mais cursos e a quantidade de polos em
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que eles funcionavam, outros coordenadores se juntaram à equipe, muitos deles
sem experiência anterior na modalidade. A maioria destes gestores não recebeu
nenhum tipo de capacitação sobre a plataforma adotada e sobre a forma como as
atribuições da coordenação deveriam ser executadas, ou seja, não havia um
programa de gestão da informação e do conhecimento, o que não proporcionava
uma sistematização de capacitação para os novos coordenadores, gerando a falta
de padronização nos cursos, de forma que alguns gestores, informalmente,
passaram a buscar ajuda de algum colega mais experiente, no afã de melhor nortear
sua atuação.
Percebe-se também uma falta de uniformidade na transmissão de
informações da Direção e Coordenação Geral para as Coordenações dos cursos e
vice-versa. Isso pode afetar as informações repassadas aos professores, aos tutores
e estes por sua vez, provavelmente irão repassar aos alunos de forma equivocada.
Diante do exposto, observa-se a necessidade de utilizar o conjunto de
ferramentas e métodos desenvolvidos na área da Gestão do Conhecimento para
organizar as informações e transformar o que hoje é uma limitação, em um ponto
positivo para a instituição.
Para Garbin e Dainese (2010, pag. 10):
No processo de gestão da EaD é necessária a definição de papéis de todos os atores
envolvidos, e esta não está relacionado simplesmente às funções designadas, o mais
relevante é a definição dos processos e fluxos e as formas ou procedimentos para
que os objetivos definidos sejam realmente alcançados.

É importante que além da capacitação para realizar as atividades de
coordenação, o profissional também compreenda a definição dos papeis e consiga
diferenciar o que é responsabilidade da coordenação geral, dos coordenadores de
curso e tutoria e dos tutores, e quais são os fluxos corretos de trabalhos e de
processos administrativos.
Quando o gestor não é treinado e não domina suas atividades, certamente
não conseguirá gerenciar seu curso de forma satisfatória. Podem acontecer diversos
problemas, prejudicando a atuação dos coordenadores, dos professores e
principalmente o processo de ensino-aprendizagem, impactando os resultados do
curso e a credibilidade da instituição. De acordo com Moore; Kearsley (2007, p.207)
“o treinamento é necessário e organizá-lo é uma responsabilidade importante dos
administradores. Após o treinamento inicial, os colaboradores devem ser
monitorados continuamente e receber treinamento durante o desempenho das
funções para capacitá-los a desenvolver suas aptidões”.
O coordenador pode ser prejudicado pela falta de controle de alguns itens,
como quantidade de alunos que frequenta efetivamente o curso e de alunos
evadidos; os principais motivos que levaram a essa evasão; atuação do tutor
presencial no polo e do tutor a distância na plataforma; falta de gerenciamento da
participação do professor, dos tutores e dos alunos em virtude de não possuir prática
na utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem e demais atividades de cunho
pedagógico, como a criação e acompanhamento do calendário acadêmico e das
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atividades no polo.

De onde vem o conhecimento das empresas: capital intelectual
Todo ser humano possui seus conhecimentos, suas experiências e seus
aprendizados, os quais foram acumulados em anos de estudo e de carreira. Quando
um profissional é contratado por uma empresa ele traz consigo todo o conhecimento
que a ele pertence e este conhecimento passa a ser também da empresa, visto que
este profissional poderá usá-lo para a realização de suas atividades laborativas.
O conceito de capital intelectual surgiu por volta dos anos 90 e pode ser
entendido como “valor do conhecimento e experiência da força de trabalho e a
memória acumulada da organização”. (FIALHO, 2006, p. 124). O autor comenta que
os trabalhadores da era do conhecimento podem ser chamados de “cérebro-deobra” e não mais “mão-de-obra”. Este novo perfil de trabalhador utiliza suas
competências para ter melhores resultados no trabalho e consequentemente
também leva a empresa a ter sucesso.
Para Soares (2016), o conhecimento advém da informação, e para
transformar informação em conhecimento é necessário refletir sobre o tema indicado
e se posicionar diante de algum fato. A autora comenta que de nada adianta muitas
leituras, estudos e capacitações se isto não for analisado e refletido para que se
torne conhecimento.
Para Longo (2014), “a gestão do conhecimento surgiu para gerenciar o capital
intelectual, ou seja, o conhecimento que está na mente das pessoas e em suas
experiências”. A autora explica que a criação do conhecimento é a capacidade que
as empresas possuem de criar novos métodos e processos e disseminá-los por
todos os níveis administrativos.
As empresas necessitam identificar os seus ativos intangíveis, monitorá-los e
gerenciá-los. Esta é uma tarefa desafiadora, na qual não existe um modelo único de
gestão, mas cada empresa criará o seu próprio modelo, adaptado ao seu capital
intelectual, às suas especificidades e necessidades.

Capacitação
O Decreto 5.707 de fevereiro de 2006 trata da Política e das Diretrizes para o
Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal e apresenta o
conceito de capacitação como sendo um “processo permanente e deliberado de
aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de
competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências
individuais”.
Assim, a capacitação dos funcionários é importante para melhorar seus
resultados e acumular mais conhecimentos, de forma que consigam aprimorar as
qualidades necessárias para executar corretamente suas funções.
Estas capacitações podem ser realizadas de várias formas: dentro e fora da
empresa, presencial ou virtualmente. Além de um bom palestrante ou instrutor, é
importante que a empresa elabore um bom material de apoio para servir de base de
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pesquisa para os colaboradores. Nevado (2007) afirma que um material deve buscar
a construção de um novo conhecimento, o desenvolvimento e raciocínio para buscar
soluções criativas e adaptação do conteúdo aos problemas reais da empresa.
Algumas estratégias utilizadas pelas empresas são: mostrar casos de
sucesso; aproveitar o conhecimento e a experiência de outros funcionários mais
antigos; distribuir livros interessantes e relacionados ao tema principal da
capacitação ou que reflitam a cultura da empresa ou do programa (GRUBBS-WEST,
2007). O conhecimento gerado pela experiência de outro colega de trabalho vem
das trocas de informações entre eles. Angeloni (2008, p. 54) diz que “o
compartilhamento do conhecimento é um processo social”. Nesse sentido, o
compartilhamento destas experiências também é uma forma de capacitação.
O conhecimento também pode ser gerado por meio da capacitação, e é
necessário realizar algum tipo de avaliação para constatar os resultados do mesmo,
criando indicadores de qualidade para medir os resultados da empresa e comparar o
antes e depois, elaborando gráficos de resultados. Caso a empresa perceba que os
resultados não foram atingidos, deverá analisar todo o processo da capacitação para
identificar em que ponto houve erro, se no planejamento, execução, instrutor, entre
outros. Esta capacitação poderá ser realizada novamente para reforçar os
conhecimentos repassados.

Criação do conhecimento
O conhecimento organizacional é originado do conhecimento individual de cada
funcionário que compõe a empresa. Quando um funcionário é contratado por uma
organização traz consigo toda experiência de empresas anteriores e todo o
conhecimento adquirido no seu processo de formação.
Segundo Nonaka e Takeuchi (2008) a criação do conhecimento
organizacional é um processo que amplifica o conhecimento dos indivíduos e o
dissemina entre o grupo por meio de diálogo, discussão, compartilhamento de
experiências e comunidade de prática.
Este conhecimento de cada indivíduo se une ao conhecimento do outro
indivíduo e forma o que chamamos de conhecimento organizacional, que será
gerenciado pela ferramenta Gestão do Conhecimento.
“Para criar conhecimento, o aprendizado que vem dos outros e as habilidades
compartilhadas com outros precisam ser internalizados – isto é, modificados,
enriquecidos e traduzidos de modo a se ajustarem à identidade e auto-imagem da
empresa” (NONAKA E TAKEUCHI 2008, p. 10.).
A peça-chave para a criação do conhecimento organizacional é a interação
entre seus indivíduos, transitando as informações e conhecimentos entre todos os
níveis hierárquicos e sendo internalizado gradativamente. A tendência é que as
organizações abandonem o pensamento antigo, onde apenas um manual
(conhecimento explícito) poderia repassar uma informação ou conhecimento, mas a
forma mais engrandecedora de criar o conhecimento é através das trocas de
conhecimento entre os indivíduos.
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É através desta interação e troca de informações que surge a aprendizagem
colaborativa. Segundo Silva (2011, p. 32), “a aprendizagem colaborativa pode se
basear na construção conjunta de um produto ou pode ser um processo contínuo de
interação entre pares”.
A interação é capaz de ampliar os conhecimentos, pois quando o indivíduo
tem somente a sua percepção torna-se muito limitado. Quando se pode observar os
problemas pelo olhar de uma outra pessoa, é possível descobrir outras resoluções
que, sozinho, o indivíduo não seria capaz, ou levaria mais tempo para perceber.
De acordo com Coll e Monereo (2010):
A aprendizagem colaborativa é definida como uma forma de organização social dos
processos de ensino e de aprendizagem, baseada na interdependência positiva de
objetivos e recursos entre os participantes. É considerada também como a resolução
conjunta de um problema com a contribuição de cada membro do grupo. A
colaboração depende do estabelecimento de uma linguagem e de significados
comuns no que diz respeito à tarefa, além de uma meta comum para o conjunto de
participantes.

Uma forma de aprimorar este tipo de aprendizagem é incentivar o trabalho em
equipe. Assim, acontecerá a interação das pessoas, elas resolverão juntas os
problemas, perceberão outros pontos de vista diferentes e unirão esforços em torno
de algum problema que precisa ser resolvido ou resultado que precisa ser
melhorado.

Gestão do Conhecimento
Os primeiros conceitos de gestão do conhecimento datam das décadas de 70 e 80,
quando aconteceu o rápido crescimento das empresas japonesas, as quais, mesmo
depois dos efeitos trágicos da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Coreia e do
Vietnã e tantos outros períodos de instabilidade, conseguiram se reerguer em tempo
recorde e melhorar cada vez mais seu mercado e seus produtos investindo na
inovação e apontando como diferencial competitivo a sua forma de gerenciar o
conhecimento organizacional.
Vários autores apresentam suas definições para Gestão do Conhecimento.
Rossini (2008, p. 10) afirma que é “entender, organizar, controlar e lucrar com o
valor do conhecimento”. Fialho (2006, p. 47) acredita que “é a prática de agregar
valor à informação e distribuí-la, aproveitando os recursos das empresas. Produzir
conhecimento e descobrir maneiras para aproveitar, difundir, combinar e lucrar”.
Nonaka e Takeuchi (2008) entendem o conceito Gestão do Conhecimento como “a
capacidade da empresa de criar, organizar, disseminar e gerenciar os
conhecimentos, bem como inseri-los em seus produtos e serviços”.
Concatenando as ideias dos autores citados, pode-se dizer que a Gestão do
Conhecimento é a forma como as empresas organizam os conhecimentos nela
encontrados e como se utilizam dos mesmos para melhorar seu desempenho e
cumprir com seus objetivos.
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De acordo com Melo (2012, p. 84) “é possível afirmar que o conhecimento é
algo dinâmico, que precisa ser construído, mediado e transmitido na sociedade. É no
processo contínuo e ininterrupto de interações, significações e soluções que o
processo de aprendizagem acontece”.
Analisando a afirmação do autor, percebe-se que o conhecimento não é
estático e sim mutável. É um processo ininterrupto, onde através do
compartilhamento, o conhecimento gera mais conhecimento, criando um ciclo.
O indivíduo é a origem do conhecimento. A partir do seu aprendizado, a
criação e gestão do conhecimento gera inovação contínua e consequentemente
vantagem competitiva para empresa e conhecimentos a mais para o profissional. O
mais importante e que deve ser acompanhado não é somente criar o conhecimento,
mas saber como gerenciá-lo e como usá-lo a favor da empresa.
Brito (2008, p. 205) afirma que:
A gestão do conhecimento/gestão de competências é a capacidade desenvolvida
pelas organizações de mapear na sociedade, trazer para a organização, distribuir,
criar, recompensar e reter conhecimento relacionado a sua competência essencial.
Implica focar toda a gestão da empresa, a gestão do trabalho e consequentemente o
processo de educação dos trabalhadores, na gestão do conhecimento necessário para
a consecução da missão organizacional.

A capacidade que a empresa tem de organizar o conhecimento que possui
deve ser sempre aprimorada para que consiga atingir seus objetivos. Mas, para isso,
a empresa depende dos seus colaboradores. O conhecimento que a empresa possui
é, na verdade, originado das pessoas. As empresas são repositórios de
conhecimentos advindos de seus funcionários. Cabe a ela conseguir extrair este
recurso e usá-lo da melhor forma.
Um dos problemas enfrentados pelos diversos tipos de instituições é não
saber como lidar com a informação e não ser capaz de criar, a partir dela, o
conhecimento. É o que está contido nos documentos, nas publicações, no knowhow, na experiência, na criatividade, nas habilidades.
Segundo Choo (2006, p 28), “a construção e a utilização do conhecimento é
um desafio para as empresas. Conhecimentos e experiências se encontram
dispersos pela organização e se concentram em geral em determinados indivíduos
ou unidades de trabalho”.
No IFPI, a maior parte do conhecimento se concentra nos membros mais
antigos da equipe e estes não sabem o modo correto de disseminá-lo para os
demais colegas.
O conhecimento tácito é definido como o conhecimento adquirido através da
prática, das ações do dia-a-dia e que estão contidos nos valores, experiências,
emoções e modelos mentais. Este conhecimento é individual e não codificado. Para
Filippim e Lima (2014, p.81) é “aquele resultante da trajetória vivencial do
trabalhador”. À medida que o profissional cumpre suas tarefas, obtém mais
competências técnicas e mais saberes sobre sua área de trabalho. Este
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conhecimento é mais difícil de ser compartilhado, por isso, deve ser transformado
em conhecimento explícito.
O conhecimento explícito é objetivo, formal e mais fácil de ser codificado e
consequentemente, repassado. Para Graeml e Rodrigues (2013, p.132) é “mais
facilmente identificado, medido e transferido”. É originado do conhecimento tácito e
pode ser fisicamente exteriorizado através de documentos, modelos, relatórios,
regras, manuais, figuras, mapas de aprendizagem ou textos. Se não for convertido
em explícito, tem pouco valor para a organização, pois não pode ser compartilhado
entre seus membros.
O conhecimento tácito é inerente ao profissional, ou seja, quando ele deixa a
equipe, o conhecimento o acompanha. Se este profissional transformar o que sabe
em manuais, regras ou vídeos, o conhecimento poderá ser perpetuado na empresa
e ser disseminado entre os demais membros, inclusive os que vierem depois.
O que deve se buscar nas empresas é aliar o conhecimento tácito e explícito,
onde o conhecimento tácito pode ser representado pela experiência dos gestores
mais antigos do programa de EAD do IFPI. À medida que o profissional cumpre suas
tarefas, obtém mais competências técnicas e mais saberes sobre sua área de
trabalho. Este conhecimento é mais difícil de ser compartilhado, por isso, deve ser
transformado em conhecimento explícito. Este é expresso em forma de documentos,
modelos, relatórios, regras, manuais.

METODOLOGIA
Esta pesquisa caracteriza-se por ser qualitativa, pois trata da opinião e percepção
dos entrevistados, abordando a vivência e experiência dos indivíduos. Segundo
Gerhardt e Silveira (2009, p.32), “a pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos
da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e
explicação da dinâmica das relações sociais”.
Tozoni-Reis (2009, p. 100) por seu turno, trata a abordagem qualitativa da
seguinte forma:
Metodologia qualitativa é um termo que tem sido usado para conceituar os enfoques
de investigação científica que levam em conta a importância dos aspectos mais
qualitativos da realidade, que dizem respeito a uma dimensão mais profunda das
relações humanas e sociais, dos processos e dos fenômenos existentes nessas
relações e que não podem ser compreendidos sem instrumental próprio que busque
revelar, compreender, analisar e interpretar. Trata-se de responder não apenas “o que
é isso”, mas "por que é isso”.

Para realizar este estudo foram realizadas pesquisa bibliográfica e de campo.
Na pesquisa de campo ou empírica, o objeto de estudo foram os coordenadores dos
cursos ofertados pelo programa Rede Etec. Cada curso possui um coordenador de
curso e um coordenador de tutoria. O programa possui hoje 18 coordenadores,
sendo que 12 deles responderam a pesquisa.
Esta pesquisa pode ser classificada também como descritiva, pois tem o
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objetivo de registrar e descrever as opiniões e características da população
pesquisada. Prodanov e Freitas (2013, p. 52) afirmam que:
Nas pesquisas descritivas, os fatos são observados, registrados, analisados,
classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira sobre eles, ou seja, os
fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não são manipulados pelo
pesquisador. Incluem-se, entre as pesquisas descritivas, a maioria daquelas
desenvolvidas nas ciências humanas e sociais.

Os dados foram coletados e organizados sem nenhuma interferência sobre
eles por parte do pesquisador. A coleta de dados foi feita através da técnica da
entrevista semi-diretiva, onde foram relatadas as opiniões e experiências dos
coordenadores de curso e tutoria, a partir de um roteiro pré-especificado.
Segundo Lakatos (2003 p. 194), “a entrevista é um encontro entre duas
pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado
assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. É um procedimento
utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no
diagnóstico ou no tratamento de um problema”.
As perguntas para os professores versaram sobre sua experiência anterior
com a modalidade a distância; capacitações, reuniões e obstáculos enfrentados na
comunicação com os demais coordenadores; dificuldades no desenvolvimento das
atividades, e saber, em sua visão, de que forma estas informações deveriam ser
disponibilizadas.
Para analisar os dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. Esta
técnica é descrita por Bardin (2011) como um conjunto de procedimentos que
analisa as comunicações e descreve o conteúdo destas, podendo ser aplicada nos
mais diferentes tipos de conteúdo.
Diante desse processo verificou-se a importância da opinião dos participantes
facultando o pesquisador a descobrir quais os principais problemas de gestão das
informações na EAD do IFPI possibilitando assim inicializar o processo de Gestão da
Informação dentro do programa.

ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Após a coleta, os dados foram analisados, chegando aos seguintes resultados:
Dos pesquisados, 50% tinha experiência anterior com EAD, sendo nos cargos
de professor pesquisador, tutor e equipe multidisciplinar (pedagogia e licitações).
Deste total, 83,3% dos coordenadores respondeu que o fato de terem tido
experiências anteriores com a modalidade facilitou a execução das atividades.
Aqueles que não tinham experiência afirmaram que certamente teriam mais
facilidade para a execução das atividades caso conhecessem um pouco mais a EAD
antes de entrar na equipe, pois teriam conhecimento maior sobre como funciona a
modalidade, as atribuições de cada sujeito dentro do processo e o perfil dos alunos.
Os demais (17,7%), afirmaram que apesar da falta de experiência conseguiram
realizar as atividades normalmente.
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Participou de
reunião sobre
atribuições
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Não recebeu
nenhuma
informação sobre
as atribuições

Gráfico 1: Participação em reuniões sobre atribuições da função de coordenação

Foi perguntado aos coordenadores se eles receberam algum tipo de
capacitação antes de iniciar suas funções e se esta foi formal ou apenas uma
reunião com o repasse das atribuições. Nenhum entrevistado recebeu treinamento
formal ou um programa de formação. Metade deles, afirmou que participou apenas
de uma reunião onde foram repassadas as atribuições de um coordenador e
algumas informações básicas a sobre a função. Angeloni (2008, p. 55) afirma que as
capacitações são importantes e que os funcionários “passam a ter uma visão mais
holística dos problemas”.
As capacitações são importantes para a criação do conhecimento dos
indivíduos e para que a instituição possa aproveitar este conhecimento de seus
trabalhadores para melhorar seu capital intelectual e consequentemente seus
resultados.

Há reuniões
sistemáticas com
a coordenação
geral

9%

Não há reuniões
sistemáticas com
a coordenação
geral

91%

Gráfico 2: Reuniões sistemáticas com a coordenação geral

Quando perguntados se havia reuniões sistemáticas para discutir os
problemas e repassar informações importantes, 91 % afirmaram que há reuniões
sistemáticas uma ou duas vezes a cada semestre, porém, ainda são com frequência
insuficiente para a discussão e a solução dos problemas.
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Após isso, os entrevistados listaram as principais dificuldades que
encontraram para a execução da sua função. Os itens mais mencionados foram: a
quantidade exorbitante de polos para gerenciar, pois alguns cursos tinham mais de
25 polos; falta de treinamento inicial antes de assumir a coordenação; ausência de
viagem para visitar os polos e a infraestrutura dos polos presencias, o que dificulta a
realização dos encontros presencias e das atividades programadas pela
coordenação de cada curso
Sobre as dificuldades de comunicação, 80% das pessoas afirmou que não
tem dificuldades de comunicação com as coordenações geral, adjunta e dos demais
cursos, mas 100% deles encontram dificuldades em manter contato com os
coordenadores de polo, pois eles não são acessíveis, não respondem e-mails e o
fato dos coordenadores não fazerem viagens aos polos dificulta ainda mais a criação
de vínculo e de confiança entre a equipe. Angeloni (2008, p. 54) afirma que é
necessário o “desenvolvimento de um contexto favorável à práticas como confiança,
reciprocidade e rede de trabalho”.
Esta falta de comunicação dificulta a gestão das informações e do
conhecimento, visto que existe dificuldade de comunicação com os coordenadores
de polo e não são informadas as dificuldades que acontecem nos encontros
presenciais. Por causa deste problema no processo comunicacional, não são
repassadas orientações importantes sobre as atividades devem ser realizadas e isso
prejudica o andamento dos cursos.
Hoje, o IFPI não possui um documento formal com as instruções ou fluxo de
trabalho, servindo de fonte de informação para os coordenadores. Na pesquisa, foi
ventilada a possibilidade da criação de um Guia de Formação do Coordenador,
baseado nas principais dificuldades que os mesmo apresentam no seu dia a dia.
Partindo desta ideia, 100% dos entrevistados afirmou que seria importante
que a instituição criasse e divulgasse este Guia, pois faria com que todos os
membros do programa pudessem ter igualdade em relação ao acesso às
informações. Nonaka e Takeuchi (2008) dizem que a disseminação das informações
facilita a criação do conhecimento entre as empresas.
Analisando as respostas dos entrevistados, percebe-se que há um
desencontro de informações e que a origem de todo o problema foi a expansão
exagerada, que não permitiu a correta e progressiva gestão das informações e,
consequentemente, a gestão do conhecimento foi prejudicada, fazendo com que
muitos outros resultados fossem afetados. Por causa da expansão, muitos
coordenadores foram incluídos na equipe e mesmo sem conhecimento da
modalidade, não receberam uma formação antes de assumirem suas funções, o que
fez com que as ações fossem desarticuladas e sem nenhuma padronização nas
atividades relacionadas ao curso.

Considerações Finais
O IFPI atravessou várias expansões no decorrer das suas atividades relacionadas à
educação a distância, iniciadas desde 2008. Com o aumento considerável de vagas,
cursos e polos, não conseguiu administrar a grande quantidade de atividades e,
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principalmente de informações que surgiram desta expansão.
A Gestão do conhecimento é a ferramenta que as empresas podem utilizar
com o intuito de organizar as informações que se acumulam em seu ambiente e, por
vezes, se perdem ao longo dos processos internos.
A intenção deste estudo era analisar quais eram as principais dificuldades que
os coordenadores de curso e tutoria encontravam em sua rotina e até que ponto a
Gestão do Conhecimento poderia auxiliar no sentido de organizar as informações e
auxiliar na condução do programa.
Para a coleta de dados, foram entrevistados 12 coordenadores, e
perguntados sobre itens como experiência anterior na EAD, capacitações, processo
de comunicação e dificuldades enfrentadas no decorrer da função. Percebeu-se que
os principais problemas eram a quantidade exagerada de polos, falta de
comunicação e reuniões, além do fato de não terem tido uma formação adequada
antes de assumirem a coordenação dos cursos, o que resultou em dificuldades de
gerenciar as informações e consequentemente seus cursos.
Pode-se constatar também que a Gestão do Conhecimento pode melhorar os
resultados e o controle das metas que o programa deseja alcançar, pois poderá
organizar as informações, melhorar o processo de comunicação, contar com o
envolvimento da equipe e fortalecer os laços para que a cultura do aprendizado
contínuo seja mantido.
Diante disso, o que pode ser sugerido para a instituição é que a oferta de
cursos e a quantidade de polos não seja ampliada até que a correta gestão das
informações seja instalada para que o acompanhamento das turmas possa ser mais
eficaz. Além disso, fazem-se necessárias capacitações e reuniões frequentes para
reduzir o problema de comunicação existente no programa.
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Resumo – Na perspectiva de contribuir com a discussão sobre avaliação na
Educação a Distância (EaD), a pesquisa empreendeu estudo sobre aspectos da
atividade de tutoria com vistas a elaborar categorias para avaliação desses atores.
Para tanto, realizou-se pesquisa de campo em uma instituição de Ensino Superior
pública federal, com tutores (45 a distância e 28 presenciais) e 145 discentes,
vinculados a 4 cursos (bacharelado em Administração Pública e as especializações
- Gestão Pública, Gestão em Saúde e Gestão Pública Municipal) oferecidos em 6
polos de apoio presencial (5 no Ceará e 1 na Bahia). Os dados foram coletados por
meio de questionário com questões abertas, analisados com suporte na análise de
conteúdo, com auxílio do software Atlas ti, com base em três eixos: caracterização
do sistema EaD (eixo 1), mediação pedagógica da tutoria a distância (eixo 2) e o
elo discente-instituição da tutoria presencial (eixo 3), os dois últimos analisados
sob o ponto de vista dos tutores e dos discentes. Infere-se que os tutores
manifestam-se em torno de um perfil ideal, ressaltando as qualidades para o
exercício da tutoria e os discentes indicam aspectos reais cotidianos que impactam
o processo de ensino-aprendizagem. Considera-se pertinente pensar em
processos avaliativos que agreguem os diferentes pontos de vistas, sendo o
retorno periódico dessas avaliações um exercício necessário à credibilidade da
própria avaliação e, também, favorável a construção do diálogo e melhoria da
qualidade dos processos.
Palavras-chave: Tutores. Avaliação. Educação a Distância
Abstract – In order to contribute to the discussion on evaluation in Distance
Education (EAD), the research undertaken study on aspects of mentoring activity in
order to prepare categories for evaluation of these actors. Therefore, we carried out
field research in an institution of federal higher education with tutors (45 distance
and 28-person) and 145 students, linked to 4 courses (BA in Public Administration
and specialization - Public Administration, Management in health and Municipal
Public Management) offered in 6-face support poles (5 in Ceará and one in Bahia).
Data were collected through a questionnaire with open questions, analyzed with
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support in content analysis, with the help of Atlas ti software, based on three axes:
characterization of the distance education system (axis 1), pedagogical mediation
mentoring distance (axis 2) and the student-institution link in the classroom tutoring
(axis 3), the last two analyzed from the point of view of the tutors and students. It is
inferred that the tutors are manifested around an ideal profile, emphasizing the
qualities for the exercise of tutoring and students indicate real everyday issues that
impact the teaching-learning process. Considered appropriate to think of evaluation
processes that add the different points of views, and the periodic return of these
assessments a necessary exercise to the credibility of the evaluation and also in
favor of constructive dialogue and improving the quality of processes.
Keywords: Tutors. Evaluation. Distance Learning.

1 Introdução
Inserida em um contexto dinâmico e instigada pelas mudanças nas políticas
educacionais, contínua evolução tecnológica e contingências de ordem política e
econômica, a Educação à Distância (EaD) vem se consolidando como uma política
de sucesso que impacta no desenvolvimento educacional do país, tornando-se
assim, uma ferramenta de diversificação e expansão do sistema educacional
(BRUNETTA et al., 2013; ALMEIDA; MARROIG; PINTO, 2014; MEDEIROS;
MOSER; SANTOS, 2015).
Os dados do Censo da Educação Superior evidenciam que essa modalidade
de ensino tem se desenvolvido de modo significativo nos últimos anos,
apresentando um expressivo crescimento no número de cursos de graduação
ofertados (35,3%), com o aumento de 930 cursos em 2010 para 1258 em 2013. No
mesmo período de referência, as matriculas dessa modalidade evoluíram de
930.179 para 1.153.572, representando 24% de aumento no número total de
matriculados e adquirindo representatividade no ensino superior brasileiro (BRASIL,
2015)
Em decorrência desse crescimento, observa-se a necessidade e relevância
de avaliação constante da qualidade e eficácia das ações que a EaD vem
desenvolvendo e como tem desempenhando seu papel na formação de ensino
superior. Neste aspecto, estudos realizados por Abbad, Zerbini, e Souza (2010),
Martins e Zerbini (2014) indicam que existe uma carência de pesquisas nesta área,
especialmente no tocante à qualidade, eficácia e processo de ensino aprendizagem
em EaD.
A atuação de tutores presenciais e a distância tem sido objeto de estudos e
pesquisas diversas, principalmente no que diz respeito ao papel do tutor como
mediador de aprendizagem e às competências e habilidades que devem constituir o
perfil desses profissionais (ZERBINI; ABBAD, 2009; SARQUIS; CAVALCANTE,
2014; MENDES 2012; BIZARRIA et al., 2015), contudo, acredita-se que pesquisas
que colaborem com dimensões para avaliação de tutores podem auxiliar o
diagnóstico laboral desses sujeitos com base no desempenho e na atuação em EaD,
considerando a distinta relação entre tutor-aprendiz com ênfase na interação por
meio de recursos tecnológicos (BELLONI, 1999).
___________________________________________________________________________
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Dessa forma, percebe-se a necessidade de pensar em categorias de
avaliação do tutor no sistema EaD, sendo tema ainda pouco explorado (RONCHI;
ENSSLINL; ENSSLIN, 2012; MARTINS; ZERBINI, 2014), haja vista que esse ator
emerge como o profissional com importante impacto para a garantia de permanência
do aluno, considerando a “capacidade de acolher as demandas específicas em
virtude da sua condição de estar na ponta do sistema, em interação permanente
com o aluno”. (BIZARRIA et al., 2015, p. 101).
Diante desse contexto, a pesquisa objetiva levantar categorias de análise da
atividade de tutorias, com vistas a cooperar com o processo de avaliação desses
atores. De forma específica, dois caminhos são considerados com base na leitura de
Demo (2012) e Bizarria et al. (2015): (i) descrever a realidade da investigação por
meio da caracterização do sistema EaD na instituição investigada e (ii) qualificá-la,
tendo por base critérios previamente estabelecidos, especificamente a mediação
pedagógica da tutoria a distância e o elo discente-instituição da tutoria presencial.
2 Avaliação da atividade de tutoria na EaD
Há consenso em relação ao papel fundamental do processo de tutoria para o bom
desempenho do discente no âmbito da EaD (BELONI, 2003; WROBEL et al., 2010;
MEDEIROS; MOSER; SANTOS, 2015), à medida que a tutoria exerce suporte à
construção do conhecimento, por meio da interatividade.
Considera-se, ainda, que as tecnologias agregadas ao ensino e a
aprendizagem, referenciadas em teorias socioconstrutivistas, incorporam novas
práticas à construção do conhecimento na EaD (HONANDA; PINHEIRO;
PAGLIUCA, 2013), o que impõe diversificação do fazer pedagógico, na fronteira da
mediação do saber, atrelado à novas habilidades, conhecimentos e atitudes aos
processos de trabalho, em função “(...) de um processo de produção de
conhecimento em fluxo”. (TARCIA; CABRAL, 2012, p. 148)
No que tange à mediação didático-pedagógica do ensino e aprendizagem em
EaD, (BRASIL, 2016). Ao tutor, são atribuídas as funções educativa-pedagógica e
social de construção de vínculos, à medida que reúne um conjunto ideal de
atividades com representação nessas duas funções, seja por precisar ter domínio do
conhecimento (MENEGUETTI, 2004), para orientar o aluno na execução das
atividades (BELLONI, 2003), seja incentivando o discente a questionar e contrapor o
conhecimento e suas práticas sociais (PRETI, 2003), por meio da interação contínua
e provocativa, capaz de gerar motivação (HOLMBERG, 1996). Além dessas, há
necessidade de “competências pessoais tais como paciência, tolerância, habilidade
em operar computadores, entre outros”. (RONCHI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012, p.
60).
A realização da mediação se dá nos espaços interativos, onde são veiculados
os conteúdos dos cursos, a comunicação entre os principais atores da EaD e por
onde a necessidade de competências relacionais, interacionais e referentes às
tecnologias ficam evidenciadas. Ressalta-se que os ambientes virtuais de
aprendizagem permitem maior participação desses atores, o que enriquece o
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processo pedagógico (FRANKLIN; VAN HARMELEN, 2007), porém a autonomia
circunscrita, em geral, ao discente, também permeia a realidade desses
profissionais, associado à diferentes expectativas em relação à competências e
atribuições (BIZARRIA, 2014). Nesse sentido, torna-se essencial vislumbrar a EaD
como um processo educativo sistemático e organizado, com clara definição de seus
processos e tomadas de decisão, com base na proposta educativa e nos interesses
dos grupos (LANZA; KUABARA, 2015).
Pelo teor funcional do trabalho do tutor, em associação à discussão sobre
qualidade do ensino da EaD, a gestão da tutoria evoca a necessidade de incorporar
processos avaliativos que visem o desenvolvimento do sistema, com ganhos em
termos de melhoria da gestão e do desempenho dos discentes (ZERBINI; ABBAD,
2009; RONCHI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012), e ainda que considere as funções de
planejamento, implementação e gestão dos cursos a distância, integradas às três
categorias profissionais: docentes, tutores e pessoal técnico-administrativo
(VALENTE; MORAN, 2011). É uma equipe multidisciplinar, com diferentes
competências (formadores, conteudistas, revisores, pesquisadores), Coordenadores
(de polo, de tutoria, de curso, de programas, da UAB), profissionais diversos que
atuam com os sistemas da informação e os tutores (presenciais e a distância)
(BIZARRIA et al., 2015), designer instrucionais, designers gráficos, monitores,
revisores e tutores (RISSI et al., 2012).
Ao mesmo tempo, as instituições precisam planejar e implementar sistemas
de avaliação institucional que privilegie um processo permanente e consequente, de
forma a “subsidiar o aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e pedagógico,
realizando efetivamente correções na direção da melhoria da qualidade do
processo”. (VALENTE; MORAN, 2011, p. 61). Estes Sistemas funcionam em rede e,
por isso, apresentam necessidade de participação, descentralização e integração
entre atores e funções (BERNARDI; DAUDT; BEHAR 2013), além de satisfazer
requisitos de aprendizagem coerentes com a sociedade do conhecimento (SUN at
al., 2008), e capazes de integrar inovação aos seus processos (SOUZA; FARIA,
2013; ARAÚJO et al., 2013)
Igualmente, acredita-se em sistemas avaliativos configurados pela apreensão
dos significados atribuídos à tutoria por meio de seus principais componente
(discente, docente, tutores, e, também, autoavaliações), a medida que avaliação
atua no sentido de conhecer, compreender, orientar e reorientar processos e ações
(BELLONI; MAGALHÃES; SOUSA, 2007). Nesse sentido, a percepção discente
sobre o tutor contempla uma avaliação objetiva, das expectativas e do desempenho
desses sujeitos (HATTIM-JANSSEN; VANCONCELOS, 2008), e a avaliação entre
tutores a distância e presencial, permite compreensão de como se processa a
distinção da leitura da atividade de tutoria pelo olhar dessa distinção.
O trabalho de tutoria depara-se com instrumentos cada vez mais sofisticados,
o que exige novas habilidades e avaliação das práticas para que possa construir
referências de atuação (MAGGIO, 2001). Alguns instrumentos de avaliação indicam
a necessidade de discernir funções operacionais das funções pedagógicas
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(RONCHI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012), procedimentos e meios instrucionais
adotados (ZERBINI; BORGES-FERREIRA; ABBAD, 2012), e de apoio ao próprio
sistema, pelo feedback oportunizado pelas reuniões de acompanhamento dos
cursos (PASSOS; BATTESTIN, 2016).
Sem a pretensão de elaborar um instrumento único, geral, e fechado,
acredita-se que há necessidade de aprofundamento sobre dois eixos: (i)mediação
pedagógica e (ii) elo discente-instituição, sendo eles coordenados por uma estrutura
de curso, pelo diálogo e pela autonomia discente (MOORE; KEASLEY, 2008). Nessa
perspectiva, esta pesquisa considera a ação avaliativa, como uma maneira de
verificar a qualidade de dada realidade, não sendo uma instância que resolve
problemas ou que inova, mas uma forma de investigar a qualidade de alguma coisa,
produto, pessoa ou situação, propiciando a base para atos regulatórios e de
acompanhamento, sendo, também, um juízo de qualidade sobre dados relevantes,
tendo em vista uma tomada de decisão (LUCKESI, 2011; DEMO; 2012).
Acrescenta-se, ainda, que a avaliação permite uma reflexão sobre possíveis
ajustes e feedback, considerando a efetividade dos resultados. Além disso, contribui
para revisar estratégias implementadas de forma a melhor definir critérios,
ferramentas e condução dos cursos (MAYFIELD, 2011).
Nessa ótica, a avaliação pode ser tomada como ferramenta de julgamento da
atividade tutorial e artifício propiciador para processos decisórios relacionados ao
desenvolvimento institucional, fortalecimento da qualidade do ensino, com suporte
no estímulo ao desenvolvimento de sistemas tutoriais em EaD, inclusive, como
forma de refletir sobre a atividade desenvolvida e o contexto que favorece esse
desenvolvimento. Nesta expectativa, torna-se relevante considerar as diferentes
concepções e perspectivas da avaliação e atentar para suas possíveis implicações
políticas, econômicas, culturais e epistemológicas.
3 Metodologia da pesquisa
Realizou-se pesquisa exploratória fundamentada na metodologia qualitativa,
buscando evidenciar dimensões relacionadas à de avaliação de tutores, com vistas
à discutir o desempenho dos tutores presenciais e à distância dos cursos oferecidos
pela Diretoria de Educação Aberta e à Distância da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB.
A abordagem escolhida, qualitativa, privilegia maior abertura as falas dos
sujeitos pesquisados, sendo o sujeito pesquisador observador do contexto sociais de
implicação dessas falas, do lugar de onde elas são produzidas (DENZIN; LINCOLN,
2006), considerando, ainda, a abordagem compreensiva de relações e percepções
de um determinado fenômeno, objetivando produzir conhecimento sobre o objeto de
investigação (MINAYO, 2007) Assim, por meio leitura qualitativa buscam-se os
significados e às problemáticas dos atores da EaD em suas práticas cotidianas
(FLICK, 2009; MERRIAN, 1998), especificamente tutores e discentes, numa
perspectiva de avaliações (tutores e discentes) e autoavaliações (tutores). Para
tanto, três perfis de respostas são considerados para a análise: a avaliação entre
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tutores, a autoavaliação e a avaliação discente.
Os dados foram coletados por meio de questionário aberto, contendo
perguntas sobre a atuação do tutor para tutores e discentes, sugestões para como a
tutoria atuaria para aprimorar as disciplinas e o curso para discentes, sugestões para
o processo de avaliação da tutoria para discentes, contemplando os cursos de
graduação (Bacharelado em Administração Pública) e de especialização (Gestão
Pública, Gestão em Saúde e Gestão Pública Municipal). Também se considerou
informações documentais para caracterizar o sistema EaD.
No que tange à motivação da pesquisa, além de subsidiar discussões sobre
avaliação de atividades de tutoria, também foi pensada pela gestão do sistema EaD
da instituição para identificar aspectos a serem considerados pelo planejamento do
setor. Assim, ressalta-se que a pesquisa empreendida se revestiu de interesses
acadêmico e gerencial, à medida que se compreende que a segunda pode ser
reflexo da primeira.
A pesquisa foi empreendida nos meses de 20 de abril a 30 de maio de 2015,
por meio de questionário gerado pelo Google Drive, cujo link foi disponibilizado no
Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA). O SIGAA, na instituição
estudada, agrega os a gestão dos cursos presencial e a distância, funcionando
como Ambiente Virtual de Aprendizagem. Participaram da pesquisa 45 tutores a
distância, 28 tutores presenciais e 145 discentes (70 Administração Pública, 26
Gestão em Saúde, 21 Gestão Pública, 26 Gestão Pública Municipal) distribuídos em
6 polos de apoio presencial, sendo 5 desses polos (cidades de: Aracati, Aracoiaba,
Limoeiro do Norte, Piquet Carneiro, Redenção) no estado do Ceará e 1 polo (cidade
de: São Francisco do Conde) no estado da Bahia.
As manifestações dos tutores e discentes foram agrupadas e importadas para
tratamento no software Atlas.ti, a fim de categorizar e apreciar os enunciados por
meio da análise de conteúdo (BARDIN, 2011), especificamente análise de relação,
numa perspectiva de ir além da “frequência da aparição dos elementos do texto,
mas para as relações que esses elementos mantêm entre si”. (BARDIN, 2011, p.
259), considerando a criatividade, imaginação e intuição dos pesquisadores,
particularmente na definição dos grupos representativos e na hierarquia entre as
divisões estabelecidas.
Observa-se que esta análise de conteúdo auxilia a análise dos textos
transcritos no sentido de desvelar núcleos de sentido existentes nas manifestações
dos sujeitos para que, em seguida, sejam agrupados em categorias mais amplas
(BARDIN, 2011). Nesse caso, o software auxilia a investigação à medida que
permite o cruzamento dos dados, buscando padrões e utilizando técnicas diferentes
para possibilitar a observação do fenômeno através de múltiplas lentes (BANDEIRADE-MELLO, 2006).
Nesse sentido, para análise dos dados, incialmente, partiu-se de categorias
de análise construídas com suporte na literatura referenciada e que guiou a análise
dos dados: (i) descrever a realidade da investigação por meio da caracterização do
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sistema EaD na instituição investigada (eixo 1) e (ii) qualificá-la, tendo por base
critérios previamente estabelecidos, especificamente a mediação pedagógica da
tutoria a distância (eixo 2) e o elo discente-instituição da tutoria presencial (eixo 3).
Assim, procedeu-se investigação com base na figura 1
Figura 1 – Eixos de análise da pesquisa de campo

Fonte: Elaborado pelos autores (2016)

Assim, identificaram-se padrões, práticas e percepções acerca do fenômeno
investigado, inspirando a formação de redes de significados atribuídos à tutoria,
viabilizando a elaboração de categorias para sua avaliação.

Apresentação e Análise dos dados
Inicialmente, a codificação dos dados da pesquisa ensejaram códigos que
emergiram das diversas situações descritas pelos sujeitos entrevistados. Cada um
foi sugerido considerando a relevância dos enunciados para a pesquisa, os eixos de
análise de acordo com Demo (2012) e Bizarria et al. (2015) e o impacto dessas
categorias em um sistema de avaliação de tutores. Em seguida, o teor das
entrevistas suscitaram a elaboração de outros grupos que permearam o
entendimento dos eixos elencadas.
Os mapa categóricos indicam a percepção dos tutores no que diz respeito à
avaliação de pares (tutor presencial<->tutor a distância) e autoavaliação (Figura 2),
considerando a perspectiva dinâmica e dialética entre o fazer e o pensar sobre o
fazer (FREIRE, 2006), e a percepção dos discentes no que diz respeito à avaliação
de tutores (Figura 3). Essas percepções indicam como os tutores são representados
por essas categorias (BRUNETTA et al., 2013), tendo como meta o aspecto
avaliativo.
A organização do desenho se deu em função dos eixos de análise Mediação
Pedagógica (eixo 2) e Elo discentes-instituição (eixo 3), vinculadas, respectivamente
a tutoria a distância e a tutoria presencial. A ligação entre esses dois eixos ressalta
que há associação entre essas funções de tutoria, sendo elas, também,
pertencentes a um sistema de Educação a Distância institucional (eixo 1)
simbolizado pela categoria parceria (Figura 2) e pelas categorias parceria, visita ao
polo e avaliação periódica (Figura 3).
4.2.1 Avaliação de Tutores: o olhar dos tutores
A figura 2 indica a categorização, com referência nos eixos 1, 2 e 3, tendo como
dados a percepção dos tutores sobre avaliação da tutoria no sistema EaD.
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Figura 2 – Mapa de categorias* definidas em função da percepção dos tutores

Fonte: Dados da pesquisa (2016)
* O Mapa de categorias foi desenvolvido com auxílio do software Atlas ti
Ao lado da mediação pedagógica (eixo 2) há cinco categorias “iniciativa”,
“compromisso”, “resolução de problemas”, “conhecimento” e “experiência”. Embora
esses elementos possam ser conferidos aos dois eixos, as entrevistas indicam que
há maior ênfase dessas categorias nas atividades do tutor a distância. A parceria é o
componente do sistema EaD que ressalta a percepção sobre a relevância do
trabalho em conjunto em parceria para o bom desempenho do sistema (RONCHI;
ENSSLIN; ENSSLIN, 2012), com funcionamento em rede (BERNARDI; DAUDT;
BEHAR 2013).
Atribui-se ao tutor a distância a necessidade de iniciativa e experiência, em
decorrência, inclusive, desse tutor pertencer a um sistema de EaD recente. O
compromisso, por sua vez, é reforçado como um comportamento relacionado à boa
qualidade do curso por favorecer a participação dos tutores nas questões cotidianas
do sistema e, também, qualificar a interação com discentes e equipe EaD.
O conhecimento agrega à função de tutoria no sentido possibilitar maior
domínio na mediação pedagógica, com amparo da atribuição de auxiliar o
desenvolvimento de tarefas propostas pelo docentes das disciplinas (MENEGUETTI,
2004). Por fim, a iniciativa, o conhecimento, a experiência e o compromisso com o
curso habilitam o tutor a atividade de resolução de problemas (BELLONI, 2003),
ensejando criticidade (PRETI, 2003) e práxis (FREIRE, 2006).
Vinculado ao Elo discente-instituição (eixo 3) têm-se as categorias “atenção”,
“responsabilidade”, “organização” e “disponibilidade”. Da mesma forma expressa no
eixo 2, esses elementos possam ser conferidos aos dois eixos, as entrevistas
indicam que há maior ênfase dessas categorias nas atividades do tutor presencial.
A expectativa em torno do tutor presencial manifesta nos dados indicam maior
disponibilidade para o atendimento de demandas, devendo estar sempre
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“prontamente” a prestar seus serviços. Nesse sentido, esse ator é avaliado pela sua
agilidade em relação à atenção, responsabilidade e organização para com essas
demandas, em geral, dos docentes e tutores a distância. Surgem elementos que o
associam à organização dos encontros presenciais, com atribuições técnicooperacionais, e, pela importância de viabilizar esses encontros, há ênfase na
responsabilidade de exercer papel de mediar o contato físico entre discentes e
representantes do sistema EaD, no caso, docentes e tutores a distância.
As categorias “interação”, “vínculo” e “evasão”, surgem como representes dos
dois eixos, a medida que congregam manifestações relacionados aos dois públicos
de tutores em proporção semelhante, denotando o teor mais abrangente dessas
categorias. No que diz respeito à interação, pelo ambiente virtual, no caso dos
tutores a distância, ou com amparo em contato físico via polo de apoio presencial,
ou por e-mail e uso da telefonia, esses atores enfatizam o aspecto interacional como
requisito importante para o desempenho das funções tutorias e, consequentemente,
melhoria da formação discente.
Em relação ao vínculo, há manifestações que reforçam sua relevância como
categoria de maior importância para que se estimule a permanência discente
(BIZARRIA et al., 2015). O vínculo, sendo fruto de um processo interacional, é
expresso como os laços constituídos pelos atores do sistema EaD, em especial os
tutores, que caminham para fortalecer o sentimento de pertencimento ao curso, ao
grupo e a instituição (HOLMBERG, 1996).
4.2.1 Avaliação de Tutores: o olhar dos alunos
A figura 2 indica a categorização, com referência nos eixos 1, 2 e 3, tendo
como dados a percepção dos discentes sobre avaliação da tutoria no sistema EaD.
Figura 3 – Mapa de categorias* definidas em função da percepção dos alunos

Fonte: Dados da pesquisa (2016)
* O Mapa de categorias foi desenvolvido com auxílio do software Atlas ti
A percepção discente indica nova organização categórica. Associados à
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Mediação Pedagógica (eixo 2), encontram-se elementos agrupados em torno do
“conhecimento”, da “resolução de problemas” e do “feedback das avaliações”. Para
os discentes, domínio do conteúdo por parte dos tutor a distância expressa maiores
possibilidade de sucesso, haja vista que qualifica os auxílios e melhor prepara os
discentes para as atividades do curso (BELONI, 2003; WROBEL et al., 2010;
MEDEIROS; MOSER; SANTOS, 2015). Dessa forma, associa-se o processo de
tutoria ao bom desempenho discentes, ressaltando que o conhecimento também
habilita tutores na tarefa de resolução de problemas, em geral, relacionados aos
conteúdos do curso e, também, compreensão das mensagens disparadas pela
coordenação e pelos docentes. Nesse caso, há expectativa de “tradução” do que se
espera dos discentes em suas atividades e, para isso, o conhecimento dos
conteúdos habilita o tutor a melhor interagir diante dessa expectativa.
Há intensas considerações sobre a atribuição “feedback das avaliações”,
como momento de auto avaliação discente e definições em relação ao percurso de
aprendizagem. Assim, além de situarem a importância de se obter feedback com
agilidade, são requeridas interações que viabilizem o retorno comentado do
feedback, para este possa guiar o processo de aprendizagem futuro, na direção da
melhoria da qualidade do processo (VALENTE; MORAN, 2011), bem como
acompanhamento dos cursos (PASSOS; BATTESTIN, 2016).
Além do componente “parceria”, outros duas categorias emergem dos dados,
a “visita aos polos” e a “avaliação periódica”. As três indicam, no âmbito de uma
perspectiva de avaliação tutorial, que é necessário agregar o olhar sistêmico,
incorporando análises processuais (avaliação periódica), com observação de
especificidades de cada realidade (análise por polo).
Em associação ao Elo-discentes-instituição (eixo 3), indicam-se dois grupos,
“organização” e “disponibilidade”. Nesse caso, a mesma consideração a respeito do
eixo 2 foi identificada, haja vista que a expectativa em torno do tutor presencial esta
relacionada aos encontros presenciais, sendo a disponibilidade e organização
requisitos necessários ao melhor aproveitamento desses momentos por parte dos
demais atores.
A dimensão interacional surge em falas de tutores e discentes, em
consideração aos dois eixos do estudo, haja vista que por meio da interação
discentes e tutores estreitam o aspecto comunicacional, dialogando com o
acolhimento de demandas (BIZARRIA et al., 2015). As categorias “interação entre
alunos”, “vínculo” e “interação com os alunos”, surgem como representes dos dois
eixos. A interação suscitada no eixo 2 é desmembrada no eixo 3, considerando que
duas formas de interação são elaboradas em torno dos dados. Há manifestações
que entoam a interação dos tutores com os discentes, mas, para além disso, esperase interação propositiva em torno do fortalecimento dos grupos. Nesse caso, a
interação entre grupos surge como necessidade anterior à realização das atividades
de grupo, haja vista que o trabalho em grupo só flui quando o grupo possui histórico
de interações anteriores, quando os componentes possuem maior sintonia favorável
a uma construção conjunta.
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Assim como no eixo 2, há considerações sobre a vinculação desenvolvida nos
processos interativos e na sua relevância na construção de referencias para o
discentes, em associação aos sentimentos que os fortalecem no processo de
ensino-aprendizagem e, como isso, as chances de sucesso nos cursos.
Considerações Finais
Diante da perspectiva de contribuir com a discussão sobre avaliação na Educação a
Distância (EaD), especificamente em relação a atividade de tutoria, objetivou-se
elaborar aspectos dessa atividade que pudesse nortear processos avaliativos
futuros, considerando dados coletados com 45 tutores a distância, 28 tutores
presenciais e 145 discentes, vinculados a 1 curso de graduação (Administração
Pública) e 3 cursos de especialização (Gestão Pública, Gestão em Saúde e Gestão
Pública Municipal) oferecidos em 5 polos de apoio presencial no Estado do Ceará e
1 polo no Estado da Bahia.
Duas formas de considerar avaliação de tutoria foram analisadas, uma sob o
ponto de vista dos tutores e outra sob o ponto de vista dos discentes. No primeiro
caso observa-se maior distinção entre as funções atribuídas aos dois tipos de
tutoria, à medida que se vincula à mediação do tutor a distância atribuições
correlatas à dimensão pedagógica (conhecimento e experiência) e expectativas
comportamentais (iniciativa e compromisso) favoráveis a construção de repertório
para a resolução de problemas. Tal distinção é propagada por documentos oficiais
(BRASIL, 2007, 2016) e, por isso, é considerada pelos sistemas de ensino EaD. Por
sua vez, ao tutor a distância são definidas funções técnico-operacionais
(organização), associadas ao perfil profissional necessário para essas funções
(responsabilidade e atenção) em associação à disponibilidade, o que ressalta a
importância de discutir e discernir funções operacionais das funções pedagógicas
(RONCHI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). As duas tutorias se cruzam na perspectiva
de interação, construção de vínculos e suporte à problemática da evasão discente.
Sob o ponto de vista discente a avaliação de tutores situa de forma menos
acentuada a distinção dos tutores, inclusive porque seu maior contato é com os
tutores a distância. Há considerações mais objetivas em torno das expectativas
agrupas em torno de um maior domínio dos conteúdos das disciplinas
(conhecimento), expressando, também, maior formação para o auxílio (resolução de
problemas) e o retorno das avaliações disciplinares e da própria tutoria, como forma
de situar o andamento do processo individual de ensino-aprendizagem, bem como
adentrar no conhecimento do sistema de ensino ao qual está vinculado. Considerase, também, que o tutor presencial se situa no sistema em função de sua
organização e abertura para o atendimento das demandas.
Observando-se os dois pontos de vista infere-se que os discentes buscam
avaliações mais próximas de suas realidades, quando comportamentos desejados
sejam expressos em ações avaliadas, seja por meio do cumprimento de prazos,
visita aos polos, ou retorno das avaliações. Nesse sentido, observa-se aspectos de
distanciamento de compreensão das atividades de tutoria desses atores, quando os
tutores manifestam-se em torno de um perfil ideal, ressaltando as qualidades para o
___________________________________________________________________________
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exercício da tutoria e, no caso dos discentes há ênfase nos aspectos reais
cotidianos, que impactam o processo de ensino-aprendizagem desse grupo.
Em termos genéricos, em função de um conhecimento que se desenvolve em
fluxo (TARCIA; CABRAL, 2012), e compreendendo-se que o fluxo da avaliação
pressupõe conhecer, compreender, orientar e reorientar processos e ações
(BELLONI; MAGALHÃES; SOUSA, 2007), considera-se pertinente pensar em
processos avaliativos que agreguem os diferentes pontos de vista, sendo o retorno
periódico dessas avaliações um exercício necessário à credibilidade da própria
avaliação e, também, favorável a construção do diálogo, sendo a dimensão dialógica
intrínseca à educação, tendo como objetivo alinhar expectativas às ações, ou a
construção de expectativas em função de ações reais, possíveis e desenvolvidas em
parceria com todos os atores do sistema, incluindo os polos de apoio presencial
como protagonistas nesse processo, com o intuito de aprimorá-lo.
Destaca-se também como necessário rediscutir a distinção entre tutores e de
como essa distinção impacta suas atribuições, inclusive no que diz respeito ao
aspecto valorativo associado à casa categoria bem como o embate da dualidade
entre inciativa (tutor a distância) versus passividade (tutor presencial), que pode
repercutir em segregação e alienação do processo. Nesse caso, propõem-se que
todos possam ter oportunidade para exposição de ideias e elaborações propositivas
para o curso, em função da experiência o do lugar que cada um assume no sistema.
A pesquisa não encerra uma proposição de instrumento de avaliação, e,
também, não vislumbra propagar categorias definitivas. A intensão foi levantar
grupos de informações situadas na manifestação de tutores e discentes que
pudessem auxiliar processos avaliativos futuros, especialmente na instituições onde
o estudo foi realizado. Nesse sentido, acredita-se no êxito em torno do que foi
proposto e estimula-se que esse levantamento, ou parte dele, possa ser (re)
elaborado, refinado e/ou redimensionado em pesquisas futuras, agregando outras
possibilidades de intervenção metodológica e analítica. Considera-se, também,
pertinente que se busque a fala de outros atores do sistema, especialmente
docentes, o que apresenta-se como importante limitação desse estudo.
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Resumo – Verificamos que os primeiros relatos da Educação a Distância (EaD) no
Brasil, teve início na década de 1920, com a criação de cursos por correspondência
e radiodifusão. A partir desse marco inicial, no âmbito das políticas públicas e dos
marcos regulatórios, a proposta de instituir a EaD, percorreu diversas trilhas
conceituais até chegar a legislação atual. Desta forma, é possível perceber que
durante esse período, a EaD sempre recorreu a tecnologia vigente para sua
implementação. Todavia, apresentou momentos de significativo crescimento e
outros de estagnação, consequência do eterno revés da política e a recorrente
descontinuidade das ações implementadas para o seu desenvolvimento. Neste
artigo, temos como objetivo descrever a argumentação nos pareceres dos projetos
de criação da “Universidade Aberta” (UA) no Brasil, e fornecer evidências, em face
do cenário de incertezas que se apresenta na contemporaneidade, relacionadas ao
futuro do atual programa, o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). A
metodologia da investigação, se configura como uma revisão sistemática (RS),
bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa, sobre o percurso histórico
dos principais marcos regulatórios e das principais propostas de criação da UA no
Brasil. O resultado da análise apresenta importantes evidências para orientar
possíveis ações direcionadas a consolidação da EaD no âmbito das políticas
publicas de educação no Brasil. Concluímos que o eterno retorno dos projetos de
criação da UA, representa o maior dos pesos para EaD no Brasil, que resultou em
um atraso de quatro décadas em relação a evolução da EaD no mundo.
Palavras-chave: UNIVERSIDADE ABERTA. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. POLÍTICA
PÚBLICA.
ABSTRACT – We found that the first reports of Distance Education (DE) in Brazil
began in the 1920s with the creation of correspondence courses and broadcasting.
From that starting point, in the context of public policies and regulatory frameworks,
the proposal to establish Distance Education, toured several conceptual tracks until
reaching the current legislation. In this way, you can see that during this period,
Distance Education has always relied on current technology for its implementation.
However, it had moments of significant growth and other stagnation, a result of the
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eternal setback politics and the applicant discontinue the actions taken for its
development. In this article, we have to describe the arguments on the opinions of
the creation of projects "Open University" in Brazil, and provide evidence, in the face
of uncertainty scenario that presents nowadays, concerning the future of the current
program. The methodology of the research, is configured as a systematic,
bibliographic and documentary review with a qualitative approach, on the historical
background of the main regulatory frameworks and the main proposals for the
creation of the "Open University" in Brazil. The analysis result provides important
evidence to guide possible actions aimed at consolidation of Distance Education in
the context of public policies in Brazil. We conclude that the eternal return of the
creation of projects "Open University", is the largest of the weights for Distance
Education in Brazil, which resulted in a delay of four decades regarding the evolution
of Distance Education in the world.
Key words: Open University. Distance Education. Public Police.

Introdução
A partir da constatação que a Educação a Distância (EaD) no Brasil não é uma
realidade nova, com mais de um século de atividade, é importante descrever este
período histórico no âmbito das políticas públicas e dos marcos regulatórios da EaD,
para revelar o percurso e as diversas trilhas conceituais desta modalidade de ensino
até chegar a legislação atual.
Desta forma, é possível perceber durante esse período, que a EaD no Brasil
sempre recorreu a tecnologia vigente para sua implementação. Todavia, apresentou
momentos de significativo crescimento e outros de estagnação, consequência do
eterno revés da política e a recorrente descontinuidade das ações implementadas
para o seu desenvolvimento, que remete ao eterno retorno do processo da sua
implementação.
Em face do cenário de incertezas que se apresenta na contemporaneidade, em
relação ao futuro do atual programa de EaD, o Sistema Universidade Aberta do Brasil
(UAB). O objetivo da investigação foi descrever a argumentação nos pareceres dos
projetos de criação da UAB e fornecer evidências das razões para o impedimento da
sua criação. A metodologia da investigação, se configura como uma revisão
sistemática (RS), bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa, sobre o
percurso histórico dos principais marcos regulatórios e das principais propostas de
criação da UAB.
O resultado apresenta importantes evidências, para orientar possíveis ações
direcionadas a consolidação da EaD no âmbito das políticas públicas no Brasil.
Concluímos que o eterno retorno dos projetos de criação da UAB, representa o maior
dos pesos para EaD no Brasil, que resultou em um atraso de quatro décadas em
relação a evolução da EaD no mundo.

Contextualização
O processo de investigação conduziu a revisão sistemática da EaD no Brasil, que
resultou na divisão em três períodos históricos: o primeiro, desde o início da EaD na
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década de 1920 até a década 1950, período com predominância do ensino a distância
por correspondência e por radiodifusão. O segundo, a partir da década de 1960 até a
década de 1990, fortemente marcada pelo processo de transição do paradigma
econômico liberal para o neoliberal e, por conseguinte do educacional, influenciados
pela evolução das tecnologias e pelo modelo de produção industrial. E finalmente, a
partir de 2000, o período que inaugura o século XXI, caracterizado pela sociedade em
rede, segundo Castells (1999, 2003), emerge com as Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC), como um novo modelo de sociedade. No âmago
desta revolução, está a rede mundial de computadores como principal vetor de
transformação da nova estrutura social, a sociedade informacional.
Todavia, para entender o cenário da EaD no Brasil na contemporaneidade, é
preciso conhecer seu pano de fundo histórico. Assim, para fundamentar a opção em
dividir a expansão da EaD no Brasil em três períodos, partimos do conceito de
“geração de inovação tecnológica na educação a distância” que foi sistematizado por
Gomes (2008, p. 185–186), em seis diferentes gerações, sustentado em vários
autores (Garrison, 1985; Nipper, 1989; Taylor,1999, 2001; Gomes, 2003; entre outros)
e nas experiências de EaD no mundo. Considerado pela autora como um esforço de
sistematização, com o intuito de facilitar a reflexão e a discussão e não como uma
“classificação” absolutamente estanque. O referido conceito foi associado a
classificação de (MOORE; KEARSLEY, 2013, p. 33–63). Que pode ser observado na
figura 1.
Figura 1 Gerações de EaD

Fonte: Elaborado pelos autores com base em (GOMES, 2008) e (MOORE; KEARSLEY,
2013).

Desta forma, a revisão sistemática da trajetória da EaD no Brasil segue a
referida classificação, todavia, dividida em três períodos: 1º (1920 a 1960); 2º (1961 a
1990) e 3º (1991 a 2016), com o objetivo de descrever o crescimento e a expansão
da EaD. Segundo Alves (2009, p. 9), a EaD no Brasil apresenta-se como uma
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modalidade educacional exitosa, apesar da falta de políticas públicas em
determinados períodos. Conquanto, na contemporaneidade, se ajusta perfeitamente
a nova estrutura social, apresentada pela emergente sociedade informacional,
destacando-se como uma alternativa viável para democratização e expansão da
educação com qualidade.

Revisão sistemática bibliográfica e documental
A saga da criação da UAB, começa na década de 1970. E nos leva ao seguinte
questionamento: Quais argumentos justificam os votos contrários nos pareceres dos
projetos de criação da UA do Brasil? Para responder a questão, realizamos a RS, um
método cientifico para busca e análise de artigos de uma determinada área da ciência,
uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado
tema (JADAD; COOK; BROWMAN, 1997; SAMPAIO; MANCINI, 2007).
A partir do sucesso da criação da Open University (OU), conforme Alves (2009,
p. 12), parlamentares brasileiros apresentaram projetos de lei para criação da UAB
nos moldes da OU. O primórdio da criação da UAB, acontece no ano de 1972, mesmo
ano de fundação da Universidade Nacional de Educação a Distância (UNED) na
Espanha. A tentativa ocorreu por meio da apresentação do Projeto de Lei nº 962, de
05 de outubro de 1972, uma proposição do Deputado Alfeu Gasparini, com a seguinte
ementa: Dispõe sobre frequência livre em cursos de nível universitário. O projeto foi
arquivado em 06 de maio de 1974, pela Comissão de Educação e Cultura (CEC), por
entender que a matéria deveria aguardar para um julgamento mais maduro. Contudo,
fomentou a visita oficial a Londres de uma comissão de parlamentares brasileiros para
conhecer à OU, fato que deu início às discussões sobre a criação da UAB
(GASPARINI, 1972; NISKIER, 1988).
No retorno da visita oficial a OU, em janeiro de 1973, o Professor Newton Lins
Buarque Sucupira, então coordenador de assuntos internacionais do Ministério da
Educação (MEC), apresentou o relatório da comissão, que abordava a viabilidade da
criação da UAB. No qual, indicava os pontos críticos para a implantação do modelo,
entre outros, ressaltou a produção do material impresso, a preparação das aulas para
rádio e televisão e a regularidade para a distribuição do referido material.
No seu relatório, o Professor Newton Sucupira, aponta a OU, como:
"A primeira experiência de aplicação sistemática e institucionalizada dos
meios de comunicação de massa, combinados com os mais variados
processos de instrução, com o objetivo de proporcionar formação
universitária regular a grande contingente da população acima de 21 anos
que não teve, ou não tem condições de frequentar uma universidade
convencional"(NISKIER, 1988).

Nestes termos, conclui que a OU não se diferencia das demais universidades
inglesas, ressalta que sua originalidade está na integração sistemática de todas as
tecnologias utilizadas no processo de ensinar e aprender, a incluir os encontros
presenciais. Afirma que OU não se restringi a novos processos para os conteúdos
tradicionais, seu foco está na inovação dos cursos e do modelo de aprendizagem
vigente nas universidades presenciais.
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O entendimento da comissão, na possibilidade da criação de uma UAB, tal
iniciativa deveria ser uma ação exclusiva do MEC, devido a especificidade, e vetado
à iniciativa privada o processo inicial de implantação e funcionamento. Argumentava
que as universidades privadas não teriam condições para executar, com a eficácia,
um sistema institucional de educação complexo e dispendioso.
Neste sentido, o relatório da comissão, propôs a utilização da UAB na formação
de professores do ensino de 1º e 2º graus (atual ensino fundamental e médio), em
exercício da docência sem formação universitária. Proposta justificada pela
dificuldade em ofertar a formação de nível superior ao professor em serviço, nas
localidades que não possuem universidades presenciais. Conclui a assertiva da
seguinte forma: “Para esse fim, formação de professores em serviço, a criação da
UAB seria apropriada” (grifo nosso).
Desta forma, a conclusão final do referido relatório, propõe a criação de uma
comissão de especialistas para analisar a viabilidade de instituir a UAB. A proposta foi
aceita e a comissão instalada, depois de meses de trabalho, a comissão apresentou
relatório favorável à implantação da UAB, com adaptações, e com a seguinte
recomendação: instituir um grupo de trabalho. Formalizado pela Portaria Ministerial nº
96, de 05 de marco de 1974, com o objetivo de apresentar anteprojeto das diretrizes
e bases para a organização e o funcionamento da UAB (COSTA, 2012; FARIA, 1977).
A segunda tentativa para criação da UAB, foi com o Projeto de Lei nº 1.878, de
25 de março de 1974, uma proposição do Deputado Pedro Faria. O projeto de lei
constava, de fato, em sua ementa a proposição da criação da UAB: Institui a
Universidade Aberta. O projeto tramitou no Congresso Nacional até o Conselho
Federal de Educação (CFE) que deu o parecer de nº 2.780, aprovado em 6 de
setembro de 1974, foi o documento referência para fundamentar a votação no
Congresso Nacional. Teve como Relator o Sr. Conselheiro Professor Newton Lins
Buarque Sucupira, que aconselhou o seu arquivamento(FARIA, 1974).
O voto do Relator pela rejeição do projeto, no Parecer nº 2.780/74, foi apoiado
na seguinte argumentação: o projeto de lei era genérico, além de ser permissivo a
instauração de UAB por quaisquer instituições, o relator julgava ser inconveniente tal
permissividade, manifestou, da mesma forma, que o projeto, não explicitava o tipo de
sistema a ser adotado, limitava-se a indicar a sujeição à legislação do ensino superior,
no que se refere às exigências para o funcionamento, com exceção da frequência
obrigatória.
No entendimento do relator, a particularidade do sistema organizacional da
UAB, demanda regulamentação específica, a definir: a estrutura organizacional, com
clareza e precisão de como irá funcionar. Nessa abordagem, o relator argumentava
que, devido à complexidade que a nova modalidade educacional apresentava, o Brasil
não teria capacidade de abarcar mais de uma UA. Assim, no seu parecer, reitera a
conclusão do relatório de 1973, sobre a criação da UAB, “se é aconselhável, esse
processo deverá ser uma iniciativa exclusiva do MEC”, conquanto, recomenda
aguardar a apresentação do projeto que está a ser elaborado pelo grupo de trabalho
criado para esse fim. (FARIA, 1977).
De acordo com Alves (2007), o grupo de trabalho não funcionou e o projeto
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elaborado pelo MEC, não foi encaminhado de forma correta ao Congresso Nacional,
e logo depois, foi retirado pelo Governo Federal, sem qualquer justificação plausível.
Diante deste fato, o Projeto de Lei, da criação da UAB, foi definitivamente arquivado
em 08 de março de 1975.
Dois anos depois do arquivamento do Projeto de Lei nº 1.878/74, uma nova
proposição do Dep. Pedro Faria, uma terceira tentativa de criação da UAB, o mesmo
deputado reapresenta a matéria, com um novo Projeto de Lei nº 3.700, de 19 de maio
de1977, em seu discurso no plenário, em 18 de maio de 1977, ressalta que o projeto
que apresentara em 1974, foi arquivado sem receber qualquer manifestação da
Câmara ou mesmo da Comissão de Educação e Cultura. Em suas palavras: apenas
exarado o parecer do Conselho Federal de Educação, contrário ao referido projeto.
Continua o seu discurso, a defender que todas as instituições de ensino, pública
e privada, possam pleitear a instalação de uma UA, justificava ser, apenas uma forma
de ensino, que se dispõe a aproveitar as potencialidades dos novos meios de
comunicação, ainda não utilizados pela universidade tradicional. Todavia, o projeto de
criação da UAB, foi novamente arquivado em 02 de março de 1979 (FARIA, 1977).
O Projeto de Lei nº 4.576, de 14 de maio 1981, do Deputado Carlos Santos,
pretendia reservar uma cota das vagas dos cursos de graduação para candidatos
dispensados de comprovação de escolaridade de qualquer grau, e usa como
justificativa o programa de Educação a Distância, que segundo o proponente, a UnB,
começou a efetivar em 1976, que nas suas palavras, “nada mais é do que a versão
brasileira da UA, inglesa”. A quarta tentativa de criação da UAB, o projeto foi arquivado
em 14 de junho de 1982 (SANTOS, 1981).
A quinta tentativa oficial de instituir a UAB, desta vez, com o Projeto de Lei nº
1.751, de 11 de agosto de 1983, uma proposição do Deputado Clarck Platon, com a
seguinte ementa: Autoriza o poder executivo a instituir, na educação brasileira, o
sistema de “universidade aberta”. O artigo primeiro do projeto, dispõe que o Poder
Executivo ficaria autorizado a instituir, na educação brasileira, o sistema UA. Na sua
justificação faz alusão as experiências de EaD no mundo e no Brasil, e finaliza com a
seguinte argumentação: “A instituição da UA parece-nos a única medida capaz de
atender as constantes solicitações de ampliação do ensino universitário no País, com
barateamentos nos custos do ensino superior e a capacidade de formação de bons
pesquisadores. ” Apesar dos pareceres pela aprovação, da Comissão de Constituição
e Justiça e, da Comissão de Educação e Cultura, o Projeto de Lei foi arquivado em 05
de abril de 1989 (PLATON, 1983).
A sexta matéria a tratar da UAB, foi o Projeto de Lei, nº 8.571, de 16 de
dezembro de1986, apresentado pelo Deputado Paulo Lustosa, projeto equivocado por
desvirtuar o conceito de UA, no artigo primeiro, propõe que a “Fundação Instituto de
Ciências Puras e Aplicadas" (FUNCEVE), uma instituição de direito privado,
recebesse autorização para usar o nome "Universidade Aberta", e funcionar como
uma instituição de ensino superior, cujo ensino seria ministrado preferencialmente
através de processos de comunicação a distância. E, no artigo dezesseis, versa que
o Poder Público dará amparo técnico e financeiro através de bolsas de estudo. E para
finalizar o disparate, na sua justificação afirma que: “A instituição, apesar da
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designação de UA, continuaria com o mesmo modelo pedagógico da universidade
presencial, com exceção da frequência obrigatória e do ingresso através de
vestibular”. O projeto foi arquivado em 01 de fevereiro de 1987 (LUSTOSA, 1986).
A sétima tentativa de criação da UAB, surge desta vez, com uma proposição
procedente do próprio Poder Executivo Federal: o Projeto de Lei nº 4.592, de 12 de
março de 1990. Com a seguinte ementa: “Dispõe sobre a UAB e dá outras
providências”. Com o objetivo de democratizar o ensino superior. No artigo primeiro,
dispõe que o Poder Executivo ficaria autorizado a criar a UAB, vinculada ao MEC, no
artigo segundo, a coordenação e a supervisão técnica caberia ao Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e sua implantação e funcionamento
ficaria com a Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa (FUNTEVÊ), e no
parágrafo único: o MEC; órgãos e programas a ele vinculados, responderiam pelos
encargos financeiros decorrentes desta lei através de recursos próprios (BRASIL,
1990b).
Foi encaminhado pelo Presidente da República, por meio da Mensagem nº
086/90, ao Congresso Nacional para deliberação do Projeto de Lei nº 4.592 de 12 de
março de 1990, acompanhado de Exposição de Motivos do Ministro da Educação, o
Deputado Carlos Sant’Anna, que argumentava ser uma questão de justiça social e de
inserir no momento de rápido avanço dos conhecimentos técnico-cientif́ icos, e para a
aceleração do desenvolvimento do País. Para o Ministro a criação da UAB representa
uma oportunidade histórica. O projeto foi aprovado em todas as Comissões da
Câmara dos Deputados (BRASIL, 1990).
E conseguinte, a oitava tentativa para criar a UAB, com o substitutivo, Projeto
de Lei da Câmara nº 62, de 1991, de autoria do Executivo Nacional, encaminhado
pelo Deputado Jorge Hage, com a mesma proposição e foi aprovado na Câmara dos
Deputados, da mesma forma que o projeto anterior (BRASIL, 1991; CLÍMACO, 2012).
Ambos os projetos foram arquivados a pedido do Governo Federal, pelos
Despachos do Presidente da República, aprovados no Senado Federal: pelas
Mensagens n° 200, de 1993 e n° 281, de 1993, da Presidência da República, a solicitar
a retirada do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 1991 e do Projeto de Lei n° 4.592,
de 1990 (BRASIL, 1993a, 1993b).
A saga sem fim para a criação da UAB, retorna à baila do Congresso Nacional
em 1994, com a sua nona proposição, por meio de um novo Projeto de Lei nº 4.625,
de 14 de junho de 1994, na verdade, como afirma o próprio autor do projeto, o
Deputado Carlos Sant’Anna, é o substitutivo apresentado ao Projeto de Lei n°
4.592/90, resultante da Mensagem nº 086/90, do Poder Executivo, que foi aprovado
na Câmara dos Deputados, com poder terminativo das Comissões, todos pareceres
favoráveis a aprovação, com substitutivo. O referido projeto foi aprovado pela Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados, em Redação Final, e foi encaminhado ao Senado
Federal, sendo retirado pelo Poder Executivo, já então em tramitação no Senado, sem
maiores explicações ou justificativas (SANT’ANNA, 1994).
À época do envio da Mensagem nº 086/90, o Deputado Carlos Sant’Anna
exercia o cargo de Ministro da Educação, coordenou o trabalho desenvolvido,
especialmente, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP),
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e, por via de consequência, elaborou e assinou a Exposição de Motivos nº 038, de 31
de janeiro de 1990. Todavia, de forma contraditória, as comissões que aprovaram por
unanimidade o Projeto de Lei n° 4.592/90, quatro anos depois o rejeita, com parecer
contrário, o Projeto de Lei, nº 4.625, de 14 de junho de 1994, que autoriza o Poder
Executivo a criar a Universidade Aberta do Brasil, (substitutivo apresentado ao Projeto
de Lei n° 4.592/90), pelos motivos a seguir arrolados, na justificação do voto da
relatora da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, a Deputada Ângela Amin:
A própria Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara dos
Deputados, em Ofício-P nº 155/91, tem se manifestado contrariamente a
projetos dessa natureza, que autorizam o Poder Executivo a adoção de
alguma medida concreta. Entende que essas proposições, sob o pretexto de
"autorizar" outro Poder a implementar determinada medida ou providência,
acabam, na verdade, por invadir seara legislativa reservada à competência
privativa de outros órgãos.
Ademais, o próprio projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(PL nº 1.258-C/88), aprovado nesta Casa Legislativa, já́ dedica um capítulo
especial à Educação à distancia (Capitulo XVI) e prevê̂, em um de seus
artigos (art. 85, parágrafo 4º), a criação de uma instituição pública,
especificamente voltada para a problemática do ensino superior à distância.
Assim, a futura "Lei Maior da Educação " contemplará diretrizes para a
educação à distância no País, no qual se enquadra a modalidade de ensino
superior, o que torna, mais uma vez, essa proposição desnecessária.
Neste sentido, somos de parecer contrário à̀ aprovação do projeto de lei sob
apreciação(SANT’ANNA, 1994).

Mais uma vez, foi abortada a criação da UAB. Apesar do projeto ainda não
constituir uma “Universidade Aberta”, nos moldes da Open University, UNED entre
outras, pois o projeto autoriza a sua criação sob a forma de fundação pública,
vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade de Brasília, destinada
a ampliar e democratizar as oportunidades de acesso à educação superior, por meio
de programas de educação a distância, realizados através das universidades públicas
existentes no País. Contudo, era o melhor projeto até aquele momento. Foi arquivado
em 03 de fevereiro de 1995 (SANT’ANNA, 1994).
Sem a aprovação legal da UAB e com um quantitativo considerável de
professores em efetivo exercício da docência sem a formação em nível superior, havia
a necessidade de alcançar essa demanda. Assim, a partir desta contingência, tem
início as primeiras ações do Governo Federal para implementar redes de EaD. Com
a criação da Subsecretaria de EaD, na esfera da Secretaria de Comunicação da
Presidência da República, incorporada no ano seguinte a Secretaria de Educação a
Distância (SEED) do MEC, criada em 1996.
Após a criação da SEED, as instituições públicas de ensino superior (IPES), dá
início a elaboração dos programas de formação inicial e continuada de professores na
modalidade EaD, para atender a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº
9.394/96. Todavia, foi a iniciativa privada que impulsionou a EaD, a partir de 2002,
momento em que passou do status de coadjuvante da modalidade presencial para
torna-se protagonista no mercado educacional do Brasil, com as instituições de ensino
superior (IES), após vencer a barreira do credenciamento para a oferta de cursos na
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modalidade EaD, com cursos no segmento de formação de professores (GIOLO,
2010).
No período de 1999 a 2002, as IES obtiveram o credenciamento para ofertar
cursos em EaD, o que levou o MEC a constituir em 2002, uma Comissão Assessora
para Educação Superior a Distância, formada por especialistas em EaD, Portaria nº
335, de 6 de fevereiro de 2002, com o objetivo de elaborar uma proposta de alteração
das normas que regulamentam a oferta de EaD (BRASIL- MEC, 2002; VIANNEY;
TORRES; SILVA, 2003).
Com a promulgação, em 10 de dezembro de 2004, da Portaria do MEC nº
4.059/2004, que revoga a Portaria nº 2.253/2001, preconiza, especificamente, a oferta
de EaD nos cursos superiores. Essa portaria prevê a inserção, na organização
pedagógica e curricular, dos cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas
integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial. Essa oferta, no
entanto, está circunscrita à até vinte por cento da carga horária total dos cursos, e as
disciplinas podem ser ofertadas integral ou parcialmente a distância, desde que os
projetos pedagógicos incluam essa possibilidade e estejam aprovados nas instâncias
competentes da instituição, também se define a necessidade e a preponderância da
avaliação presencial sobre a avaliação a distância (BRASIL - MEC, 2004, p. 34).
A Portaria SESu/MEC nº 37, de 02 de setembro de 2004, criou o Grupo de
Trabalho de EaD para a Educação Superior (GTEADES), com a finalidade de oferecer
subsídios para a formulação de ações estratégicas para a EaD, a serem implantadas,
nas universidades, em consonância com as Políticas da SEED. Com a atribuição de
elaboração um documento de recomendações “Ações Estratégicas em Educação
Superior a Distância em Âmbito Nacional” (MEC/SES, 2004).
O documento foi apresentado em 28 de janeiro de 2005, no bojo das
recomendações destacam-se, as preocupações de caráter técnico, ideológico, político
e educacional. Desta forma, discorre que uma legislação para EaD, deve ampliar a
visão e estimular ações fundamentadas em referenciais de qualidade e democracia.
Assim, a lei serve a regulação, com diretrizes para o acompanhamento e prestação
de contas à sociedade quanto a qualidade e democratização do acesso. A
preocupação está na omissão do governo brasileiro quanto a regulamentação da EaD,
uma modalidade formadora passível de concessão, portanto deve ser orientado por
políticas e legislação pertinentes (GTEADES, 2005).
Foi instituído pelo Governo Federal, em 2004, o Programa de Formação Inicial
para Professores dos Ensinos Fundamental e Médio (Pró-Licenciatura), destinado
formação inicial, desenvolvido em parceria com as IPES, para atender professores
dos anos/séries finais do Ensino Fundamental e/ou do Ensino Médio da rede pública
de ensino, sem a habilitação para o exercício da docência (BRASIL - MEC/SEED,
2005a). Foram ofertados cursos de licenciatura na modalidade EaD, criados por IPES,
a partir do primeiro edital para financiamento público de cursos em nível superior na
modalidade EaD, através da Chamada Pública n°1, de 07 de junho de 2004. O edital
não deixava explícito as razões do pré-requisito que só poderia concorrer apenas as
IPES organizadas em Consórcios e com um projeto único passível de ser aplicado em
todas as instituições participantes, condicionante que gerou intensa discussão entre
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as IPES consorciadas a UniRede (BRASIL - MEC/SEED, 2004).
Segundo Carvalho; Pimenta (2010, p. 105), provavelmente o conceito de
articulação ocorreu em função do pequeno número de professores pesquisadores em
EaD à época, a exigência da articulação entre as IPES para estabelecer uma ação
única, ou a organização em consórcios, possivelmente, para restringir a entrada de
instituições internacionais que demonstravam interesse em investir na EaD no Brasil.
Desse modo, o primeiro edital obrigou as IPES a se organizarem em consórcios e a
desenvolverem projetos.
Todavia, o Pró-Licenciatura foi substituído por um outro programa, o Sistema
UAB, mais que o mero fato de cambiar um programa, essa nova configuração
apresentou significativa mudança na diretriz do governo federal para as políticas
públicas de EaD no Brasil. Segundo Carvalho (2009, p. 128), não há como estabelecer
com precisão uma causa específica para justificar as mudanças, a autora reconhece
ter apenas indícios que apontam para a reestruturação do quadro gestor da EaD na
SEED/MEC. Essa nova estrutura promoveu a criação do Sistema UAB em 2006,
afirma ser um modelo padronizado, a representar grupos que percebem a EaD como
um paradigma hegemônico a convergir para a proposta fordista no processo de
educação de massas.

Análise e discussão do Sistema UAB
Com um atraso de mais de três décadas, período que houve nove tentativas oficiais,
por meio de Projeto de Lei, para criação da UAB, sem contar com os demais projetos
de lei, que não propunha especificamente a criação da Universidade Aberta,
entretanto, as suas proposições direcionavam para a consolidação da EaD e as
consequências, inexoravelmente, alcançaria a sua criação.
Todavia, foi somente em 2006, que o Governo do Brasil veio a criar por decreto,
o Sistema UAB, que de fato, não se caracteriza como uma “Universidade”, pois o
Sistema UAB, é a formação de um consórcio de instituições públicas do ensino
superior, e também não é “Aberta”, por não ter o significado que se aplica às demais
Universidades Abertas do mundo, que seguem o princípio norteador da Open
University.
Portanto, a origem da UAB, perpassa por um paradoxo, foi oficialmente
instituída em 2006, pelo Decreto nº 5.800, de 08 de junho de 2006, sua criação se deu
em parceria com a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino Superior (ANDIFES) e Empresas Estatais, no âmbito do Fórum das Estatais
pela Educação, com foco nas Políticas e na Gestão da Educação Superior (BRASIL,
2006).
Todavia, a primeira chamada pública, ocorre seis meses antes da criação oficial
do Sistema UAB, pelo edital UAB 1, de 20 de dezembro de 2005, para a seleção,
integração e articulação das propostas de cursos, apresentadas, exclusivamente, por
instituições federais de ensino superior, e as propostas de polos de apoio presencial,
apresentadas por Estados e Municípios. O que representou uma mudança
significativa na implementação da EaD no Brasil, a autorização dos cursos deixou de
ser pela análise do Projeto Político-Pedagógico e passa a ser por articulação com os
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Estados e Municípios (BRASIL - MEC/SEED, 2005b, p. 39).
Conquanto, no site do Sistema UAB, na página “Histórico” consta a seguinte
informação:
O Sistema UAB foi criado pelo Ministério da Educação no ano de 2005, em
parceria com a ANDIFES e Empresas Estatais, no âmbito do Fórum das
Estatais pela Educação com foco nas Políticas e a Gestão da Educação
Superior. Trata-se de uma política pública de articulação entre a Secretaria
de Educação a Distância - SEED/MEC e a Diretoria de Educação a Distância
- DED/CAPES com vistas à expansão da educação superior, no âmbito do
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE (CAPES, 2016).

Entretanto, no documento oficial de criação consta junho de 2006, estatui no
seu artigo primeiro: “Fica instituído o Sistema UAB, voltado para o desenvolvimento
da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a
oferta de cursos e programas de educação superior no País”. Orientado pelos
Referenciais de Qualidade para EaD, primeira versão de 2003 e revisado em 2007.
Um documento sem força de lei, mas considerado um importante documento para a
EaD, por ser um referencial para a regulação, supervisão e avaliação. As orientações
contidas nele têm função indutora, da própria concepção teórico-metodológica da EaD
e da sua organização (Brasil, 2007).
A mais recente iniciativa para instituir a UAB, ocorre a partir do Projeto de Lei
nº 3.758, de 25 de novembro de 2015, uma proposição do Deputado Reginaldo Lopes,
com a seguinte ementa: Institui Sistema Nacional de Educação a Distância. No
momento está a aguardar parecer do relator da Comissão de Educação (CE). O
projeto, é uma proposta de junção do Sistema UAB e o Sistema Rede E-Tec Brasil,
são sistemas que utilizam a EaD em seus respectivos níveis de ensino, com a
finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos, programas e projetos de
educação do Brasil. Seus objetivos são: de estabelecer diretrizes, normas e
regulamentos para organizar a estrutura e o funcionamento da educação a distância
no País; fomentar o desenvolvimento institucional para a EaD, bem como para a
pesquisa em metodologias inovadoras de ensino apoiadas em tecnologias digitais de
informação e comunicação; além de agregar instituições de ensino que promovem a
educação profissional e tecnológica, nos diversos níveis e etapas de ensino, em rede
nacional (LOPES, 2015).
A nova Resolução nº 1, de 11 de março de 2016, do Conselho Nacional de
Educação (CNE), aprova marco regulatório do ensino superior a distância, em
discussão desde 2009, estabelece diretrizes e normas nacionais para a oferta de
programas e cursos de Educação Superior na modalidade a distância. Reitera a
proposição do planejamento único, regulamenta o compartilhamento de polos,
credenciamento simultaneamente para EaD e ensino presencial, consolida a parceria
entre instituições credenciadas para EaD e outras pessoas jurídicas (BRASIL- MEC,
2016).
Todavia, apesar das discussões e audiências públicas para contemplar as
demandas do setor, que formou consenso sobre a necessidade de atualização do
documento, contudo desagradou determinados segmentos do setor, principalmente
as IES privadas, a exemplo da Associação Brasileira de Ensino a Distância (ABED),
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que em carta aberta, afirma que não houve avanços no conteúdo, e que há elementos
frágeis que carece de revisão, para não trazer prejuízos para a sociedade brasileira
(ABED, 2016).
Paradoxalmente, apesar das experiências exitosas, as ações para o
desenvolvimento da EaD insistem em incorrer nos mesmos equívocos, causa
recorrente do eterno retorno ao processo de implementação, que de fato, representa
o maior dos pesos para EaD, vale a digressão com base no conceito de Nietzsche
contido no aforismo 341:
E se um dia, ou uma noite, um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua
mais desolada solidão e dissesse: ‘Esta vida, como você a está vivendo e já
viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes; e nada haverá
de novo nela, mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento, e
tudo o que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida, terão de lhe
suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem... aforismo 341
(NIETZSCHE, 2001, p. 194).

A partir deste excerto da filosofia nietzschiana, conseguimos ter uma noção da
realidade de submissão generalizada da EaD no Brasil, em relação as políticas
públicas de Educação. Vemos também que mesmo com a Educação contida nas
macropolíticas do Governo Federal, a EaD não ultrapassa a condição de programa de
governo.

Considerações finais
Na contemporaneidade, a EaD representa as possibilidades para a universidade do
futuro por sua característica de flexibilidade para a criação, com qualidade, dos
diferentes processos de ensinar e aprender. Assim, as políticas públicas educacionais,
devem ser regulamentadas de forma clara, apesar do avanço na sua implementação,
a realidade atual exige uma reflexão mais aprofundada sobre a questão da formação
de professores e as concepções de educação que atendam às possibilidades que as
TDIC introduzem nos processos formativos à distância.
O movimento para consolidar a EaD no Brasil teve um percurso longo e repleto
de avanços e retrocessos, o diálogo sobre EaD, foi intensificado a partir da criação da
UniRede até culminar em 2005, com a regulamentação das diretrizes para as políticas
públicas de EaD no país. Entretanto, é importante perceber as evidências e as
consequências das recorrentes tentativas de criação da UAB, e a capacidade
adaptativa para implantar a modalidade EaD no Brasil.
Com base na descrição qualitativa dos dados, ascenderam três tópicos: a
política de educação, o Sistema UAB e a legislação de EaD. Em primeira instância,
os resultados evidenciam a burocracia como o principal fator do atraso na
consolidação da EaD no Brasil e de instituir a UAB. A justificativa para protelar a
criação da UAB, fundamentou-se na falta de regulamentação específica, a falta de
capacidade de abarcar a tarefa de instituir uma UA e protecionismo governamental
como podemos observar nesse excerto do parecer CFE “na possibilidade da criação
de uma UA no Brasil, se é aconselhável, esse processo deverá ser uma iniciativa
exclusiva do MEC”.
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Tendência que se repetiu em todas propostas de criação da UAB, resultou em
um atraso significativo na consolidação da modalidade a distância no Brasil. Contudo,
por força da rápida evolução das TDIC, vetor de transformação de uma nova estrutura
social, a EaD cresceu consideravelmente, apesar dos entraves burocráticos
apresentados ao longo das últimas quatro décadas.
Diante o exposto, as políticas públicas de educação instituída no Brasil,
executada pelo MEC e Capes evidencia, no caso específico do Sistema UAB, o
atendimento as recomendações dos organismos multilaterais, por se caracterizar
como um programa de formação inicial e continuada de professores na modalidade
EaD, em grande escala e em efetivo exercício da docência, a preterir a formação
epistemológica. Conquanto, observa-se a carência de uma discussão e reflexão dos
atores envolvidos e das instituições organizadas sobre as políticas públicas de
educação a distância no Brasil. É sabido, que não é possível modificar o passado,
mas é possível aprender com a história.
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Resumo – A Teoria da Autodeterminação identifica três níveis de motivação
(intrínseca, extrínseca e desmotivação) ao longo de um contínuo de autonomia.
Vallerand et al. (1992) desenvolveram a Escala de Motivação Acadêmica (EMA)
para medir a validade da Teoria da Autodeterminação na Educação. A EMA tem
sido testada em diferentes contextos educacionais. O presente estudo teve como
objetivo validar a Escala de Motivação Acadêmica (EMA) no contexto da Educação
a Distância (EaD). Análise de dados utilizando uma amostra de 339 discentes do
curso de graduação em Administração Pública ofertado por uma universidade
pública brasileira forneceram evidências da validade de construto das respostas
fornecidas pela escala EMA no modelo de sete fatores. Foram identificadas
evidências da validade convergente da escala e do carácter distintivo dos sete
fatores. No entanto, o apoio para a estrutura simplex da escala que representa o
contínuo de autodeterminação não foi totalmente fundamentado. Os resultados
demonstram suporte adequado da escala no contexto da EaD, podendo ser
utilizada em investigações futuras sobre o impacto de estados motivacionais sobre
os resultados educacionais, tais como desempenho escolar, absentismo, taxas de
abandono, etc. em cursos na modalidade a distância.
Palavras-chave: Teoria da Autodeterminação. Escala de Motivação Acadêmica.
Educação a Distância.
Abstract – The Self-Determination Theory identifies three levels of motivation
(intrinsic, extrinsic and demotivation) along a continuum of autonomy. Vallerand et
al. (1992) developed the Academic Motivation Scale (EMA) to measure the validity
of Self-Determination Theory of Education. The EMA has been tested in different
educational contexts. This study aimed to validate the Academic Motivation Scale
(EMA) in the context of Distance Education (EAD). Data analysis using a sample of
339 students of the undergraduate degree in Public Administration offered by a
Brazilian public university provided evidence of construct validity of the responses
provided by the EMA scale in the seven-factor model. evidence of convergent
validity of the scale and the distinctive character of the seven factors were
identified. However, for simplex support structure of the scale that represents the
continuous self has not been fully substantiated. The results demonstrate adequate
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support of scale in the context of distance education and can be used in future
research on the impact of motivational states on educational outcomes, such as
school performance, absenteeism, dropout rates, etc. courses in the distance.
Keywords: Theory of Self-Determination. Academic Motivation Scale. Distance
Education..

1 Introdução
A ampliação dos ambientes informativos virtuais dinamizou o contexto de
aprendizagem por favorecer a aproximação entre docente e discente, resultando em
mudanças nos processos formativos, bem como nos processos de trabalhos (SILVA;
FIGUEIREDO, 2012). Neste esteio, é possível afirmar que a EaD traz consigo uma
flexibilização estrutural que demanda maior interatividade entre docente e discente,
tornando possível a ampliação da troca e a construção de conhecimento
(HOLANDA; PINHEIRO; PAGLIUCA, 2013).
Uma das preocupações em torno da motivação discente no âmbito da EaD é
a evasão acentuada (BITTENCOURT; MERCADO, 2014; BIZARRIA et al., 2015).
Alguns estudos problematizam os motivos da evasão (ALMEIDA et al., 2013;
ANDRADE-ABOUD, 2010) e outros investigam as características individuais
discentes manifestas no ato de evadir-se (LEE; CHOI, 2011; HART, 2012). Nestes,
constata-se que o enfrentamento da evasão surge ante a satisfação com a
aprendizagem, sentimento de acolhimento familiar e da comunidade acadêmica,
gestão do tempo e vínculo com o tutor e/ou docente (HART, 2012), formando
ambiente de apoio amparado em estímulos propícios ao despertar do interesse
(COKLEY, 2015). Assim, “descrever um perfil motivacional do discente é um desejo
que permeia a maioria dos estudos recentes envolvendo estudantes de EaD”
(ISLER; MACHADO, 2013, p. 77).
Nesse contexto, as Instituições de Ensino Superior deparam-se com a
motivação inerente aos sujeitos aprendentes que aderiram a EaD, amparada em
estímulos internos (intrínsecos) e a motivação desenvolvida por mecanismos
externos (extrínsecos), sendo a coexistências dos fatores intrínsecos e extrínsecos
essenciais. A Teoria da Autodeterminação elucida questões que compreendem a
dinâmica das duas formas de manifestação da motivação: intrínseca e extrínseca
(DECI; RYAN, 2000, 2008; GAGNÉ; DECI, 2005; COKLEY, 2015).
No contexto brasileiro, estudos sobre motivação no ambiente acadêmico
ainda são incipientes (GUIMARÃES; BZUNECK, 2008; BORUCHOVITCH, 2008;
LEAL; MIRANDA; CARMO, 2013), “o que se traduz em uma possível lacuna no
conhecimento relacionado à compreensão do comportamento motivado ou não dos
universitários brasileiros”. (CARMO; CARMO, 2015, p. 68). Por sua vez, no âmbito
da EaD, a escassez de pesquisas é ainda maior (ISLER; MACHADO, 2013).
Com amparo nas considerações levantadas, este artigo tem o propósito de
testar a validade e a confiabilidade da Escala de Motivação Acadêmica (EMA) no
contexto da EaD, sob a perspectiva da Teoria da Autodeterminação. Para tanto, foi
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utilizada uma versão da EMA, que possui referência nessa teoria (VALLERAND et
al., 1989, 1992). De forma específica, o objetivo deste estudo foi: 1) Testar se o
modelo de sete fatores de motivação acadêmica é o que melhor se ajusta à
realidade da EaD; 2) Avaliar o modelo de motivação acadêmica e estimar a
consistência interna dos escores no contexto da EaD; e 3) Testar se o contínuo de
autodeterminação proposto por Vallerand et al. (1993) é válido no contexto da EaD.

2 Teoria da Audeterminação
Estudos sobre motivação receberam importante discussão na década de 1970, sob
a perspectiva da compreensão das dimensões intrínseca e extrínseca relacionadas
à motivação (COKLEY, 2015). Parte dos estudos que alinham as duas perspectivas
motivacionais derivam da constatação de que recompensas associadas à dimensão
extrínseca estariam relacionadas a diminuição da motivação intrínseca (LEPPER;
HENDERLONG, IYENGAR 2005). Assim, surgiu a necessidade de investigar fatores
ambientais e as condições sociais em relação à motivação (DECI; RYAN, 2000).
Investigações subsequentes propuseram o desenvolvimento de uma teoria
capaz de compreender essa problemática, a Teoria da Autodeterminação (TAD),
uma macro-teoria com suporte na leitura interacionista e sociocultural, aplicada à
compreensão de variados fenômenos humanos com suporte em determinantes da
motivação (DECI; RYAN, 2000, 2008). Tem como premissa que a capacidade de
auto-regulação é inerente ao homem, que o habilita a buscar satisfação das
necessidades básicas de competência, autonomia, relacionamento e bem-estar
(DECI; RYAN, 2000; COKLEY, 2015).
Na perspectiva da Teoria da Autodeterminação, a motivação é compreendida
por meio de diferentes níveis de intensidade e diferentes tipos de motivação
(intrínseca - autônima e extrínseca - controlada) (GAGNÉ; DECI, 2005).
A motivação intrínseca impulsiona o sujeito em direção a fazer algo que seja
interessante ou agradável, e, por isso, há exploração de novos estímulos e ações
que visam dominar desafios em função da satisfação espontânea (DECI; RYAN,
2000, 2008). A motivação extrínseca, por sua vez, conduz o sujeito a ação pelos
resultados esperados em decorrência da instrumentalidade da recompensa
(GAGNÉ; DECI, 2005).
Enquanto Ryan e Deci (2000a, 2000b) originalmente teorizaram motivação
intrínseca como um único constructo, outros pesquisadores identificaram três tipos
de motivação intrínseca: Motivação Intrínseca para Saber, para Realizar Coisas e
para Experimentar Estímulos (VALLERAND et al., 1992). A Motivação Intrínseca
para Saber é o desejo de realizar uma atividade pelo prazer individual de aprender
algo novo. A Motivação Intrínseca para Realizar Coisas é o desejo de participar de
uma atividade em virtude da satisfação individual para alcançar ou criar alguma
coisa. Motivação Intrínseca para Experimentar Estímulos é o desejo de realizar uma
atividade porque a participação fornece uma sensação estimulante para o indivíduo.
Deci e Ryan (2002) propuseram quatro tipos de Motivação Extrínseca:
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Regulação Externa, Introjetada, Identificada e Integrada. Estes são ordenados sendo
a Regulação Externa a menos autônoma e a Regulação Integrada a mais autônoma.
Regulação Externa é um comportamento realizado unicamente por causa das
consequências externas de recompensa ou restrições. Regulação Introjetada é um
comportamento realizado para evitar a ansiedade ou culpa ou para manter
sentimento de orgulho e autoestima. Regulação Identificada é um comportamento
que é realizado porque o indivíduo valoriza o comportamento e acredita que é
importante, realizado para alcançar um objetivo ao invés de trazer um prazer
intrínseco. É a forma mais autônoma e autodeterminada de motivação extrínseca.
Assemelha-se a comportamentos que são intrinsecamente motivados com a
exceção de que o comportamento é realizando visando obter um resultado e não
porque é inerentemente agradável.
A Desmotivação refere-se a comportamentos que refletem a falta de
intencionalidade e não são movidos nem por motivação extrínseca nem intrínseca.
Em o contínuo da motivação, a Desmotivação possui o nível mais baixo de
autonomia. Indivíduos desmotivados não agem ou agem sem intenção ou
motivação.
O avanço teórico da Teoria da Autodeterminação transpôs a posição
dicotômica sobre os tipos da motivação, à medida que compreendeu que o nível de
regulação interna em relação às regulações externas derivadas de práticas sociais e
culturais, indica o nível de autorregulação e a qualidade da motivação (VALLERAND
et al., 1992; RYAN; DECI, 2000; GAGNÉ; DECI, 2005), compreendida como a
capacidade de autorregular fatores externos e transformá-los em aspectos
valorativos que cooperam para o processo de construção subjetiva.
Nesse escopo, a TAD acomoda um processo contínuo entre desmotivação,
por um lado, caracterizada pela ausência de autodeterminação representada pela
deficiência de intenção, falta de controle sobre as atividade e carência de
proatividade o que favorece sentimentos de incompetência (RYAN; DECI, 2000;
GAGNÉ; DECI, 2005) e, por outro lado, a motivação intrínseca, caracterizada pela
autodeterminação plena, quando a ação é desencadeada pela necessidade de
regulação interna, alinhando decisões aos interesses pessoais (GAGNÉ; DECI,
2005).
Ao longo do contínuo têm-se a motivação extrínseca, que caminha da
regulação externa, quando a ação molda-se a contingências externas; seguida pela
regulação introjetada, mediada por fatores internos expressos em controles autoimpostos para evitar a culpa e a ansiedade; passando pela regulação identificada,
guiada pela valorização do comportamento em razão de seus benefícios; e, por fim,
a regulação integrada, que abrange a identificação da ação em decorrência de suas
consequências mas, também, assimilação dos componentes externos que
colaboram para posturas mais voluntárias e menos deterministas (VALLERAND et
al., 1992; RYAN; DECI, 2000; GAGNÉ; DECI, 2005).
Na continuação teórica da TAD, especificamente no âmbito educacional, tanto
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a motivação intrínseca como a extrínseca são amplamente estudadas e
consideradas (DECI; RYAN, 2000; STOVER et al., 2012). Estudos indicam melhores
resultados nos aspectos de aprendizagem, desempenho, criatividade e bem-estar
psicológico associados à dimensão intrínseca, em comparação com a motivação
extrínseca, que possui implicações mais restritas sobre o desempenho (DECI;
RYAN, 2000; LIM; CHAPMAN, 2015). Ainda, diante da relação TAD e
aprendizagem, acredita-se que a motivação pode ser estimulada por meio do
exercício da autodeterminação, caraterizada pela ampliação da autonomia discente
(OSBORNE; JONES, 2011; STOVER et al., 2012). Assim, um maior nível de
autodeterminação está associada à melhoria da qualidade da aprendizagem, maior
grau de interesse e participação em sala de aula (STOVER et al., 2012).
Nesse escopo, parte-se da premissa de que discentes possuem prédisposição para aprender e ambientes de apoio e estímulo capazes de atender
necessidades psicológicas podem favorecer o sucesso da aprendizagem. Por outro
lado, quando são apresentadas práticas que emitem pressões para atingir
resultados elevados com base em avaliações padronizadas, há possibilidades de
restringir a motivação intrínseca “por causa da ênfase em fatores externos
relacionados com as recompensas e punições, ao invés de fatores internos
relacionados com a importância pessoal, valorizando o interesse” (COKLEY, 2015,
p. 126).
Nesse sentido e diante da necessidade de compreender as implicações da
motivação na aprendizagem, surge o Modelo de Mensuração da Motivação
Discente, base da Escala de Motivação Acadêmica (EMA) desenvolvida com suporte
na TAD por Vallerand et al. (1992). A Escala foi utilizada em vários estudos no
âmbito internacional na América Latina (ALONSO, 2006; STOVER et al., 2012), na
China (ZHANG et al., 2016), em Singapura (LIM; CHAPMAN, 2015), nos Estados
Unidos e Gana (AKOTO, 2014), Itália (ALIVERNINI; LUCIDI., 2008) e Alemanha
(WILKESMANN; FISCHER; VIRGÍLIO, 2012) que confirmam a formação de sete
dimensões reunidas em três tipos de motivação, como mais adequada à análise da
aprendizagem, mesmo diante de alguns resultados inconsistentes (COKLEY et al.,
2001). No contexto brasileiro destacam-se os estudos de Sobral (2003), Alcará e
Guimarães (2010), Guimarães e Bzuneck (2008), Joly (2011), Santos, Bernardi e
Bittencourt (2012), Bravo, Chaud e Abreu (2013), Leal, Miranda e Carmo (2013) e
Scacchetti, Oliveira e Rufini (2014).
O modelo da EMA é constituído pelas Motivações Extrínseca (ME) e
Intrínseca (MI) e pela Desmotivação. A Motivação Extrínseca é formada pelo
Controle Externo (Regulação Externa), Introjeção (Regulação Introjetada) e
Identificação (Regulação Identificada); a Motivação Intrínseca é subdividida em
Motivação para Saber, Motivação para Realizar e Motivação para Experimentar
(VALLERAND et al., 1992). Destaca-se que a formação da Motivação Extrínseca,
pertence a um contínuo enquanto a Motivação Intrínseca compõe elementos em um
mesmo nível de autodeterminação (ZHANG et al., 2016). A regulação integrada
proposta por Deci e Ryan (2002) foi excluída da escala EMA por conferir altas
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correlações com a regulação identificada e a motivação intrínseca (COKLEY, 2015).
No contínuo da motivação, a dimensão intrínseca e seus tipos (para saber,
para realizar e para experimentar) inclui exemplos de comportamento
autodeterminados (STOVER et al., 2012). A primeira é reflexo do impulso à ação em
decorrência do prazer advindo de um novo conhecimento. A segunda, compreende
o envolvimento com ações que trazem satisfação em função do alcance ou da
criação de algo novo. E, a última está relacionada ao estímulo proveniente do desejo
de realizar a ação em virtude da sensação que a participação proporciona (STOVER
et al., 2012; COKLEY, 2015).
Pesquisas posteriores realizaram testes para verificar ajustes do Modelo de
Motivação Acadêmica com suporte em cinco e três dimensões (Desmotivação, MI e
ME) e, também, com apenas uma dimensão, sendo que, em todos os casos, os
melhores índices de ajustes confirmaram o modelo heptadimensional (STOVER et
al., 2012).
O primeiro artigo sobre a validade de construto das respostas fornecidas pela
escala EMA foi publicado por Vallerand e et al. (1989). Usando a versão francocanadense da EMA, os autores realizaram estudos com 358 e 746 participantes que
apoiaram a validade fatorial do modelo EMA, contudo, não apoiaram claramente a
validade convergentes e divergente das sub-escalas da EMA. O padrão simplex
entre os tipos de motivação foi problemático porque alguns tipos da motivação
intrínseca (para realizar e para experimentar) correlacionaram mais positivamente
com a Regulação Introjetada do que com Regulação Identificada. Além disso, as
correlações entre os tipos de Motivação Intrínseca foram relativamente altas (r =
0,52 a 0,64).
Em uma segunda investigação, Vallerand et al. (1992) testaram a validade de
construto na versão em Inglês do EMA em uma amostra de 802 estudantes
universitários. A estrutura de sete fatores foi adequadamente reproduzida na matriz
de covariância observada após ajustes (VALLERAND et al,. 1992). Em uma terceira
investigação, Vallerand et al. (1993) testaram a validade de construto da versão em
Inglês da EMA em 217 estudantes universitários júniores. Mais uma vez, as
correlações entre os tipos de motivação não apoiaram plenamente o padrão simplex
esperado: alguns tipos de Motivação Intrínseca (para realizar e experimentar)
correlacionaram-se mais positivamente com a Regulação Introjetada do que com
Regulação Identificada. As correlações entre os tipos da Motivação Intrínseca foram
relativamente altas (r = 0,58 a 0,62). Estes três estudos pioneiros indicaram que os
fatores e as validades convergente e divergente das respostas fornecidas pela EMA
poderiam ser melhorados.
Outros estudos posteriores testaram a validade de construto da EMA. Cokley
et al. (2001) testaram a versão em inglês da escala em uma amostra de 263
estudantes universitários, Fairchild et al. (2005) analisaram a versão em inglês da
EMA em uma amostra de 1406 estudantes universitários e Barkoukis et al. (2008)
analisaram a versão grega do EMA em dois estudos com 911 estudantes do ensino
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básico e com 303 do ensino médio. Alivernini e Lucidi. (2008) testaram a versão em
italiano 618 estudantes nível médio. Smith, Davy e Rosenberg (2012) testaram com
2.354 estudantes universitários de administração; Wilkesmann, Fischer e Virgílio.
(2012) testaram a versão em alemão com 3.687 estudantes universitários; Stover et
al. (2012) testaram a versão em espanhol com 733 estudantes do ensino médio e
330 estudantes universitários argentinos. Akoto (2014) testou com estudantes
universitários nos EUA e em Gana visando identificar a estabilidade da escala diante
de diferenças culturais. Lim e Chapman (2015) e Caleon et al. (2015) testaram a
escala com estudantes de nível médio em Singapura. Cokley (2015) testou a escala
com 578 estudantes universitários americanos negros. Guay et al. (2015) testaram
usando a técnica de modelagem de equações estruturais com 1.416 estudantes
universitários e 4.498 estudantes do ensino médio. Zhang et al (2016) testaram a
escala na China com 882 estudantes do ensino médio e 419 de nível vocacional.
A maioria dos estudos confirmou a estrutura fatorial do modelo de medição da
EMA, embora alguns índices de ajuste não tenham sido consistentemente altos de
acordo com algumas normas. Por outro lado, esses estudos não apoiaram
plenamente a validade convergente e divergente da EMA, haja vista que o padrão
simplex foi apenas parcialmente suportado em todos os estudos. Especificamente,
em muitos estudos, a Motivação Intrínseca correlacionou-se mais positivamente com
Regulação Introjetada do que com Regulação Identificada. Além disso, em alguns
estudos os três tipos de Motivação Intrínseca apresentaram alta correlação entre si
aumentando assim a possibilidade de que estas construções representam uma
única dimensão subjacente. Este padrão peculiar das relações entre as sub-escalas
levou alguns pesquisadores a propor reescrever os itens da EMA ou a desenvolver
novos itens para melhorar a validade dos construtos (FAIRCHILD et al., 2005).
Com base na TAD e na EMA, o levantamento bibliográfico empreendido não
identificou pesquisas no âmbito da Educação a Distância. Dessa forma, entende-se
oportuna a investigação sobre a validade da escala nesse contexto, em decorrência
da expansão da modalidade EaD nos últimos anos (SILVA; MELO; MUYDER, 2015)
e da intensa preocupação com a evasão (BIZARRIA et al., 2015), podendo esta
estar relacionada às motivações dos estudantes ao escolherem essa modalidade de
ensino. Dessa forma, pela abrangência e atualidade da EMA (LIM; CHAPMAN,
2015; ZHANG et al., 2016; AKOTO, 2014), considerou-se esse instrumento na
presente pesquisa, visando futuramente associar os resultados dessa escala com
dados da evasão em cursos na modalidade EaD, conforme já realizado no ensino
presencial (OTIS; GROUZET; PELLETIER, 2005; ALIVERNINI; LUCIDI, 2008).
Caso você utilize outro editor de texto, siga a seguinte orientação. Edite uma
cópia deste documento. Copie o que quiser inserir e colar no local com formatação
correspondente. Quando se acaba de "colar" aparecerá abaixo do texto "colado" o
ícone da ferramenta "colar". Ao se clicar nesse ícone aparecerão diversas opções.
Clique em fazer correspondência com a formatação destino que seu texto ficará
formatado exatamente como esse modelo.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
3 Metodologia
A pesquisa realizou trabalho empírico, com suporte em abordagem quantitativa do
tipo levantamento ou survey (RICHARDSON, 1999; COLLIS, HUSSEY, 2006) com
dados coletados em uma amostra de discentes de um curso de graduação em
Administração Pública, na modalidade Educação a Distância, de uma Instituição de
Ensino Superior pública federal, situada no Nordeste Brasileiro.Siga as instruções
acima colando os títulos e clicando em “fazer correspondência com a formatação
destino”, copie, por exemplo, o nome e sobre nome dos autores e cole nesse
documento modelo, aparecerá o ícone acima mencionado e novamente deve-se
clicar em “fazer correspondência com a formatação destino” para que a formatação
fique como nesse modelo.
A pesquisa contou com uma amostra de 339 discentes, distribuídos em seis
polos de apoio presencial do primeiro ao sexto semestres do curso. O instrumento
utilizado foi a Escala de Motivação Acadêmica (EMA) versão em português
(SOBRAL, 2003) aplicada de forma individualizada a cada sujeito da amostra
durante encontros presenciais do curso. Os dados foram coletados por meio de
visitas as salas de aula, com o consentimento prévio e apoio do docente
responsável. Para a tabulação, foi utilizada a planilha Excel, o software Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22 e o aplicativo de análise
multivariada AMOS, especificamente para realizar a análise fatorial confirmatória
(Confirmatory Factor Analysis - CFA).
A Escala EMA utilizada contém 28 itens, 4 itens para cada uma das sete subescalas (DESM: Desmotivação, ME1: Regulação Externa, ME2: Regulação
Introjetada, ME3: Regulação Identificada, MI1: Motivação a Experimentar, MI2:
Motivação a Realizar, MI3: Motivação a Saber). Os participantes responderam a
questão: “Por que venho à Universidade” classificando como as declarações se
aplicam a eles em uma escala do tipo Likert de 5 pontos variando de “nenhuma
correspondência” a “total correspondência”. A pontuação mais alta indica maior nível
de motivação acadêmica, com exceção da sub-escala Desmotivação, em que uma
pontuação mais alta indica mais baixo nível de motivação.

4 Análise Fatorial Confirmatória
Três modelos concorrentes foram testados: (a) um modelo de 7 fatores proposto por
Vallerand et al. (1992); (b) um modelo de 5 fatores proposto por Deci e Ryan (1985)
de acordo com a TAD que não diferencia a Motivação Intrínseca; e (c) um modelo de
3 fatores sendo um para Desmotivação, um para Motivação Intrínseca e um para
Motivação Extrínseca. Como pode ser observado da tabela 1, o modelo de 7 fatores
ajustou-se melhor aos dados.
Modelo
3 Fatores
5 Fatores

Tabela 1: Ajustes estruturais dos três modelos testados
DF
CFI
NFI
RMSEA
χ 2 χ 2/DF
34
1.339,03
3,9
0,76
0,70
0,09
7
34
1.094,97
3,2
0,82
0,76
0,08

SRMR

RMR

0,16

0,40

0,11

0,33
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0
32
999,17
3,0
0,84
0,78
0,07
0,10
0,31
9
2
2
Fonte: Dados da pesquisa (2016). Nota: χ = chi square; χ /DF = chi square / degrees of freedom;
CFI = comparative fit index; NFI = normed fit index; RMSEA = root mean square error of
approximation; SRMR = standard root mean square residual; RMR = root mean square residual
7 Fatores

A relação χ2 / df (Qui-Quadrado Ajustado pelos Graus de Liberdade) foi
avaliada como um índice de ajuste absoluto, com a pontuação aceitável definida
como menor do que 5,0. Também foi analisado o Índice de Ajuste Comparativo (CFI)
com valores superiores a 0,90 considerado um bom ajuste (BYRNE, 2001;
BENTLER, 1990; HU; BENTLER, 1999). Finalmente, considerou-se a Raiz
Quadrada Média do Erro de Aproximação (RMSEA): valores abaixo de 0,06 indicam
bom ajuste e valores elevados como 0.08 representam erros razoáveis de
aproximação da população (STEIGER, 1990; HU; BENTLER, 1999).
O modelo de sete fatores apresentou a melhor qualidade de ajuste: χ2 =
999,17; χ2 / df = 3,0; CFI = 0,84 e RMSEA = 0,07, ajustando-se aos dados
razoavelmente bem (Tabela 1). O CFI ficou abaixo do valor considerado adequado,
mas o χ2 / df e o RMSEA são adequados. Cokley et al. (2001) encontraram o
mesmo valor de RMSEA no teste da versão em inglês da escala com estudantes
universitários americanos.
A tabela 2 apresenta as cargas fatoriais resultantes CFA para o modelo de 7
fatores. A análise das cargas fatoriais (Tabela 2) revelou que apenas cargas fatoriais
dos itens Desmotivação (DESM), Regulação identificada (ME3) e Motivação a
Realizar (MI2) ficaram abaixo de 0,60. A maior parte das cargas fatoriais ficou acima
de 0,70.
Tabela 2: Cargas Fatoriais – Análise Fatorial Confirmatória Modelo de 7 Fatores
Itens

Fator

Q5 - Honestamente, não sei; acho que estou perdendo meu tempo na universidade
Q12 - Já tive boas razões para isso; agora, entretanto, eu me pergunto se devo continuar

Cargas
Fatoriais
0,591

Desmotivação
Q19 - Não atino (percebo) porque venho à universidade e, francamente, não me preocupo com isso (DESM)

0,594

Q26 - Não sei; não entendo o que estou fazendo na universidade

0,726

Q1 - Porque preciso do diploma, a fim de conseguir uma ocupação bem remunerada, no futuro
Q8 - A fim de obter um emprego de prestígio, no futuro
Q15 - Porque quero levar uma boa vida no futuro

0,603
Regulação
Externa
(ME1)

Q22 - A fim de ter uma boa remuneração no futuro

Q21 - Para mostrar a mim mesmo que sou uma pessoa inteligente
Q28 - Porque quero mostrar a mim mesmo que posso ter sucesso nos meus estudos
Q3 - Porque acho que a formação universitária ajuda a me preparar melhor para a carreira que
escolhi
Q10 - Porque o curso me capacitará, no final, a entrar no mercado de trabalho de uma área que eu
gosto
Q17 - Porque isso me ajudará a escolher melhor minha orientação profissional
Q24 - Porque eu creio que a formação universitária aumentará minha competência como
profissional

0,845
0,716
0,833

Q7 - Para provar a mim mesmo que sou capaz de completar o curso
Q14 - Por causa do fato que me sinto importante quando sou bem-sucedido na universidade

0,718

0,660
Regulação
Introjetada
(ME2)

0,722
0,743
0,711
0,456

Regulação
identificada
(ME3)

0,609
0,614
0,532
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Itens

Fator

Q4 - Porque gosto muito de vir à universidade
Q11 - Porque, para mim, a universidade é um prazer
Q18 - Pelo prazer que tenho quando me envolvo em debates com es interessantes

Motivação a
Experimentar
(MI1)

Cargas
Fatoriais
0,660
0,710
0,618

Q25 - Pela euforia que sinto quando leio sobre vários assuntos interessantes

0,619

Q6 - Pelo prazer que sinto quando supero a mim mesmo nos estudos
Q13 - Pelo prazer que sinto quando supero a mim mesmo em alguma de minhas realizações
pessoais
Q20 - Pela satisfação que sinto quando estou no processo de realização de atividades acadêmicas
difíceis
Q27 - Porque a universidade me permite sentir satisfação pessoal na minha busca por excelência
na formação
Q2 - Porque sinto satisfação e prazer enquanto aprendo coisas novas

0,641

Q16 - Pelo prazer que tenho em ampliar meu conhecimento sobre assuntos que me atraem
Q23 - Porque meus estudos permitem que continue a aprender sobre muitas coisas que me
interessam
Q9 - Pelo prazer que sinto quando descubro coisas novas que nunca tinha visto ou conhecido
antes

Motivação a
Realizar (MI2)

0,625
0,698
0,538
0,608

Motivação a
Saber (MI3)

0,724
0,773
0,689

Fonte: Elaboração própria (2016)

Confiabilidade
Dada a aptidão adequada do modelo de sete fatores, as correlações Alfa de
Cronbach foram calculadas para os sete domínios ou fatores do modelo (Tabela 3).
As sete sub-escalas demonstraram consistência interna aceitável.
Tabela 3: Dimensões, indicadores e o alfa de Cronbach para Modelo de Sete Fatores
Fator
Indicadores
Alfa de Cronbach
DESM: Desmotivação
Q5, Q12, Q19, Q26
0,742
ME1: Regulação Externa
Q1, Q8, Q15, Q22
0,828
ME2: Regulação Introjetada
Q7, Q14, Q21, Q28
0,797
ME3: Regulação Identificada
Q3, Q10, Q17, Q24
0,635
MI1: Motivação a
Q4, Q11, Q18, Q25
0,729
Experimentar
MI2: Motivação a Realizar
Q6, Q13, Q20, Q27
0,713
MI3: Motivação a Saber
Q2, Q9, Q16, Q23
0,789
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Apenas o fator Regulação Identificada (ME3) apresentou valor de Alfa de
Crombach inferior a 0,7. Esse resultado está de acordo com pesquisa de Vallerand
et al. (1989) que encontrou Alfa de Crombach para Regulação Identificada igual a
0.62. De um modo geral, o valor aceitável de α é pelo menos 0.70 (NUNNALLY,
1978). Contudo, em alguns cenários de investigação das ciências sociais, um α de
0.60 é considerado aceitável (DeVELLIS, 1991).
Considerações Finais
A pesquisa empreendida colabora com estudos sobre motivação no âmbito
acadêmico, ainda incipientes no Brasil e, especificamente no campo da Educação a
Distância (EaD), pelo seu teor emergente e atual diante da problemática da evasão
discente, que institui desafios a modalidade e instiga pesquisadores a tangenciar o
tema para encontrar alternativas futuras de gestão do sistema EaD.
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Nesse esteio, testou-se a validade e a confiabilidade da Escala de Motivação
Acadêmica (EMA) no contexto da EaD, sob a perspectiva da Teoria da
Autodeterminação. A versão da EMA em língua portuguesa foi validada
anteriormente com estudantes universitários do curso de medicina (SOBRAL, 2003).
No presente estudo, as propriedades psicométricas de uma versão brasileira da
EMA foram avaliadas em uma amostra de estudantes universitários de um curso na
modalidade a distância. No seu conjunto, os resultados sugerem que a EMA é uma
escala válida e útil para medir a motivação acadêmica de acordo com a perspectiva
multidimensional da Teoria da Autodeterminação.
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Resumo – Este relato trata da apresentação de estratégias de adesão às práticas de
Educação a Distância (EaD) por parte dos docentes em Instituições Públicas Federais
de Ensino Superior (IFES). Para atingir este objetivo são investigados os setores de EaD
das 07 (sete) universidades públicas federais presentes no Estado do Rio Grande do
Sul, bem como são apresentados os principais elementos motivadores e
desmotivadores para que os docentes atuem nos processos de EaD dessas instituições.
Os achados foram atingidos por meio de entrevistas com os gestores dos setores de
EaD das IFES, e ainda entrevistas com professores dessas instituições, perfazendo um
quantitativo total de 21 entrevistados. Ainda, foram analisados documentos públicos
dessas Instituições. Os principais resultados indicam estratégias para adesão de
docentes relacionadas a aspectos de Fomento, Suporte institucional, Objetivos
institucionais, Equiparação ou aproximação da pesquisa, Tecnológicos ou ao próprio
perfil do docente.
Palavras-chave: Gestão da Educação a Distância; Estratégias de adesão à EaD; Atores
da EaD; Instituições Públicas Federais de Ensino Superior.
Abstract – This report discuss the presentation of adhesion strategies to Distance
Education practices by teachers in Federal Public Institutions of Higher Education. To
achieve this objective, the Distance Education sectors of the 07 (seven) federal public
universities present in the state of Rio Grande do Sul were investigated, as well as are
presented the main motivators and demotivating elements to teachers act in Distance
Education processes of these institutions. The findings were achieved through interviews
with managers of Distance Education of IFES sectors, and also interviews with teachers
of these institutions, making a total quantity of 21 respondents. Still, public documents of
these institutions were analyzed. The main results indicate teachers’ adhesion strategies
related to aspects of Fomentation, Institutional support, Institutional objectives,
Equivalence or approach of research, Technological or teacher's profile.
Keywords: Distance Education Management; Adhesion strategies for Distance
Education; Actors of Distance Education; Federal Public Institutions of Higher Education.

1. Introdução
Este relato apresenta estratégias para promover a adesão de professores aos processos
de Educação a Distância (EaD) verificadas nas 07 (sete) universidades públicas federais
presentes no Estado do Rio Grande do Sul (FURG, UFCSPA, UFFS, UFPel, UFSM,
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UFRGS e UNIPAMPA). Além disso, são apresentados aspectos motivadores e
desmotivadores para a atuação desses sujeitos com EaD, levando em conta as
peculiaridades de cada instituição, mas também o cenário ímpar de uma universidade
pública federal brasileira. Foram realizadas a análise de documentos institucionais, e de
entrevistas com os gestores dos setores de EaD (indicados pelos códigos G_1 a G_7) e
com professores (indicados pelos códigos P_1 a G_14) das sete IFES, perfazendo total
de 21 (vinte e um) entrevistados. O roteiro de entrevistas foi elaborado com base na
literatura e testado em pesquisa piloto em cinco universidades espanholas. O roteiro final
conteve 09 (nove) focos diferentes, sendo aqui relatado um deles (as estratégias de
adesão à EaD).
Ao começar a falar dos atores e do funcionamento dos Setores de EaD nas IFES,
cabe destacar que, inicialmente neste Relato, tentou-se dar foco às ações de EaD das
Instituições sem relacioná-las aos programas de fomento do Governo Federal (UAB e
UNA-SUS). Todavia, a influência desses programas na estruturação da EaD nas IFES
está muito associada às práticas desenvolvidas. No decorrer das entrevistas com
gestores e professores, muitos relataram que, não fosse a atividade nos cursos
fomentados pela UAB, eles não teriam nenhuma experiência a relatar. Assim, no
presente estudo, estão sendo consideradas todas as ações de EaD realizadas nas IFES.
Conhecer os sujeitos que atuam na EaD da IFES é algo que ganha relevância
diante da não padronização de cargos, e até mesmo não padronização de funções em
cada instituição. As próprias diferenças na estrutura organizacional de cada IFES dão
indícios deste fato. Por exemplo, as atividades de um professor que ministra uma
disciplina a distância em um curso presencial podem ser bastante diferentes das
atividades de um professor que ministra uma disciplina com apoio de tutores, em algum
curso fomentado pela UAB. Mas o que se entende ser um ponto central é a legitimidade
dos atores nas atividades da EaD. Ou seja, o professor é sempre reconhecido como tal
no exercício de sua atividade em sala de aula (seja esta presencial ou virtual).

2. Motivação e estratégias para os atores aderirem à EaD
Na presente seção são trazidos os aspectos identificados pelos entrevistados que servem
de motivadores, ou desmotivadores, para que os diversos atores institucionais venham a
aderir ou não ás práticas da EaD. Assim, olhando para os aspectos que motivam e
desmotivam os atores para trabalharem com a EaD, foram agrupados esses aspectos
por estarem relacionados a questões de fomento (interno ou externo); de suporte
institucional para as práticas de EaD; de atendimento dos objetivos institucionais; de
equiparação ou aproximação do tratamento dado às ações de pesquisa; aspectos
tecnológicos; ou ainda características do perfil dos atores.
2.1. O que motiva os atores
O fomento é um aspecto que hoje guia o que é a EaD nas IFES estudadas. E diante
dessa realidade verifica-se uma dificuldade em motivar os atores a trabalharem com EaD
sem esse elemento. E mesmo com o fomento, que distribui bolsas para aqueles que
atuam na oferta dos cursos a distância, em alguns casos, outros fatores desmotivam
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esses indivíduos e os afastam da modalidade EaD.
vou começar dizendo o que eu acho que não da certo, eu acho que a estratégia
da UAB ela não é uma boa estratégia porque é uma estratégia que cria uma
certa chantagem, porque eu ofereço uma bolsa e tudo [...] mas ela cria também
um vício muito grande [...] é mais ou menos como tu querer, fazer uma criança
acostumar a tomar remédio ruim e cada vez que ela toma o remédio ruim tu da
um bombom e ela acaba viciando, que ela só vai tomar o remédio ruim se ela
ganhar bombom (risos) (G_7)
dificilmente se não tivesse esse orçamento, essa bolsa, os cursos seriam
ofertados (P_10).
de repente a bolsa passou a ser secundária no processo, mas no primeiro
contato, no primeiro momento a maior parte do pessoal vem por causa da bolsa
(P_1)

Diante desses relatos, verifica-se que a dependência do fomento externo é algo
que precisa ser pensado pelas IFES, bem como implantar ações que aconteçam com
fomento interno, ou ainda sem a necessidade de fomento. Outro aspecto a ser observado
é o suporte institucional dado aos atores que participam de atividades na modalidade
EaD. Nesse sentido são relatadas situações onde os entrevistados entendem que outras
ações que acontecem na IFES podem motivar os diferentes atores. Destaca-se que o
não reconhecimento da modalidade pelas instâncias superiores (ou equiparadas) ao
Setor de EaD age como um fator desmotivador para os atores.
o aluno do primeiro semestre ele tem sete disciplinas, pelo menos em uma ou
duas o professor utiliza muito o Moodle, então nas próximas como o formato se
mantém ele não se perde mais no Moodle e ele acaba incentivando os
professores a também usarem né (G_3).
um setor que, ele pudesse ser um suporte no ponto de vista tecnológico,
metodológico [...] quais são as melhores maneiras de eu usar, de eu me
relacionar com essas tecnologias [...] esse caráter dessa inevitável relação com
as tecnologias de informação também é fundamental, como um aspecto
(motivador) (P_5).
o reconhecimento da modalidade em igualdade de condições com a modalidade
presencial (P_2).
puxa vida [...] a gente está aqui trabalhando a alguns anos nisso e muito pouco a
gente avançou na Instituição [...] depende também do convencimento da gestão,
a gestão ainda não está tão convencida dos benefícios efetivos da EaD, eu vejo
assim, no momento em que ela estiver convicta que isso vale a pena investir,
com certeza a gente vai ter professores estimulados, que hoje não querem nem
saber (P_7).

O suporte institucional, de certa forma, corrobora com a questão da necessidade
de um olhar interno da IFES para a criação e manutenção das atividades em EaD
realizadas. E a formalização daquilo que a IFES se compromete para com seus atores
também é um aspecto que precisa ser pensado, dando confiança para que ações em
EaD sejam ofertadas e reofertadas. Assim, o fato de a EaD constar dos documentos e
das ações que representam os objetivos institucionais também é um fator que motiva
alguns atores a realizarem atividades na modalidade, dando uma visão de longo prazo
daquilo que a IFES deseja para a educação a distância. O Plano de Desenvolvimento
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Institucional (PDI) foi citado como um documento que deveria apresentar a relevância da
modalidade EaD para a Instituição, bem como apontar os objetivos desejados. E, além
disso, o cumprimento do compromisso da Universidade para com a comunidade também
foi destacado como aspecto motivador. Podem-se observar esses pontos na fala dos
entrevistados que seguem.
Se o PDI realmente contempla de forma específica e dá o espaço significativo pra
EaD, isso vai fazer com que as pessoas que fazem parte da Universidade,
realmente reflitam a respeito disso né. E que aqueles que ainda não estão muito
antenados, que se motivem (P_14)
Vejo assim, se tu conhece a tua comunidade e tu sabe o que a tua comunidade
precisa [...] aí tu tem a oportunidade de fazer algo em favor dela. E se tu sabe que
a modalidade a distância é a única forma de tu fazer algo, porque muitas coisas
que tu não consegue fazer presencialmente, então tu faz (G_5)!

Outro aspecto destacado pelos entrevistados foi o reconhecimento da modalidade
EaD, tanto pela Instituição, quanto pelas instâncias superiores; como uma produção
cientifica de valor. Assim, o reconhecimento equiparado da produção de materiais
didáticos com a produção da área da pesquisa, foi visto como um aspecto motivador. E,
da mesma forma, a possibilidade de ministrar cursos de especialização e
aperfeiçoamento para profissionais da área de pesquisa do docente, foi visto como um
aspecto que poderia aproximar o docente-pesquisador dos seus objetos de estudo.
A valorização da produção de materiais didáticos qualificados do mesmo modo
que a produção “científica” (P_2).
A aproximação com o objeto de estudo, ela também pode ser uma grande
contribuição que a gente tem, particularmente, nessa questão da área pública;
mas na área privada, também, que nós temos o próprio MBA, que nós temos
aqui, nós temos um curso na área de Marketing, que também faz uma
aproximação com o universo de trabalho (P_5).

Como uma prática que também pode aproximar a EaD das atividades já
reconhecidas como produção científica, observou-se durante a fase de teste do roteiro de
entrevistas da pesquisa que originou o presente Relato, por exemplo, na Universidad
Complutense de Madrid (UCM), a prática de periodicamente ser editado pela instituição
um livro com relatos daqueles atores da UCM que realizaram práticas envolvendo a EaD
em determinado período. Cada relato era reconhecido como um capítulo de livro,
atendendo a requisitos de formatação e tamanho adotados pela Instituição. E este livro,
além de servir como produção científica para seus autores, tem uma função importante
de registrar os avanços institucionais relacionados à EaD, servindo de fonte de dados
para análise dos caminhos já percorridos pela Instituição, bem como dos resultados já
atingidos pela mesma.
Relacionado a aspectos tecnológicos, os entrevistados destacam alguns pontos
do Ambiente Virtual de Aprendizagem da IFES que faz com que docentes se aproximem
do uso de tecnologias no ensino presencial. Mas da mesma forma, as tecnologias,
quando não permitem o desempenho desejado, ou projetado, servem de agente
desmotivador dos atores envolvidos nas práticas de EaD.
A facilidade de encontrar o conteúdo e a forma como você pode disponibilizar ele
(G_3).
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Algumas coisas são bem mais simples fazer pelo Moodle [...] você avisa todos os
alunos do curso em 5 minutos [...] você arma a disciplina uma vez e no ano que
vem você puxa ela toda né (P_12).
Eu acredito que a questão da infraestrutura precária nos dificulte o processo. Eu
me coloco no lugar de um docente e vejo que nem sempre tu estás disposto a
arriscar tua proposta de trabalho com algum coisa que não funciona, não é
(G_5)?
Nós docentes tínhamos uma expectativa que a EaD era uma forma de fazer com
que o ensino universitário e público chegassem em localidades onde não havia
esta oferta de ensino. Essa é a primeira e a principal motivação, ta? Agora
desmotivador é exatamente o fato de que o [AVA], que deveria propiciar essa
aproximação falhava com uma frequência absurda (P_13)?

Nesses relatos verifica-se também que a experiência da IFES no oferecimento de
cursos na modalidade EaD, e a própria estabilidade do suporte tecnológico, são aspectos
que influenciam diretamente na motivação dos atores. Todavia, ainda existem questões
relativas ao perfil dos atores que influenciam na participação destes em atividades que
envolvam a EaD. Assim, aspectos relacionados ao gosto pelo uso de tecnologias, ou a
motivação para inovar em práticas pedagógicas, ficaram evidentes nos relatos dos
entrevistados.
Eu gosto muito de trabalhar, de repente outros também né, lá no meu canto junto
ao computador que aí eu posso me concentrar definir meu tempo. Não
necessariamente precisa ser na Universidade né, pode ser em casa. Então essa
vantagem, de você se concentrar, mas num espaço mais livre, não tão regrado,
livre de tempo e espaço [...] você pode pesquisar na Internet (P_9)?

É destacada pelo professor P_9, por exemplo, uma visão desterritorializada
(HAESBAERT, 2004), onde existe uma liberdade de tempo e espaço, sendo este um
aspecto motivador na visão do mesmo. Mas, além disso, existem ainda outras
características relacionadas ao perfil dos indivíduos.
O perfil dessa pessoa, o que é que realmente ele gosta [...] tu tem que fazer com
que a pessoa se motive, se entusiasme, então tem alguns que trabalham melhor
com a produção de materiais, outros com a web conferência [...] eu acho que são
motivações diferentes, assim, nós temos um grande grupo de docentes motivado
porque realmente é! Acredita que a educação a distância ela democratiza, ela
permite o acesso a pessoas que não teriam possibilidades de fazer um curso
superior [...] Eu acho que são diversos tipos de motivação, mas eu acho que a
conquista tem que ser pelo papel social da universidade (G_4, grifo nosso).

Outras características, como a vaidade do docente, ou experiências positivas de
cada indivíduo, ainda são vistas como aspectos que levam os atores a participarem de
ações envolvendo a EaD, ou envolvendo o uso de TICs na educação.
(O entrevistado encena um diálogo entre ele e um professor) - "Ah, mas não dá!".
- "Não, mas dá sim, a tua colega fulana faz um trabalho assim, a outra faz um
trabalho assim, o outro faz um trabalho assim!". - "Ah, é?". Eu digo, "É...". E aí
que eu vou pegar ele! Não sei no profissional lá na ponta, mas aqui tu pega (o
professor) um pouco mais na vaidade. "Ah, mas eles estão usando?", "Ah, os
alunos estão gostando?", "Bah, então vou ter que me atualizar". E vai por aí
(risos) [...] Então eu acho que entra a questão da remuneração, a questão da
vaidade, e o interesse próprio do professor (G_1).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Acredito que a motivação dos professores para a oferta de atividades e cursos
através da EaD está atrelada às experiências anteriores em outras instituições
(P_3).
Acho que quem usa, usa com o pensamento sempre em repetir alguma boa
experiência que teve e usa pra forçar talvez o movimento de melhoria de
infraestrutura né, usa confiando que esse momento melhor virá [...] Quando tu me
pergunta o que motiva um professor a fazer educação a distância, usar
tecnologia, eu digo, que é isso. E boa prática que tu ouve alguém fazer que tu
sente que deu certo, que é um resultado positivo então que tu vai e faz (G_5).

Por fim, alguns aspectos são elencados como desmotivadores para a atuação na
modalidade EaD.
O que é novo, o que é diferente, o que estimula a mudança, ocasiona uma
resistência natural do ser humano né? Qualquer mudança que te tira da zona de
conforto, ocasiona uma resistência. E o colega do ensino presencial, que está
acostumado a trabalhar com seu conteúdo, com suas apostilas em sala de aula.
E você chega com uma proposta diferente, utilizando tecnologias [...] que ele vai
ter que gravar vídeo, vai ter que fazer material diferente, porque tu não vai poder
colocar uma apostila no AVA, na verdade, vai ter que criar novos materiais com
dinamismo, com interação [...] tudo isso [...] nem todos os colegas estão
dispostos a passar por esse processo na verdade (P_14).
E o comprometimento por parte do estudante que não tem [...] que não foi
formado com essa cultura, de que ele tinha que ter um estudo independente. Não
se percebendo disso, o aluno não comparecia ao Pólo (P_13).

Existe uma relação próxima entre os aspectos que motivam os atores, e aqueles
aspectos que os desmotivam. Além disso, muitos dos aspectos aqui identificados são
característicos de uma ou outra IFES, não se podendo afirmar que seriam como estágios
do amadurecimento da Instituição em relação à EaD. Todavia, entende-se que pensar
nesses aspectos enquanto estratégias para fomentar a modalidade internamente na IFES
possa ser uma boa prática, mesmo para aquelas Universidade que já têm um grande
histórico de atuação com EaD. Os aspectos apresentados pelos entrevistados são
consolidados no Quadro 1, apresentado ao final da seção seguinte.
Por certo os temas destacados podem servir de pauta para que as IFES pensem
em formas de acentuar os aspectos motivadores e atenuar aquilo que desmotiva os
atores. Todavia, outras estratégias ainda podem ser desenvolvidas pela IFES a fim de
aumentar a adesão de atores às práticas de EaD. Assim, passa-se agora a apresentar
algumas das estratégias práticas para a adesão de atores nas atividades de EaD nas
IFES.
2.2. Estratégias para os atores aderirem à EaD
Há de se perceber que a participação dos diferentes tipos de atores em uma ação de
EaD, necessita, invariavelmente, de uma ação educacional, seja ela de ensino, extensão,
capacitação ou aperfeiçoamento. Nesse sentido, o papel de um docente é sempre
exigido, podendo ser este docente um professor ou técnico administrativo da IFES, mas
ainda podendo ser um membro externo à Universidade, dependendo da modalidade da
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ação de EaD que se esteja visando.
Com isso, reforça-se o papel do servidor que será o promotor dessa ação de EaD.
Não necessariamente este promotor precisa ser o próprio docente (o que é bastante
comum), mas pode ser outro interessado na ação de EaD, dependendo das regras de
cada IFES para receber propostas. Porém, a questão que se colocou aos entrevistados
da presente pesquisa foi no sentido de identificar quais estratégias poderiam ser
utilizadas para que houvesse a criação, ou maior adesão, às ações de EaD da IFES. E
percebeu-se que a maior parte das estratégias citadas pelos entrevistados visou
iniciativas da IFES para aumentar a participação de professores, o que é justificado por
conta de, normalmente, ser o docente o promotor das ações de EaD.
Assim, no que tange a definição de estratégias para que os atores venham a
propor ou participar de ações de EaD, verifica-se que a operacionalização daquilo que
motiva esses atores (discussão anterior) já pode ser vista como uma ação para a adesão
de novos sujeitos aos conjuntos de atores que trabalham com EaD. Porém, além disso,
outros entrevistados destacam ainda algumas ações da gestão da universidade que
poderiam fazer aumentar o número de atores trabalhando com EaD.
Por exemplo, o gestor do Setor de EaD de uma das IFES mais antigas do Estado,
credenciada junto à UAB, reforça uma das estratégias que vem sendo utilizada pela
Universidade para que os atores venham a trabalhar com EaD.
Tem uma peculiaridade da nossa história que nos ajudou muito nisso que tem a
ver com fomento, mas não é o fomento tipo UAB, a gente lançou uma prática
super interessante que foi dos editais internos de educação a distância [...] já
passaram por vários formatos, mas no fundo ele sempre teve uma coisa que teve
sempre presente [...] é assim qualquer coisa que tu imaginar que tem a ver haver
com educação a distância a gente vai te apoiar (risos) que assim não tem uma
restrição [...] Dá muito trabalho tu mudar a tua prática né [...] E permitindo que ele
(o docente) sinta esse apoio institucional não importa se ele ta fazendo um
grande projeto ou ele ta inserindo um objeto de aprendizagem na sua disciplina,
ou ele quer trabalhar com fórum e mais nada, mas ele tem o apoio institucional
pra fazer isso (entrevistado não identificado para preservação da fonte).

De fato, o lançamento de edital de fomento interno foi visto como prática na
maioria das IFES investigadas. Quanto ao que é fomentado nesses editais internos,
depende de quais recursos a IFES tem a disposição para tanto, mas nos editais
analisados, verificou-se maior disponibilidade de recursos de custeio do que de capital.
Podem ser observadas na Figura 1 as ações que foram fomentadas no ano de 2013 em
uma das IFES, sendo de custeio todo o recurso disponibilizado para o Edital.
Em outros casos foi relatado que
inicialmente a gente dava um computador que era "bah o cara tem um
computador" e um bolsista porque o professor precisa de alguém pra ajudar ele a
fazer as coisas [...] a gente propunha uma coisa que a gente não sabia fazer e aí
a gente ganhava um bolsista que também não sabia o que a gente queria fazer e
não sabia fazer, e aí ficava o bolsista e a gente não sabendo fazer, mas
inventando um jeito de fazer [...] e hoje a gente ganha o edital como ganha o
recurso, ganha um serviço com gente que sabe fazer o que a gente não sabe
fazer, e ainda ganha o bolsista (risos) (G_7).
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Figura 1 - Ações fomentadas pelo edital de fomento interno da UNIPAMPA

Fonte: UNIPAMPA (2013)

Outra prática, relatada na Universidad Complutense de Madird (UCM), quando do
teste do roteiro de entrevistas da presente pesquisa, foi a da equivalência de 50% a mais
de carga horária, para o docente que ofertasse alguma disciplina na modalidade EaD.
Todavia, o entrevistado P_1 considera que, em casos como o das universidades federais,
reconhecer uma atividade EaD com 50% a mais de créditos do que uma atividade
presencial não necessariamente é algo que motivaria o docente, pois nem sempre este
trabalha com sua carga horária completa em atividades de ensino. Logo, o
reconhecimento a maior da EaD não faria com que houvesse diminuição na quantidade
de aulas a ministrar. Mas o mesmo entrevistado entende que essa prática em
universidades privadas talvez seja mais atrativa ao docente, que é remunerado nessa
proporção.
Após a apresentação dos aspectos que motivariam dos docentes a trabalharem
com EaD, foi questionado aos entrevistados se uma publicação anual (livro, por exemplo)
com as experiências dos envolvidos nas ações de EaD da universidade, também seria
um motivador. Este questionamento foi feito por conta do pesquisador também ter
verificado essa prática na UCM, quando da realização do teste preliminar do instrumento
de coleta de dados da pesquisa naquela universidade.
O entrevistado P_5 diz que um tipo de publicação periódica seria sim um aspecto
motivador para a adesão de docentes à EaD, e enquadrou esse tipo de motivação
também como uma importante aproximação com o objeto de estudo, quando os alunos
de um curso EaD são, por exemplo, profissionais da área de pesquisa do professor. E o
entrevistado P_5 também vê mérito na possibilidade de uma publicação periódica por ser
uma ferramenta de divulgação dos cursos para a comunidade externa, e também por
pontuar a continuidade dos trabalhos feitos pela universidade, como um ponto de corte do
que foi feito sobre EaD até aquele momento. Todavia, o entrevistado P_1 acredita que
___________________________________________________________________________
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para alguns professores não preocupados com publicações, este não seria um aspecto
motivador.
Outros aspectos ainda foram citados pelos entrevistados, e todos estão
consolidados no Quadro 1 a seguir apresentado.
Quadro 1 - Estratégias para adesão de docentes à EaD nas IFES
Aspectos

Motivadores ou Desmotivador
− no primeiro momento, a bolsa (P_1; P_5)
− [Desmotivador] a UAB cria um vício muito grande, por
conta do fomento (G_7)

Fomento

− um setor que pudesse ser um suporte (P_5)

Suporte
institucional

− [Desmotivador] a gestão ainda não está tão
convencida dos benefícios efetivos da EaD (P_7; G_3)
− divulgação de boas práticas que levem o aluno a
incentivar os professores do presencial a aderirem à EaD
(G_3)
− reconhecimento da modalidade em igualdade de
condições com a modalidade presencial (P_1)

− fazer com que o ensino universitário e público chegue
em localidades onde não há esta oferta de ensino (P_13;
G_5)
Objetivos
institucionais

− se o PDI realmente contempla de forma específica e
dá o espaço significativo pra EaD na IFES (P_14)
− valorização da produção de materiais didáticos
qualificados do mesmo modo que a produção científica
(P_1)

Equiparação ou − aproximação com o objeto de estudo (pela ampliação
aproximação da do contato com alunos que atuam nas áreas de pesquisa
dos professores) (P_5)
pesquisa

Tecnológicos

− facilidade de replicar aquilo que já foi feito, uma vez
que o Moodle guarda os registros do que foi feito (P_6)

Estratégia
a gente lançou uma prática super interessante que foi dos
editais internos de educação a distância (G_7; G_5)
aporte de recursos para projetos na modalidade EaD
(P_3)
bolsas de iniciação a docência (G_1)
inicialmente a gente dava um computador que era "bah o
cara tem um computador" [...] hoje a gente ganha o edital
como ganha o recurso, ganha um serviço com gente que
sabe fazer o que a gente não sabe fazer, e ainda ganha o
bolsista (G_7), (mas) aí tu conquistas por um tempo né
[...] não é sustentável (G_4)
Ampliação do setor de EaD com aporte de mais
servidores e professores (P_3)

trazer boas práticas, boas experiências, relatos' dessas
experiências... Pra comunidade acadêmica eu acho que
é importante também e eu acho que a gente precisa
(G_5; G_3)
o crédito que é ministrado em EaD e vale dois, que pra
incentivar a aderirem a EaD (G_1 e P_11 reconhecem
como possibilidade), mas não necessariamente é algo
que motivaria o docente, pois nem sempre este trabalha
com sua carga horária completa em atividades de ensino
(P_1)
uso da extensão a distância que seria um espaço de
experimentação né, (G_5)
convênios com outras instituições para a oferta de cursos
(P_3)
ganhar espaço no PDI, a partir do momento que a
universidade abraça essa estratégia [...] de levar a
universidade para os municípios que estão mais
afastados né? (P_14)
publicação periódica da IFES no formato de livro, onde
todos os proponentes de ações de EaD teriam um
capítulo garantido para relatar suas experiências na
modalidade (Pesquisador)
grandes seminários que a gente traz tutores,
coordenadores de pólos, secretários de pólos,
coordenador de curso, professores, todo mundo pra
participar e fazer essa interação e normalmente a gente
traz palestrantes que trazem experiência além das
apresentações (G_4)
só que não é interno e eu queria uma discussão interna
(G_4)
primeiro os professores vão conhecer a ferramenta,
depois que eles perdem o medo de mexer na ferramenta,
forem vendo os recursos... Aí eles vão ter condições de
se apropriar do que é a EaD (G_1)

− [Desmotivador] a instabilidade da internet e das TICs
(P_13; G_5)
− facilidade de fazer contato com os alunos de forma
individualizada (P_6; P_12)

tornar o ambiente fácil e amigável pra que facilite o uso
(G_3)
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− facilidade de encontrar conteúdos (G_3)
− liberdade espacial, pois gosto muito de trabalhar lá no
meu canto junto ao computador (P_9; G_4)
− [Desmotivador] toda mudança, ocasiona uma
resistência (P_14)

capacitação permanente de docentes nas ‘Unidades
Acadêmicas’ (P_3)

− grupo de docentes motivado porque realmente é
motivado com sua profissão (G_4)
Perfil do ator

− [Desmotivador] pouco comprometimento por parte do
estudante (P_13)

o aluno teria que ter essa clareza de quais são as
demandas que vão ser exigidas dele do ponto de vista de
tempo, de dedicação.(P_5)

− vaidade dos docentes, que usam a EaD para se
diferenciar dos demais docentes, ou para serem bem
vistos pelos alunos (modismo) (G_1)
− interesse do professor em querer melhorar a sua aula
com o uso de TICs (G_1)
− repetir alguma boa experiência que já teve (P_3; G_5)

Fonte: elaborado pelos autores
Legenda: Preto: Motivadores citados pelos entrevistados; Vermelho: Desmotivadores citados pelos entrevistados;
Azul: Estratégias citadas pelos entrevistados; Verde: Estratégias identificadas pelos pesquisadores.

3. Conclusão
Os itens destacados no Quadro 1 representam algumas possibilidades de fomentar (com
ou sem recursos financeiros) a modalidade EaD nas IFES estudadas. Todavia, como já
foi destacado, outras estratégias ainda podem ser desenvolvidas pela IFES a fim de
aumentar a adesão de atores às práticas de EaD. E, aliado a essa definição de
estratégias, verifica-se que seria muito interessante um registro periódico das atividades
de EaD promovidas pelas IFES, a fim de permitir uma análise mais adequada daquelas
ações de EaD que são recorrentes, ou que são pontuais.
O amadurecimento e compartilhamento das práticas institucionais de fomento
interno da EaD são pontos que podem enriquecer o cenário da EaD nas IFES brasileiras
como um todo, ao suscitar a reflexão sobre as práticas de cada instituição e sobre a
adequação dessas práticas em outras instituições. E tanto para o amadurecimento das
práticas, quanto para o compartilhamento destas, a formalização dos resultados atingidos
é fundamental. E não só a formalização pelo setor responsável pela EaD, mas pelos
próprios atores envolvidos, partindo de suas perspectivas e apresentando seus
aprendizados individuais, e não somente institucionais.
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Resumo – Este artigo aborda a experiência do Ensino a Distância da UFSM para a
capacitação continuada de graduados da área tecnológica a partir da criação,
implantação e execução de um curso de especialização “latu-sensu” em Eficiência
Energética Aplicada aos Processos Produtivos. Aborda-se a matriz curricular proposta,
a escolha dos polos e uma avaliação dos resultados após a conclusão do Curso. A
primeira edição do Curso foi ofertada no período entre 2013 e 2015 nos polos de apoio
presencial nas cidades de Camargo, Novo Hamburgo, Panambi, Quaraí e Vila Flores,
no Rio Grande do Sul, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Para
avaliação dos resultados foi realizada uma pesquisa com os egressos, verificando a
satisfação e o impacto resultante desta especialização na expectativa de melhorias
profissionais, financeiras e pessoais. Também foi determinado o perfil dos egressos
quanto a formação acadêmica, profissão, gênero e idade. A metodologia aplicada
envolve pesquisa bibliográfica, baseada em referenciais teóricos, pesquisa descritiva e
quantitativa. Sua aplicação foi realizada através de questionário online, contendo
perguntas de teor descritivo, opinativo e motivacional, requerendo respostas objetivas e
outras subjetivas. Para interpretação dos dados foi realizada uma abordagem
estatística, visando encontrar correlações entre as respostas obtidas.
Palavras-chave: Ensino a Distância, Especialização a Distância, Eficiência
Energética.

Abstract – In this article, one has the objective of presenting the UFSM experience on
distance learning at continuing training for graduates from technological area by
creating, implementing and executing a course of latu sensu specialization in Applied
Energy Efficiency for Production Processes. It is treated the proposed curriculum, the
choice of the poles and an analysis of the results after course completion. The first
edition of the course was offered in the period between 2013 and 2015 at the poles for
presencial activities in the cities of Camargo, Novo Hamburgo, Panambi, Quaraí and
Vila Flores, Rio Grande do Sul, under the Opened University of Brazil (UAB). To
evaluate the results a survey was conducted with the graduates, checking satisfaction
and the resulting impact of this specialization on the expectation related to professional,
financial and personal improvement. It was also determined the graduates profile as
academic education, profession, gender and age. The employed methodology involves
bibliographical research, based on theoretical frameworks, descriptive research, by
using questions to qualitatively and quantitatively analyze the profile of graduates. The

descriptive research employs a form available on the website, with questions of
descriptive, opinionated and motivational content, requiring objective and also subjective
responses. A statistical approach was used to interpret the data obtained, aimed at
finding correlations between the responses.
Keywords: Distance Learning, Distance Specialization, Energy Efficiency.

1. Introdução
Este trabalho apresenta as contribuições do Ensino a Distância da Universidade
Federal de Santa Maria para a formação de profissionais da área tecnológica, a
partir da criação e implantação de um curso de pós-graduação latu-sensu em
Eficiência Energética Aplicada aos Processos Produtivos, que foi executado no
período de 2013-2015. O curso foi ofertado nos polos de apoio presencial nas
cidades de Camargo, Novo Hamburgo, Panambi, Quaraí e Vila Flores, no estado
do Rio Grande do Sul, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB). O
tema despertou interesse de profissionais de diversos estados, que, após a
seleção, matricularam-se e deslocaram-se aos polos para realizar as atividades
presenciais.
Inicialmente, aborda-se o perfil dos alunos concluintes desta primeira
turma, mais especificamente no que se refere à formação acadêmica, profissão,
sexo e idade. Também, procurou-se observar o impacto resultante desta
especialização na expectativa de melhorias profissionais, financeiras e de
crescimento pessoal.
A metodologia aplicada compreendeu em uma pesquisa bibliográfica,
baseada em referenciais teóricos, uma pesquisa descritiva e quantitativa,
através do uso de um questionário-pesquisa para, quantitativamente analisar o
perfil dos egressos do curso. O corpus da pesquisa constituiu-se de um
formulário disponibilizado via página web, com perguntas de teor descritivo,
opinativo e motivacional.
Concluiu-se com uma pesquisa experimental, visando encontrar
relacionamentos e cruzamentos entre algumas das respostas obtidas, através
de uma abordagem estatística.
As dificuldades encontradas pelo corpo docente e de tutores na execução
do curso e a evasão resultante também foram discutidas e apresentadas.
2. Justificativa
Com a criação em 1999, do consórcio UNIREDE, surge a Universidade Pública
Virtual do Brasil, congregando inicialmente 18 universidades públicas que
procuravam fomentar uma politica de estado que promovesse a democratização
do acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade por meio da
implementação da EaD, bem como o objetivo de socializar as experiências,
materiais e outras formas de cooperação entre as instituições públicas de nível
superior que se dedicassem ao estudo e implementação de propostas correlatas

a esta temática (CARVALHO, PIMENTA, 2010). Esta experiência e iniciativa,
junto com a experiência em curso na mesma época no estado do Rio de Janeiro
com o Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro
(CEDERJ), levam o governo federal a criar o sistema Universidade Aberta do
Brasil (UAB) com o Decreto 5800/06.
Na criação da UAB já estava prevista a oferta de cursos superior nas
diversas áreas de conhecimento (BRASIL, 2006). No entanto, somente após
seis anos, uma proposta na área de engenharia é apresentada. Em novembro
de 2007, a Fundação CAPES, do Ministério da Educação, lançou o Edital PróEngenharias, que propõe ações num curto e médio prazos, como o Programa
em Rede Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Engenharia e de
Tecnologia (ProfENG) e o Programa de Engenharia a Distância em Rede
Nacional (UABEng), para ofertar cursos de graduação EaD em Engenharia,
apoiando experiências existentes do Sistema UAB (Engenharia Ambiental –
UFSCar) e material didático já elaborado (Engenharias de Computação, de
Produção e Elétrica: Unesp/Univesp, UFF/ Cefet-RJ/Cederj, UFMA), em parceria
com a ABENGE e abertura para adesão e adaptações regionais de IES com
cursos de Engenharia (CAPES, 2007).
Apesar de formar apenas 1% dos Engenheiros no País, atualmente
existem 22 instituições oferecendo cursos de Engenharia EaD, em seis
modalidades: Química, Elétrica, de Produção, de Computação e Civil. Este novo
cenário é visto com apreensão pelos representantes do Sistema Confea/Crea.
Dirigentes de algumas entidades consideram que “o curso a distância
desqualifica a formação profissional” e que é necessária “a união das entidades
de classe para barrar o avanço do EaD na graduação das Engenharias e na luta
por uma educação pública e universal de qualidade” (CREA/RS, 2015).
Nesta década, surgiram os primeiros cursos tecnológicos presenciais
voltados à formação de profissionais na área de eficiência energética e, por se
tratar de um tema atual, abrangente e relevante, vem sendo abordado de forma
mais intensiva em instituições de ensino, públicas e privadas, no Brasil.
2.1 O Curso de Eficiência Energética Aplicada aos Processos
Produtivos
O projeto justificou-se devido à ausência de ofertas de formação
específica em eficiência energética na região de abrangência da UFSM. A
modalidade EaD foi escolhida devido à dificuldade de se atrair os egressos de
cursos de graduação novamente para a academia. Assim, atende-se aos
profissionais que já se encontram estabelecidos no mercado de trabalho e não
dispõem de tempo para o estudo em horários pré-fixados ou para deslocaram-se
de sua região de atuação.
2.2 O Corpo Docente
A reunião de um grupo de professores do Centro de Tecnologia da
UFSM, composto por profissionais nas áreas de eletricidade, mecânica, química,

civil e arquitetura e arquitetura e urbanismo com conhecimentos técnicocientíficos adquiridos, aliados à diversidade de suas formações e a existência de
uma estrutura adequada de um Núcleo de Tecnologias Educacionais na
instituição foram fatores essenciais para o desenvolvimento de um programa de
formação profissional continuada em Eficiência Energética, de caráter inter e
multidisciplinar, cuja proposta inicial foi a de ofertar um curso lato sensu, voltado
à especialização em eficiência energética para graduados em Engenharias,
Arquitetura e Urbanismo, ou cursos superiores de Tecnologia.
2.3 A Estrutura Básica do Curso
O Curso de Especialização em Eficiência Energética Aplicada aos
Processos Produtivos foi sistematizado com uma carga horária de 360 horas–
aula e um total de 24 créditos, divididos em três Módulos com disciplinas
específicas, onde os Módulos I e II foram compostos por 05 disciplinas,
ministradas no 1o e 2o semestres e o Módulo III, no seu 3o semestre, foi
composto por uma disciplina e a Elaboração de Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC). As temáticas dos TCCs abordaram assuntos prioritariamente
relacionados à melhoria da eficiência energética de casos reais em órgãos
públicos, revertendo-se em ganhos efetivos para estes órgãos.
2.4 A Escolha dos Polos
Os critérios determinantes para a seleção dos Polos UAB foram a
proximidade da sede (Santa Maria), o atendimento aos municípios com baixo
IDH, a prospecção de micro-regiões com maior concentração de mão-de-obra
especializada, e, a geração de custos finais compatíveis ao número de
participantes.
A Figura 1 mostra os cinco Polos Educacionais públicos selecionados
(Quaraí, Panambi, Camargo, Vila Flores e Novo Hamburgo) com as distâncias
da cidade Sede (Santa Maria).

Figura 1 – Mapa do Rio Grande do Sul, apresentando os cinco Polos Educacionais Públicos
selecionados e distâncias da cidade Sede.

3. Metodologia
A metodologia proposta, para a identificação dos principais resultados obtidos
com a execução do curso, foi constituída por pesquisas bibliográfica - baseada
em referenciais teóricos, pesquisa descritiva-quantitativa e pesquisa
experimental.
Para realizar o acompanhamento dos egressos do curso, sua inserção
profissional, satisfação com o curso e com a modalidade de
ensino/aprendizagem utilizada, uma pesquisa do tipo descritiva-quantitativa foi
proposta e aplicada com os recém-formados. O corpus da pesquisa constituiu-se
em um formulário disponibilizado via página web, com perguntas de teor
descritivo, opinativo e motivacional com questões de respostas abertas e
fechadas.
Concluiu-se com uma pesquisa experimental, visando encontrar
relacionamentos e cruzamentos entre algumas das respostas obtidas, através
de uma abordagem estatística.
A pesquisa descritiva foi disponibilizada cerca de 120 dias após as
defesas de TCCs e ficou aberta, para preenchimento, por 15 dias. Dos 75
concluintes, 52 responderam-na, de forma espontânea, correspondendo a
69,3% do total de egressos. O questionário/pesquisa é apresentado no Apêndice
I.
Os resultados a seguir foram tabulados e utilizou-se a interface
RCommander para os cálculos, e, para as figuras de estatística, usou-se o plugin KMggplot2, integrantes do pacote computacional “R Project”.

4. Resultados Obtidos
Os primeiros dados são de distribuição de frequências através de gráficos
de pizza. A figura 2 apresenta estatísticas referentes a faixa etária, gênero e
área de formação dos egressos. Observa-se que 61% dos concluintes estavam
na faixa etária de 26 a 35 anos, 75% eram do sexo masculino e 71,15%
graduados nas engenharias elétrica (32,69%) e mecânica (23,08%) e Arquitetura
e Urbanismo (15,38%).

a)

(b)

(c)
Figura 2 – Gráficos de distribuição. (a) Faixa de Idade. (b) Gênero. (c) Área de formação.

Questionados sobre possuírem conhecimento prévio da existência de
cursos de capacitação tecnológica em EaD, 27 egressos ou 51,9% afirmaram
ser uma novidade. O mesmo percentual considerou que esta modalidade de
ensino deve ser estimulada nas Instituições Públicas de Ensino, inclusive
abrangendo cursos de graduação. Na figura 3 estão os resultados para os
questionamentos sobre a modalidade de ensino.

(a)

(b)
Figura 3 – Gráficos de distribuição. (a) Conhecimento prévio de cursos de capacitação
tecnológica; (b) Adequabilidade da modalidade de ensino EaD para capacitações tecnológicas.

A satisfação com os resultados pessoais e perspectivas futuras aparecem
na figura 4. Uma expressiva maioria (94,23%) considerou que o curso contribuiu
para o crescimento pessoal-profissional. Para 21,15%, os rendimentos
profissionais/salários melhoraram após a conclusão da especialização, para
23,08% surgiram novas oportunidades de atuar na área e 30,77% pretendem
mudar de atividade para a área da especialização.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4 – Gráficos de distribuição. (a) Contribuição do curso para o crescimento pessoalprofissional; (b) Alteração dos rendimentos profissionais; (c) Novas oportunidades para trabalhar
na área do curso; e (d) Continuidade de estudos avançados.

Na pesquisa experimental foram usadas tabelas de contingência para a
análise e cruzamento de dados. O “RCommander”, um aplicativo gráfico do RProject faz automaticamente o teste de hipóteses, sendo Ho, a hipótese nula
quando ambas as variáveis são independentes e Ha, a hipótese alternativa que
pressupõe as variáveis não serem independentes. O Teste “Qui-Quadrado de
Pearson” fornece o p-valor. Se as variáveis analisadas são independentes entre
si, então p-valor é maior que 0,05 e há uma certa casualidade. Mas se o p-valor
é menor que 0,05 não há casualidade e as variáveis consideradas não são
independentes entre si.
Dos cruzamentos feitos, destaca-se uma leve tendência de não ser ao
acaso a relação entre os rendimentos profissionais após a especialização e a
mudança de cargo ou setor, pois o p-valor resultou em 0,1909. Da mesma
forma, com o p-valor igual a 0.01877, mostrou-se não casual a relação entre a
melhoria dos rendimentos e o crescimento pessoal/profissional.
Observou-se também, que houveram mudanças significativas no salário
em função da região que o aluno estava, pois, para este cruzamento, o p-valor
resultou 0.0002148. Também existe uma forte tendência para fazer mestrado e
doutorado em função do curso graduação, pois o p-valor resultou 0.0002185.
Nestes casos, não foi possível identificar a região do aluno ou a sua formação
principal.

4.1 Dificuldades encontradas pelo corpo docente e de tutores
O desconhecimento ou preconceito com o sistema de EaD, o aprendizado
das ferramentas computacionais que compõem o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) e de recursos pedagógicos específicos, o número elevado
de alunos (150) e a inexistência de recursos laboratoriais desenvolvidos
especificamente para o Ensino à Distância, na área tecnológica, constituíram
desafios ao longo do processo de implantação do curso. A falta de hábito dos
profissionais da área tecnológica em buscarem informações nos polos
educacionais públicos, seja na sede física ou nos sítios da web e a localização
geográfica de alguns polos contribuíram para uma baixa demanda para a
constituição inicial do corpo discente.
4.2 Evasão
O curso foi executado no período de outubro de 2013 a fevereiro de 2015.
Dos 147 alunos ingressantes, 75 concluíram o curso, correspondendo a 51% do
total. Este número ficou acima da média nacional de concluintes de cursos de
EaD, que foi de 19,06%, conforme o Censo EaD 2013, realizado pela
Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) (ABED, 2014).
A evasão é apontada, pelo relatório do censo, como um obstáculo pelas
instituições na execução dos curso EaD e as suas principais causas são a falta
de tempo para estudar e participar do curso, o acúmulo de atividade de trabalho
e a falta de adaptação à metodologia.
Uma parcela significativa da evasão do curso (17%) ocorreu no período
compreendido entre a matrícula e a aula inaugural. Também ocorreram
desistências por motivos pessoais justificados (4%). Outras causas da evasão
foram a deficiência nos conhecimentos básicos para acompanhamento do curso
e a indisponibilidade de tempo para os estudos.
5. Conclusões
Foram apresentadas as principais contribuições do Ensino a Distância da
Universidade Federal de Santa Maria para a formação de profissionais da área
tecnológica, com a implantação de um curso de pós-graduação latu-sensu em
Eficiência Energética Aplicada aos Processos Produtivos.
A partir da pesquisa aplicada com os egressos, detectou-se um alto grau
de satisfação com ganhos de conhecimento e migração da área de atuação para
a de eficiência energética.
O cruzamentos de alguns dados revelou que houveram mudanças
significativas no salário/rendimento em função da região que o estudante se
encontrava e uma forte tendência para a continuidade dos estudos de pósgraduação.
Por outro lado, o Ensino à Distância, para formação tecnológica, ainda é
um recurso educacional pouco explorado pelas instituições públicas brasileiras e
para superar as desconfianças levantadas por entidades de classe deve-se

trabalhar com um projeto pedagógico e com uma infraestrutura e recursos
educacionais adequados à modalidade, além de uma equipe gestora composta
por tutores, professores e coordenação comprometidos com o seu
acompanhamento e qualidade.
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Resumo – A partir de um recorte feito dentre as ações de fomento à Educação a
Distância (EaD) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), este
artigo apresenta uma prática de incentivo ao desenvolvimento de produtos e
processos nesta modalidade de ensino. São descritas aqui quatro edições de
editais que fizeram parte do escopo administrativo da atual gestão da Secretaria de
Educação a Distância da UFRGS. As considerações finais contemplam e
relacionam os dados qualitativos e financeiros desta ação apontando importantes
resultados que apoiam perspectivas de ações futuras.
Palavras-chave: Educação a Distância, Política de Fomento, Educação a Distância
no Ensino Superior
Abstract – From a cut made considering the foment actions to Distance Learning
(DL) in the Federal University of Rio Grande do Sul, this article presents a practice
of incentive to develop of products and processes in this type of education. We
described here four public notices that were part of the administrative scope of the
current management of the Secretary of Distance Learning of university. The final
considerations include and relate the qualitative and financial data of these actions
pointing important results that support prospects for future actions.
Keywords: Distance Learning, Fomentation Policies, Distance Learning in the
Higher Education

1. Introdução
A Educação a Distância (EaD) começou a ser implementada nas instituições
universitárias com a proposta de tornar possível a formação de pessoas distantes
geograficamente destas organizações. A ideia foi democratizar o conhecimento
baseado no consenso de que a educação é o principal eixo para formação, para
mudança de comportamento e atitude de uma população (Coll; Monereo, 2010). O
que percebe-se é que, apesar de a EaD continuar oportunizando formação para
pessoas em espaços longínquos, ela também tem hoje um papel fundamental na
qualificação das práticas educacionais em cursos presenciais.
O fato é que com o avanço das tecnologias digitais, a apropriação delas por
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docentes e discentes e a presença cada vez mais intensa dessas tecnologias no diaa-dia das pessoas, abriram-se novas possibilidades para a construção e uso de
materiais inovadores (Kenski, 2013). Além disso, foram estabelecidas novas formas
e tempos de interação, de manipulação de produtos e simulação de situações antes
não factíveis em situações reais de ensino, seja pela periculosidade ou inviabilidade
no espaço de aula. Diante das novas possibilidades, ampliaram-se as linhas de
interesse de pesquisa, de apropriação de novos recursos digitais e de estratégias de
trabalho. Nesse fluxo, cresce também o interesse da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) em apoiar, através de seus setores especializados, o
desenvolvimento e constante aprimoramento da educação superior considerando a
inserção das tecnologias digitais nos processos de ensino e de aprendizagem.
O apoio da UFRGS nestas ações que envolvem EaD se dá através de sua
Secretaria de Educação a Distância (SEAD) que tem por premissa o
desenvolvimento institucional desta modalidade de ensino e, ainda, de forma mais
ampla, o fomento ao uso qualificado das tecnologias como tempo-espaço e promotor
de inovação em processos de ensino e de aprendizagem. A SEAD é responsável
pela publicação anual de editais que visam fomentar o desenvolvimento de ações de
EaD no âmbito da Universidade, procurando abranger o maior número possível de
unidades de ensino, de professores, de técnicos-administrativos e de alunos, através
das linhas de ação que financia. Para publicação, os editais levam em consideração:
(a) a ampliação da oferta de cursos na modalidade a distância (extensão, graduação
e pós-graduação); (b) a expansão do uso de tecnologias digitais no ensino
presencial; (c) a necessidade de promover o aprimoramento de processos e o
desenvolvimento de inovações no campo da educação a distância; (d) a
necessidade de manutenção de permanente incentivo à elaboração de objetos de
aprendizagem a serem utilizados nas disciplinas dos cursos presenciais e a
distância; (e) a necessidade do desenvolvimento de pesquisa em EaD e (f) o papel
institucional na promoção da educação aberta e continuada.
Podem participar dos Editais EaD/SEAD servidores ativos da Universidade,
dos cargos docente e técnico-administrativo de nível superior. A vigência do fomento
é de 11 meses e o auxílio concedido é uma bolsa de graduação (R$ 400,00) ou pósgraduação (R$ 800,00), além do suporte do Núcleo de Apoio Pedagógico à
Educação a Distância (NAPEAD). Cada Edital prevê um conjunto de linhas de ação
que delineiam os perfis dos projetos que serão recebidos. Esse conjunto de linhas é
definido com base na análise dos resultados obtidos em editais anteriores, bem
como da identificação dos interesses e necessidades advindas dos proponentes.
Este artigo descreve características desta ação de fomento e, para tanto
apresenta, na seção 2 (dois), aspectos de 4 (quatro) Editais promovidos pela SEAD,
os quais fizeram parte do escopo administrativo da atual gestão da Secretaria de
Educação a Distância da UFRGS. A seção 3 (três) faz a análise financeira da gestão
destes Editais e segue com as conclusões finais deste conjunto de ações de
fomento.
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2. Os Editais de uma gestão
Os Editais aqui descritos compreendem o tempo de administração da atual gestão
da Secretaria de Educação a Distância da UFRGS. Foram quatro as edições
desenvolvidas, contemplando um total de 220 projetos em diferentes linhas de ação
e alcançando as mais diversas áreas dos conhecimento. O calendário obedeceu a
seguinte ordem de implementação: Edital 18/2013; Edital 19/2014; Edital 20/2014-2
e Edital 21/2015.
2.1. Edital 18
O Edital 18 teve sua vigência no ano de 2013. Na oportunidade recebeu 145
projetos para avaliação e, destes, 78 foram aprovados e apoiados pela SEAD.
Foram três as linhas de ação propostas neste edital:
a) Oferta de disciplinas na modalidade a distância em cursos presenciais de
graduação;
b) Desenvolvimento de novos processos, produção de recursos tecnológicos
ou realização de pesquisas em EaD;
c) Construção de Objetos de Aprendizagem.
Os resultados destas e outras práticas foram relatados pelos coordenadores
de projetos e evidenciaram o impacto positivo de suas ações. Dentre os
apontamentos feitos, destaca-se a construção de uma cultura sobre Educação a
Distância, tanto para professores quanto para alunos. Alguns materiais foram
construídos com o objetivo específico de apoiar capacitações de professores para
atuarem na EaD, o que denota a necessidade não só no desenvolvimento de
produtos, mas também de processos dedicados tanto a docentes quanto a
discentes. O interesse na Educação a Distância ultrapassou as ações dedicadas à
introdução das práticas educacionais, à instrumentalização de profissionais e
investiu também esforços em áreas como: a cognição, a afetividade, o
desenvolvimento moral e as interações sociais. A qualificação da pesquisa aliada ao
ensino ampliou oportunidades para a divulgação dos estudos produzidos na
instituição. Dentro da Universidade, o compartilhamento das experiências e produtos
oriundos do Edital se deu em ampla escala no VIII Salão de Ensino/UFRGS. Além
deste, produções nacionais e internacionais corroboraram com a disseminação dos
estudos e produtos construídos na Universidade. Resultante das práticas deste
Edital, foram 21 os artigos publicados em eventos nacionais e 11 em eventos
internacionais, compreendendo as seguintes áreas do conhecimento: Linguística,
Letras e Artes, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e da
Terra e Engenharias.
2.2. Edital 19
O Edital 19 teve sua vigência no ano de 2014. Na oportunidade recebeu 91 projetos
para avaliação e, destes, 69 foram aprovados e apoiados pela SEAD nos mesmos
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moldes descritos no Edital 18. Neste Edital, as linhas de ações previstas diferiram,
em parte, de outras edições. Isso aconteceu porque o fomento teve por objetivo
incentivar o desenvolvimento de produtos com características até então não
contempladas, como livros digitais para plataformas móveis e cursos online.
Foram quatro as linhas de ação propostas neste edital:
a) Produção de cursos online;
b) Pesquisas em Educação a Distância;
c) Construção de Objetos de Aprendizagem;
d) Produção de livros didáticos digitais para plataformas móveis.
O Edital 19 foi marcado pela diversidade nas linhas de ação que propôs. Este
cenário pode apontar indicativos de novas necessidades e interesses da
comunidade acadêmica. Afinal, a facilidade de acesso às informações e o
compartilhamento de dados são elementos que podem corroborar para a
dinamicidade das práticas, instigando o interesse pela elaboração e
desenvolvimento de novos produtos que incrementem e qualifiquem os processos
educacionais.
O Edital 19 resultou em uma diversificada gama de produtos para apoiar e
qualificar, ainda mais, as práticas educacionais desenvolvidas tanto na modalidade
EaD quanto na presencial com uso de tecnologia digital. Dentre os produtos
desenvolvidos tem-se um conjunto dedicado ao apoio direto às práticas
educacionais, não restritos à elas, tais como: cursos online, livros digitais, dicionários
semibilíngues, simuladores, vídeos, jogos, manuais e redes sociais. Em paralelo,
constatou-se a investidura de esforços em pesquisas que retornassem elementos
que pudessem apoiar e qualificar as ações diretamente relacionadas à
aprendizagem dos alunos. Dentre elas estão: investigações sócio-afetivas em
ambientes virtuais de aprendizagem, afetividade na EaD, mineração de dados que
denotam o desânimo propenso ao abandono em ambientes virtuais de
aprendizagem, recursos tecnológicos para potencializar a comunicação na EaD,
metodologia para construção de objetos de aprendizagem, sistemas de
recomendação de objetos de aprendizagem, técnicas de mineração de textos para
apoiar a produção escrita, entre outros. Estas investigações são relevantes na
medida em que qualificam, de forma direta ou indireta, tanto os processos
educacionais desenvolvidos a distância, quanto os que utilizam a tecnologia nas
práticas presenciais. Além disso, quando os materiais e as pesquisas tornam-se
públicos (condição prevista nos Editais fomentados pela SEAD) entende-se que as
possibilidades de uso são significativamente ampliados, uma vez que estes
materiais podem ser modificados, adaptados e (re)utilizados de acordo com
diferentes propósitos e interesses. De acordo com esta premissa, considera-se que
os beneficiários finais dos produtos fomentados pelo Edital seja significativamente
maior do que os inicialmente propostos em cada projeto.
Além do compartilhamento de experiências feito no Salão de Ensino da
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UFRGS, produções científicas de cunho nacional e internacional contribuíram para a
disseminação dos estudos e produtos construídos na Universidade. Entre eles,
foram publicados 16 artigos em eventos nacionais e 17 em eventos internacionais,
compreendendo as áreas do conhecimento das Ciências Humanas, Engenharia,
Saúde, Linguística, Ciências Exatas e Sociais Aplicadas.
Além das produções científicas, os projetos também construíram cursos de
extensão universitária e realizaram intercâmbio com Universidades de Toronto
(Canadá), Londres (Reino Unido), Mendoza (Argentina) e San Juan (Argentina).
Ações como estas ultrapassam os limites físicos da Universidade, potencializam
novas relações e produções, valorizando ainda mais os conhecimentos aqui
construídos. Vale ainda destacar que, dentro do universo de projetos que receberam
fomento deste Edital, estão os vinculados à Educação Básica advindos do Colégio
de Aplicação. Esse conjunto de ações e produtos vão ao encontro dos princípios da
Universidade em relação à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
2.3. Edital 20
O Edital 20 foi implementado em agosto de 2014 e teve vigência por um
período de sete meses. Esta foi uma ação inédita, pois nunca houve dois programas
de fomento desta natureza lançados em um mesmo ano. Tal oferta só foi possível
porque no Edital 19, o número de projetos aprovados e/ou implementados foi inferior
ao valor averbado para ele. Diante disso, a Secretaria de Educação a Distância
enxergou uma promissora oportunidade no incentivo de novas práticas envolvendo o
uso de tecnologias digitais. Na ocasião, o Edital 20 recebeu 37 projetos para
avaliação e destes, 24 foram aprovados e apoiados pela SEAD.
Neste Edital, foram duas as linhas de ação propostas:
a) Oferta de disciplinas na modalidade a distância em cursos presenciais de
graduação;
b) Pesquisas em Educação a Distância.
As linhas ofertadas favoreceram o desenvolvimento de processos e de
produtos para EaD. Dentre eles estão: vídeos, exercícios interativos, apostilas
digitais com hipertextos e simuladores. Com base na implementação destes
produtos em contextos reais de educação, os coordenadores de projetos mostraram
interesse em investigar como se deu o processo de aprendizagem mediado pela
tecnologia com o intuito de qualificar os referidos materiais para utilização em futuras
práticas educacionais. Em paralelo, no Edital 20 predominou o interesse em
investigar a viabilidade de implementação de novas disciplinas na modalidade a
distância, bem como investigar a aceitação destas práticas pelos alunos. Para tanto,
também foram desenvolvidas pesquisas que testaram diferentes formatos de
materiais didáticos digitais.
Pelas limitações temporais deste Edital, não houve participação dos
proponentes no Salão de Ensino da Universidade dada a incompatibilidade de datas
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entre a implementação do projeto e a submissão de trabalhos. No entanto, a
divulgação científica não foi inviabilizada, ela aconteceu mesmo que em menor
número de editais anteriores. Foram 5 publicações feitas, sendo 3 em eventos
nacionais e 2 em eventos internacionais compreendendo a área das Ciências
Humanas e a área da Linguística, Letras e Artes.
2.4. Edital 21
O Edital 21 teve sua vigência no ano de 2015. Na ocasião foram submetidos 61
projetos para avaliação e, destes, 57 foram aprovados e apoiados pela SEAD. Neste
Edital, assim como no 19, manteve-se a diversidade de linhas de ação para
recebimento de projetos uma vez que entendia-se que os materiais produzidos
poderiam ter características bastante distintas uns dos outros e, assim, poderiam
receber classificação específica. Foram cinco as linhas de ações propostas, a saber:
a) Oferta de disciplinas na modalidade a distância em cursos presenciais de
graduação;
b) Pesquisas em Educação a Distância;
c) Construção de Objetos de Aprendizagem;
d) Desenvolvimento de Aplicativos para plataformas móveis;
e) Produção de cursos online.
O Edital 21, assim como o Edital 19, foi marcado pela diversidade das linhas
de ação que propôs. Nesse cenário, nota-se o interesse da comunidade acadêmica
(alunos, servidores docentes e técnico-administrativos) em incluir recursos
tecnológicos às suas práticas de ensino, de aprendizagem e/ou de trabalho.
Dentre os resultados retornados pelos projetos contemplados no Edital 21,
percebe-se que a maior parte deles está vinculado à práticas de ensino de
graduação, pós-graduação, seguidos pela extensão. Em escala menor, e de mesma
relevância, estão os projetos focados para a Educação Básica e para o
desenvolvimento de ações com idosos, denotando-se a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão.
Nota-se que muitos dos materiais desenvolvidos para a graduação são
também utilizados em ações de extensão e, estas, normalmente estão vinculadas à
pesquisa. Nesta última, vale destacar os esforços debruçados pelos pesquisadores
em investigar e desenvolver ferramentas que qualifiquem o processo de ensino e de
aprendizagem apoiados pelas tecnologias digitais. Além do interesse na construção
de ferramentas para apoio às ações educacionais na modalidade a distância,
também percebe-se, de forma marcante, os esforços dedicados à investigações
para implementação de novas práticas de EaD. Nesse viés, destacam-se estudos
sobre o perfil do aluno a fim de entender se ele aceita a inclusão de atividades
permeadas pelas tecnologias digitais. Por fim, ressalta-se a importância de
investigações que tenham por objetivo construir e qualificar materiais educacionais
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digitais com o intuito de aprimorar as práticas pedagógicas, de oferecer apoio à
atividades autônomas dos alunos, de proporcionar materiais para atividades extra
classe e de ensino em sala de aula com vistas à facilitar a aprendizagem dos alunos
e qualificar professores para o exercício da docência em EaD.
Além deste conjunto de ações desenvolvidas, está o impacto que elas
causaram fora do espaço universitário através da publicação de seus estudos. Neste
Edital foram 18 artigos publicados em nível nacional e 5 em nível internacional. Os
resultados deste Edital também foram compartilhados no Salão de Ensino da
UFRGS, oportunidade esta em que a comunidade acadêmica tem acesso ao
conhecimento produzido pelos seus pares.
3. Análise quantitativa e financeira dos editais
Nessa seção apresenta-se uma análise quantitativa e financeira referente aos
recursos investidos na execução dos editais realizados pela SEAD no período de
2013 a 2015. Esta análise está fundamentada em técnicas de Estatística Descritiva,
que segundo Barbetta (1998) tem o objetivo básico de sintetizar uma série de
valores de mesma natureza, organizando e descrevendo os dados de três maneiras:
por meio de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas. Neste sentido, os dados
quantitativos são mensurações em que números são usados diretamente para
representar e caracterizar propriedades de fenômenos estudados (Hair, 2005).
Os recursos orçamentários disponíveis ao longo deste período foram na
ordem de R$1.171.200,00 (um milhão cento e setenta e um mil e duzentos reais),
sendo utilizado R$ 861.977,67 (oitocentos e sessenta e um mil novecentos e setenta
e sete reais e sessenta e sete centavos). Conforme a Figura 1, pode-se verificar que
a SEAD realizou 73,6% do orçamento disponível para fomentar projetos de
desenvolvimento da educação a distância.

Figura 1: Orçamento e Executado
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Buscando entender a adesão das diferentes áreas do conhecimento nos
editais promovidos, apresenta-se uma análise que demonstra a participação destas
diferentes áreas na utilização dos recursos financeiros destinados ao fomento da
EaD. Conforme mostra o gráfico da Figura 2, os recursos financeiros investidos na
área das Ciências Humanas corresponderam a 26,5% do total investido durante a
realização dos 4 (quatro) editais.

Figura 2: Recursos Financeiros por Áreas

Destaca-se ainda a participação da área da Saúde com 24,41% dos recursos
financeiros e, em seguida a área do conhecimento das Ciências Sociais Aplicadas
com 18,8% dos recursos investidos. Desta forma, percebe-se que estas 3 (três)
áreas do conhecimento correspondem conjuntamente a praticamente 70% dos
recursos investidos na execução dos editais ao longo de 2013, 2014 e 2015.
Ainda em relação a participação das áreas do conhecimento, a Tabela 1
apresenta a participação de cada uma das áreas nas 4 edições dos editais.
Tabela 1: Áreas do conhecimento por edital
Áreas do Conhecimento

Edital 18

Edital 19

Edital 20

Edital 21

Total

Ciências Agrárias

1

1

0

0

2

Ciências Biológicas

0

1

0

0

1

Ciências Exatas e da Terra

10

9

3

6

28

Ciências Humanas

20

15

5

17

57

Ciências Sociais Aplicadas

19

7

5

9

40

Engenharias

3

1

0

4

8

Linguística, Letras e Artes

7

9

2

9

27

Saúde

10

26

9

12

57

70

69

24

57

220

Total
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Nessa análise percebe-se as áreas do conhecimento das Ciências Exatas e
da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística,
Letras e Artes e da Saúde tem participação constantes em todas os editais. As áreas
da Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Engenharias desenvolveram ao longo
dos 4 (quatro) editais apenas 8 (oito) projetos em diferentes linhas de ação.
Em relação aos objetivos alcançados ao final das 4 (quatro) edições, a Tabela
2 apresenta a quantidade de produtos desenvolvidos nas diferentes linhas de ação.
Tabela 2: Produtos fomentados
Produtos

Quantidade

Aplicativos Móveis

2

Cursos Online

16

Disciplinas na Modalidade EaD

32

Objetos de Aprendizagem

71

Pesquisas e Processos em EaD

85

Produção de Livros Digitais

14

Total

220

Pode-se identificar os principais objetivos dos proponentes em relação aos
interesses específicos na educação a distância. Neste sentido, os projetos que
fomentaram pesquisas e processos na EaD apresentaram 85 projetos durante a
realização dos editais. Em seguida, 71 projetos foram promovidos para o
desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Por sua vez, o interesse no
desenvolvimento de disciplinas na modalidade a distância apresentou 32 projetos.
Destaca-se que estes produtos foram contemplados em todas as edições dos
editais. Os demais produtos, apresentam um interesse ainda tímido, que pode ser
explicado pela diferente classificação realizada pelo proponente no momento da
submissão do projeto, ou seja, um curso online, assim como um livro digital podem
ser considerados um objeto de aprendizagem.
4. Considerações e importantes resultados
A realização dos editais para ações da educação a distância ao longo do período de
2013 a 2015 fomentou um total de 220 projetos em 8 (oito) diferentes áreas do
conhecimento. De acordo com as análises realizadas é possível identificar
concentração de 70% dos recursos financeiros em 3 (três) áreas de conhecimento:
Ciências Humanas, Saúde e Ciências Sociais Aplicadas. Desta forma, percebe-se o
engajamento destas áreas do conhecimento nas ações de EaD, principalmente no
que diz respeito ao desenvolvimento de pesquisas e na construção de objetos de
aprendizagem. Neste sentido, é preciso ainda entender e buscar aproximar as
demais áreas do conhecimento que apresentam pequena adesão na participação
dos editais promovidos pela SEAD.
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Cabe também destacar, o papel da Secretaria de Educação a Distância
(SEAD) na promoção e apoio para realização dos editais. Além de operacionalizar
todo o processo de realização dos editais, desde a submissão dos projetos,
incluindo o desenvolvimento e a avaliação dos relatórios finais, destaca-se como
necessária uma aproximação com as unidades acadêmicas buscando esclarecer e
incentivar a EaD.
Por fim, destaca-se que o investimento médio para realização de cada projeto
foi de R$ 3.918,08. Este investimento proporcionou, através da metodologia adotada
para realização de cada edital, o desenvolvimento de um conjunto de atividades
propostas por servidores docentes, técnico-administrativos e discentes para
realização de importantes ações que buscaram ampliar e aprimorar a educação a
distância na Universidade. Para estudo futuros, pretende-se estender as ações
destes editais de forma ampliar a divulgação dos resultados das pesquisas
desenvolvidas, assim como ampliar a disseminação dos objetos de aprendizagem e
demais produtos fomentados pelas diferentes linhas de ação.
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Resumo – O presente artigo apresenta o percurso realizado para a implantação
dos 20% de disciplinas semipresenciais em um curso de graduação. Inicialmente,
foi necessário refletir sobre quais componentes curriculares seriam escolhidos, e
então realizar a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Na sequência,
os componentes curriculares foram preparados na prática, escolhendose os
materiais didáticos e atividades de verificação da aprendizagem. Tais componentes
foram postos em prática, através de cursos de extensão, a fim de verificar a
adequabilidade dos mesmos com a comunidade. Por fim, são trazidos os
resultados a partir da implementação da nova proposta de curso.
Palavraschave: disciplina semipresencial, Moodle, Análise e Desenvolvimento de
Sistemas.
Abstract – This paper presents the route taken for the implementation of the 20%
blended courses in an undergraduate program. Initially, it was necessary to reflect
on which curriculum components would be chosen, and then carry out the
preparation of the Pedagogical Course Project. Following the curriculum
components were prepared in practice, choosing teaching materials and learning
verification activities. These components are implemented through extension
courses in order to verify the suitability of these to the community. Finally, they
brought the results from the implementation of the new course proposal.
Keywords: blended course, Moodle, System Analysis and Development.

1. Contextualização
Embora a legislação não seja recente, é notável a quantidade de cursos que fazem
uso dos 20% da carga horária a distância a fim de flexibilizar as atividades de ensino
(De Marci 
et al.
, 2008; Peixoto 
et al.
, 2012). Contudo, nem sempre este processo de
implantação é pensado e discutido coletivamente em prol da qualidade do ensino,
embora muito se discute no âmbito da pesquisa (Moran, 2009). Ainda, há de se lidar
com o preconceito de docentes e discentes frente a modalidade (Corrêa, 2009).
Na prática, percebese que frequentemente, o grupo de docentes opta pela
possibilidade de ofertar 20% em todos os componentes curriculares do curso. Isto,
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na prática, é descrito genericamente nos projetos pedagógicos dos cursos, sem
haver um critério e metodologia. Ao implantar, utilizamse os 20% para os momentos
nas quais o professor precisa se ausentar ou como complementação da
cargahorária ao final do semestre, sem realização da aula efetiva ou, quando há,
escolhese uma atividade aleatória para fins de registro. Tais práticas acarreta numa
visão equivocada da Educação a Distância, onde se pode realizar de qualquer
forma, sem necessidade de planejamento pedagógico.
Em 2015, um curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
optou pela reformulação de sua matriz curricular, incluindo a possibilidade de oferta
de componentes curriculares a distância. O grupo de professores responsáveis pela
reformulação escolheram a utilização dos 20% da carga horária para oferta de
componentes curriculares específicos, ao invés de possibilitar em todos os
componentes. Neste sentido, o presente artigo como foram realizadas estas
escolhas, preparação dos docentes e dos componentes curriculares, implantação e
observação dos resultados iniciais.
2. Elaboração do PPC
Inicialmente, foi necessário designar um grupo de professores, o Núcleo Docente
Estruturante (NDE), para discutir as propostas de reformulação da matriz curricular.
Além das discussões regulares sobre atualização do curso e demais ajustes, o
grupo verificou a possibilidade de implantação das disciplinas a distância.
Conforme a regulamentação interna do Instituto Federal, havia a necessidade de
que, para todo professor atuante em Educação a Distância, é obrigatória a
comprovação de sua experiência prévia ou capacitação para tal. Com isto, a opção
de ofertar 20% em todos os componentes curriculares demonstrouse inviável, pois
(i) nem todos os professores do quadro atual possuem este requisito, e (ii) haveria a
necessidade de oferta de capacitação constante, haja vista a rotatividade no quadro
de professores, sejam aqueles substitutos ou novos efetivos.
Outro critério a observar é a necessidade de se descrever detalhadamente como
cada componente iria ocorrer. Na época, no PPC deve constar a carga horária
presencial e a distância, onde na carga horária a distância, havia a necessidade de
informar quantas destas horas seriam por vídeosaula, atividades síncronas (ex:
chat) e assíncronas (ex: fórum, tarefas). Mais uma vez, a inviabilidade foi constatada
na prática, pois não haveria como mensurar a atuação de cada docente para cada
componente curricular. Há de se compreender que cada docente faz o seu
planejamento pedagógico e opta por diferentes recursos. Ainda, é comum que o
mesmo docente flexibilize sua prática pedagógica a cada grupo novo de estudantes,
adaptandose as necessidades da turma.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Sendo assim, o NDE optou por escolher um conjunto de componentes curriculares
os quais seriam trabalhados na modalidade EaD. O curso é formado por
componentes do eixo tecnológico (área principal da formação), eixo humanístico (ex:
ética, filosofia, sociologia) e eixo complementar (ex: língua inglesa, metodologia da
pesquisa). Naquele momento, o NDE escolheu alguns componentes do eixo
tecnológico para compor os componentes a distância. Foram escolhidos
componentes que originalmente tinham 6 créditos e alta quantidade de exercícios
práticos, por exemplo, Desenvolvimento de Sistemas. No dia a dia, tais
componentes apresentavam desafios para o corpo docente. Primeiramente, a oferta
destes componentes era iniciado às 18h15, enquanto os demais cursos noturno da
instituição iniciava às 19h. Na prática, observavase um quantitativo de estudantes
que não conseguia chegar na instituição no horário, recebendo falta. E, finalmente, a
coordenação vivenciava o problema de compatibilidade de disciplinas quando da
solicitação de aproveitamento de disciplinas por alunos oriundos de outras
instituições. Nas demais instituições, estas disciplinas apresentavam 4 créditos, e ao
ingressar na atual instituição, não era possível o aproveitamento direto devido a
disciplina de origem não possuir 75% da carga horária e ementa compatível (75% de
6 créditos equivale 4,5 créditos).
Em posse destas informações, reformulouse tais disciplinas: uma disciplina
presencial de 4 créditos, abordando os conceitos teóricos, e uma disciplina a
distância de 2 créditos, com enfoque na prática. Com isto, garantese o exercício do
desenvolvimento de programas de computador, além de manter compatibilidade
com os estudantes já pertencentes ao curso, que possuem as disciplinas de 6
créditos. Na prática, por exemplo, a disciplina de Programação Orientada a Objetos
(6 créditos) tornouse Programação Orientada a Objetos (presencial) e Laboratório
de Programação Orientada a Objetos (distância). Cada um podendo ter professores
distintos e com plano de ensino diferenciados. Parte da matriz curricular dos
componetes a distância é apresentada na Figura 1.
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Figura 1  Parte da Matriz Curricular dos componentes EaD
Após a escolha das disciplinas EaD, houve uma reflexão de como estes estudantes
estariam preparados para realizar os estudos nesta modalidade. É notório que a
cada novo grupo de alunos ingressantes, a percepção destes sobre sua
responsabilidade e organização para com os estudos é mais fragilizada. Ainda, os
estudantes de cursos presenciais, por vezes não reconhecem o desafio de estudar a
distância. Se em um primeiro momento a EaD demonstra ser sedutora pela
possibilidade de escolha de tempo e local para estudar, ao fazer o comprometimento
tardiamente, acarreta em sérias dificuldades para a aprendizagem.
A partir desta preocupação, o NDE refletiu sobre a necessidade de ofertar uma
disciplina que estivesse alinhada com a temática do curso e, ao mesmo tempo,
orientasse os alunos sobre a importância e o como aprender (e se organizar) para
realizar uma disciplina EaD. A disciplina de Informática na Educação foi concebida a
fim de trazer uma instrumentalização para o uso do ambiente virtual de ensino e
aprendizagem, bem como acompanhar os estudantes em sua primeira experiência
EaD. Tal disciplina foi elaborada para ser ofertada no 1° semestre, paralelamente a
1° disciplina EaD ofertada durante o curso (há de se observar que a instituição
obriga os estudantes ingressantes a cursar todas as disciplina do 1° semestre, logo
garantese que os alunos cursarão ambas disciplinas simultaneamente).
3. Criação dos componentes curriculares EaD
A etapa seguinte a escolha das disciplinas que iriam ser ofertadas a distância foi a
elaboração das mesmas. Neste sentido, o grupo inovou ao construir cada uma das
disciplinas antes mesmo da submissão do PPC ao órgão superior para aprovação e
parecer. Em outras palavras, os professores reuniramse e elaboraram cada uma
das aulas que iriam ocorrer.
Inicialmente foram identificados e organizados os conteúdos de cada disciplina em
consonância com a ementa previamente descrita. Na sequência, foram planejados
as vídeosaula, listas de exercícios, e materiais complementares para cada unidade
de cada componente curricular. Os vídeosaula foram gravados pelos professores,
contemplando uma explicação sobre o conceito a ser trabalhado. Já nas listas de
exercícios, escolheuse a abordagem pedagógica centrada no aluno, onde foi
oferecido um conjunto de questões claramente identificadas pelo nível de
dificuldade, possibilitando ao estudante escolher quais questões ele mais se
identifica. Por fim, os materiais complementares contém indicações de leituras e
links da internet.
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4. Teste piloto: oferta dos componentes como cursos de extensão
Tendo em vista que os materiais dos cursos cursos foram construídos no próprio
ambiente virtual de ensino e aprendizagem, a coordenação do curso junto com o
Núcleo de Educação a Distância (NEaD) optou por ofertar as disciplinas como
cursos de extensão individuais. Através desta experiência, o grupo poderia obter um
retorno a respeito dos materiais didáticos construídos, bem como da própria
viabilidade dos componentes para oferta EaD.
Na oportunidade, foram ofertados 5 cursos de extensão a distância, durante um
período de 5 meses. Os cursos foram divulgados pela internet e foram obtidas 449
inscrições, as quais matricularamse 249 alunos. Destes, 59 estudantes concluiram
os cursos. Cabe ressaltar a diversidade de perfis de estudantes: houveram alunos
das cinco regiões do país, haviam alunos entre 14 anos e 65 anos, incluindo
estudantes de mestrado e doutorado de diversas áreas, como Química,
Enfermagem, Artes Plásticas, etc.
Nesta oportunidade, foi possível verificar que os materiais elaborados foram bem
aceitos pelos estudantes e cumpriu os objetivos de aprendizagem. Ainda, a
diversidade de público permitiu compreender as futuras dúvidas e identificar
melhorias.
5. Implantação na nova matriz curricular
Com a aprovação da matriz curricular sugerida, o curso foi iniciado com disciplinas a
distância no 1° semestre de 2016. Para organização dos conteúdos e dos próprios
alunos, optouse por utilizar um calendário alternativo para a disciplina EaD. Ela foi
iniciada 1 mês após as disciplinas presenciais, e finalizará 1 semana antes das
demais. Isto permite aos alunos serem instrumentalizados para o uso do ambiente
virtual de ensino e aprendizagem, bem como refletir sobre a aprendizagem a
distância.
Neste sentido, na disciplina de Informática na Educação foram realizados debates
com os alunos para que os mesmos compreendessem a atuação do aluno na EaD.
Observouse que os alunos compreenderam os principais princípios para a
aprendizagem, como: comprometimento, autonomia, e organização da rotina de
estudos. A Figura 2 ilustra uma unidade desta disciplina, a qual trata sobre o papel
do aluno online.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Figura 2  Exemplo de parte do componente: Informática na Educação
Atualmente há 42 estudantes na disciplina de Informática na Educação (presencial),
sendo que 41 estão também cursando Laboratório de Algoritmos (EaD), e 34
Algoritmos (presencial). O número menor em Algoritmos se deve ao fato de alguns
alunos realizarem aproveitamento da disciplina em ocasião anterior. Um exemplo de
parte do componente de Laboratório de Algoritmos no AVEA é apresentado na
Figura 3.
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Figura 3  Exemplo de parte do componente: Laboratório de Algoritmos
Observouse que a maioria dos alunos estão realizando as atividades da disciplina
EaD dentro dos prazos estabelecidos, apenas cerca de 14% deixou de entregar
alguma atividade, e houve uma desistência.
6. Conclusões e perspectivas futuras
Este trabalho buscou apresentar a trajetória necessária para a implantação de carga
horária a distância em um curso presencial. Para tanto, diversas reflexões pelo
conjunto de docentes foram necessárias a fim de diagnosticar como implantar. ISto
ocorre devido a flexibilidade da legislação em poder escolher a utilização dos 20%
para cada componente curricular ou no curso completo, possibilitando ter
componentes quase que 100% a distância. Neste curso, optouse por escolher um
conjunto de componentes totalmente a distância, exceto as avaliações, as quais
permaneceram presenciais.
Para a realização desta implantação, foi necessário reestruturar o Plano Pedagógico
do Curso, o qual não apenas indicou quais os componentes curriculares teriam
carga horária a distância, mas também como estes ocorreriam. Com as reflexões,
percebeuse que mais do que selecionar os componentes a distância, era
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fundamental preparar o estudante para esta modalidade. Sendo assim, criouse um
outro componente para realizar esta preparação.
Após isso, foram elaborados os componentes curriculares, selecionando os
materiais didáticos e atividades de verificação da aprendizagem. Ainda, estes
componentes foram ofertados como curso de extensão antes mesmo do ingresso da
primeira turma do curso de graduação. Tal experiência permitiu diagnosticar a
viabilidade dos componentes serem ofertados na modalidade a distância.
Por fim, ao implantar as disciplinas semipresenciais, verificouse que todo o trabalho
de preparação foi fundamental para o sucesso das mesmas. O engajamento e
persistência dos alunos nos componentes, em especial, com a concomitância da
realização do componente que prepara os estudantes para o estudo a distância, foi
o diferencial para alcançar os bons resultados.
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Resumo – A atuação de uma gestão qualificada e eficiente na EaD de instituições
educacionais possibilita que essa forma seja reconhecida e admirada pelo corpo
acadêmico e consequentemente por toda a comunidade institucional e social.
Desse modo, o presente estudo teve como objetivo selecionar, analisar e
descrever os artigos publicados na área de “Modelos de Gestão em EaD”,
presentes nos Anais do I Seminário Internacional de Educação a Distância
(SEMEAD), promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte (IFRN) na cidade de Natal, no ano de 2012. Dessarte, a
presente pesquisa trata-se de um estudo de revisão sistemática de referências,
com o intuito de gerar uma análise crítica e sucinta das pesquisas selecionadas,
em busca de informações e resultados, convergentes ou não, sobre os modelos de
gestão para cursos da forma a distância e sugestões para o desenvolvimento de
pesquisas futuras. Percebe-se, por conseguinte, que os estudos se convergem
quando analisamos o processo de gestão dos cursos, com relação a falta de
qualificação para atuação na EaD por parte dos envolvidos (principal fator),
desvalorização profissional e evasão de discentes.
Palavras-chave: Educação a Distância. Gestão em EaD. Revisão Sistemática.
Abstract – The involvement of a qualified and efficient management in Distance
Education allows educational institutions that method is recognized and admired by
the academic body and consequently all the institutional and social community.
Thus, this study aimed to select, analyze and describe the articles published in the
"Management Models in Distance Education", present in the I Proceedings of the
International Conference on Distance Education (SEMEAD), sponsored by the
Federal Institute of Education, science and Technology of Rio Grande do Norte
(IFRN) in Natal, in 2012. thus faces, this research it is a systematic review study
references, in order to generate critical analysis and summary of research selected,
searching for information and results, convergent or not, about the management
models for the way distance learning courses and suggestions for future research.
It is understood, therefore, that the studies converge when we analyze the process
of management courses, regarding the lack of qualification to operate in Distance
Education by the involved (main factor), professional devaluation and students
evasion.
Keywords: Distance Education. Management in Distance Education. Systematic
Review.
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Introdução
A globalização proporciona processos de mudança no mundo com a informatização
da sociedade, tornando-a interligada, forçando, como destaca Giddens (2005, p. 69),
“as pessoas a viver de um modo mais aberto e reflexivo”, em um processo de
recriação de nossa auto-identidade, pelo fato de nos relacionarmos constantemente
com outras culturas através da conectividade. A internet alterou o modo de
socialização de culturas tradicionais, modificou as formas de trabalho, de aquisições
do conhecimento e de relacionamento interpessoais.
A globalização impõe na sociedade do século XXI conhecimentos e
habilidades antes não requisitados, como a dominação das tecnologias da
informação e comunicação. Esse recurso digital facilita as atividades cotidianas, seja
através de uma simples interação entre pessoas distantes fisicamente, até grandes
transações comerciais. Ademais, a educação formal também usufrui dessas
inovações, principalmente com a forma de Educação a Distância (EaD), que veem
ganhando progressivamente novos adeptos, devido a sua flexibilidade e eficácia,
essenciais para a formação da atual sociedade. Todavia, há ainda uma grande
repulsa por parte da comunidade acadêmica, principal público responsável por
adotá-la e defendê-la.
Percebe-se que a EaD, na presente pesquisa, é retratada como forma e não
modalidade, dado que na visão de Lemgruber (s. d., p. 4-5):
Apesar de ser corrente a referência à educação a distância como uma modalidade, o
termo pode trazer confusão com especificidade educacionais tais como Educação de
Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional, Educação Indígena,
estas sim modalidades educacionais. A imprecisão é tanta que há normas legais que
chegam a dizer que EaD é uma modalidade educacional que poderá ser aplicada a
diversos níveis e modalidades de ensino. Por isso, prefiro utilizar a expressão forma
educacional.

Inexistem dados precisos da criação da Educação a Distância no Brasil, para
Alves (2011) essa forma teve suas primeiras experiências, provavelmente, no início
do século XX, com o ensino por correspondência. Até a década de 70, a EaD
funcionava via correspondência e rádio, que se popularizou, aproximadamente, dez
anos antes. A partir de 1970 aos dias atuais, houve uma grande expansão
tecnologia e geográfica desse modo de educação, englobando novos recursos
digitais como a televisão, o videocassete, o telefone, o fax, e mais recentemente a
internet, que se avolumou acentuadamente a partir da década de 90.
A Educação a Distância, definida por Maia e Mattar (2007, p. 6) como uma
“modalidade de educação em que professores e alunos estão separados, planejada
por instituições e que utiliza diversas tecnologias de comunicação”, expande-se de
forma aligeirada no Brasil, devido à popularização da internet de banda larga, a
flexibilidade que a forma dispõe por permitir ao aprendiz congregar o estudo com
trabalho e família, a economia temporal e financeira, evitando o deslocamento diário
a uma sala de aula, entre outros.
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Para que a EaD seja ofertada com qualidade, por instituições de ensino, não
basta apenas possuírem infraestrutura adequada e condizente com a legislação
vigente, mas principalmente uma gestão capacitada e eficiente com o planejamento
e a execução da forma. Destarte, Rumble (2003 apud MACHADO; LOPES, 2012, p.
04) assevere que quando a atuação do gestor não condiz com sua atribuição os
“investimentos realizados são desperdiçados, as oportunidades se perdem, as
instituições se enfraquecem, o ânimo é afetado e a organização pode desaparecer”.
Nesse sentido, a gestão pode ser definida como a administração de uma
organização ou instituição, com a participação efetiva da equipe responsável, no
intuito de obter resultados positivos e eficazes. A Gestão Educacional para Moreira
(2012, p. 2347) apresenta “como a principal característica do reconhecimento
merecidamente dado a importância da participação efetiva e consciente de todos
aqueles que compõem o esqueleto da organização escolar”.
A atuação de uma gestão qualificada e eficiente na EaD de instituições
educacionais possibilita que essa forma seja reconhecida e admirada pelo corpo
acadêmico e consequentemente por toda a comunidade institucional e social. Dessa
forma, o presente estudo teve como objetivo selecionar, analisar e descrever os
artigos publicados na área de “Modelos de Gestão em EaD”, presentes nos Anais do
I Seminário Internacional de Educação a Distância (SEMEAD), promovido pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
na cidade de Natal, com a finalidade de tecer orientações sobre os modelos de
gestão para cursos da forma a distância e sugestões para o desenvolvimento de
investigações futuras.
O estudo na área, a formação adequada para atuação na EaD, a experiência
com a forma, a afeição e disposição para aquisição e construção de novos
conhecimentos motivaram a realização dessa pesquisa de referências, com o intuito
de identificar e compreender pontos favoráveis e desfavoráveis à atuação gerencial
no modo educacional evidenciado.

Metodologia
Esta seção apresenta o percurso metodológico da pesquisa, que no entendimento
de Bruyne (1991, p.29) considera a metodologia como a lógica dos procedimentos
científicos em sua gênese e em seu desenvolvimento, não se reduz, portanto, a uma
“metrologia” ou tecnologia da medida dos fatos científicos. Ainda sobre a importância
dos caminhos metodológicos percorridos numa investigação acadêmica, o autor diz:
A metodologia deve ajudar a explicar não apenas os produtos da investigação
científica, mas principalmente seu próprio processo, pois suas exigências não são de
submissão estrita a procedimentos rígidos, mas antes da fecundidade na produção
dos resultados. (BRUYNE, 1991 p. 29)

A presente pesquisa trata-se de um estudo de revisão sistemática de
referências. Para Sampaio e Mancini (2007, p. 84), esse tipo de estudo “[...]é uma
forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado
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tema”, com o intuito de gerar uma análise crítica e sucinta das referencias
selecionadas, em busca de informações e resultados convergentes ou não, com o
propósito de obter conclusões significativas e orientar em pesquisas futuras.
Fonseca (2002, p. 32) afirma que a pesquisa bibliográfica ou de referências:
é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas
por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web
sites, [...]com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o
problema a respeito do qual se procura a resposta.

Na acepção de Tozoni-Reis (2009, p.36),
A pesquisa bibliográfica tem como principal característica o fato de que o campo
onde será feita a coleta dos dados é a própria bibliografia sobre o tema ou o objeto
que se pretende investigar. [...] Na pesquisa bibliográfica, vamos buscar, nos autores
e obras selecionadas, os dados para a produção do conhecimento pretendido.

Ainda pautado no autor, a pesquisa bibliográfica como modalidade de
pesquisa
(...) não se reduz a uma apresentação das ideias de diferentes autores acerca do tema
estudado. Do contrário, exige do pesquisador a produção de argumentações sobre o
tema, oriundas de interpretação própria, resultado de um estudo aprofundado sobre o
assunto. Concordar, discordar, discutir, problematizar à luz das ideias dos autores
lidos são os procedimentos dessa modalidade de pesquisa. (TOZONI-REIS, 2009,
p.36)

A investigação por referências foi realizada entre os meses de abril e maio do
ano de 2016, na base de dados dos Anais do I Seminário Internacional de Educação
a Distância, promovido pelo IFRN na cidade de Natal/RN no mês de novembro de
2012, com o tema “Os desafios da Institucionalização”. Dessa forma, foram
selecionados e analisados sete artigos originais, que teciam críticas sobre a gestão
de cursos de EaD, tendo como métodos de pesquisa relatos de experiências,
revisão de literatura e estudo de caso, incorporados ao tema “Modelos de Gestão
em EaD”, por contemplarem estudos importantes para implementação de políticas
institucionais, estratégias de ensino para a forma, além de desafios para gestão de
cursos online, pontos relevantes quando se pretende compreender a apropriada
intervenção administrativa na forma educacional a distância.
Foram suprimidos artigos que mesmo contemplando o tema, “Modelos de
Gestão em EaD”, não mencionaram, especificamente, sobre a gestão de cursos.
Entretanto, os artigos analisados foram publicados no ano de 2012, no idioma
português.
O conteúdo dos trabalhos analisados foi registrado em um quadro descritivo
contendo autores, título do artigo, método de pesquisa utilizado e apreciações,
positivas e negativas, sobre a gestão dos cursos online.
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Discussões sobre a Gestão de Cursos Online
A forma de Educação a Distância no Brasil adquiriu respaldo legal com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, de Nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que em seu octogésimo artigo constitui que é dever do Poder Público
incentivar programas de educação a distância em todos os níveis educacionais. O
artigo citado foi regulamentado pelo Decreto Nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005,
vigente no presente momento, que descreve, organiza e regulamenta a oferta de
cursos online.
Para que a oferta e o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem
online sejam executados com qualidade é necessário um sistema de gestão
eficiente que possibilite aos discentes condições de acesso, permanência e êxito em
cursos ofertados pelo ciberespaço.
De acordo com Referenciais de Qualidade para Educação Superior a
Distância (2007, p. 29) a gestão de cursos “a distância deve estar integrada aos
demais processos da instituição”, com a finalidade de conferir aos estudantes
dessa forma condições similares ao ensino presencial, com acesso aos mesmos
serviços institucionais. Ademais, descreve o documento:
a logística que envolve um projeto de educação a distância - os processos de tutoria,
produção e distribuição de material didático, acompanhamento e avaliação do
estudante - precisam ser rigorosamente gerenciados e supervisionados, sob pena de
desestimular o estudante levando-o ao abandono do curso, ou de não permitir
devidamente os registros necessários para a convalidação do processo de
aprendizagem (BRASIL, 2007, p. 29).

Nos estudos realizados, evidenciam-se pesquisadores que analisaram e
retrataram as atribuições dos gestores de cursos a distância, com base em
elementos facilitadores e obstacularizadores, para promover ações significativas
para EaD. Dessa forma, para Machado e Lopes (2012), a forma a distância possui
como componentes simplificadores a efetiva atuação dos professores tutores nos
cursos, auxiliando e motivando os estudantes, a fim de mantê-los atualizados e
presentes no processo de ensino-aprendizagem; o compromisso dos professores
formadores e conteudistas, ao cumprirem os prazos de disponibilização dos
materiais e atuarem como profissionais qualificados para a execução de trabalhos
na EaD; e as próprias tecnologias da informação e comunicação, a fim de
disponibilizar um Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, interativo, funcional e
motivacional, com a finalidade de gerar no discente autonomia, criatividade e diálogo
constante entre os sujeitos envolvidos no processo educacional. Os pesquisadores
ainda destacam que o exercício do gestor enfrenta problemas com “a formação
desses professores para o trabalho com a educação a distância, com a
desvalorização profissional e com a evasão dos alunos” (MACHADO; LOPES, 2012,
p. 01).
Hipólito e Wendhausen (2012), em sua pesquisa, asseveram que o fato de
garantir motivação para atuação efetiva dos discentes em um curso é um grande
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desafio para docentes e gestores, devido aos estudantes integrarem trabalho,
família e estudo, muitas vezes acarretando exaustão e desmotivação, fazendo com
que o aprendiz se evada dos cursos, mas trata-se de uma ação que esse modo de
educação possibilita devido a sua flexibilidade, pretendendo com isso cursistas
maduros e disciplinados. Há outros fatores importantes que comprometem a efetiva
participação dos discentes e incitam sua retirada como:
a qualidade dos recursos tecnológicos disponíveis para o aluno; a clareza na
comunicação escrita para que houvesse uma correta interpretação por parte do
cursista, evitando ruídos na relação professor/ aluno e; a rapidez na solução dos
problemas que surgiam (HIPÓLITO; WENDHAUSEN, 2012, p. 09).

Tais questões fazem parte da rotina de muitos cursos a distância, que
requerem competências cada vez mais inovadoras por parte dos envolvidos no
planejamento, acompanhamento e na avaliação. Dessa maneira, afirmam Hipólito e
Wendhausen (op. cit.) que o conhecimento tecnológico, com relação ao
conhecimento e adequada usabilidade das ferramentas disponível em um AVA, e o
pedagógico, compreensão educacional da forma em que atua, são essenciais para
disponibilização de uma educação eficaz em um ambiente virtual comprometido com
a efetivação da aprendizagem significativa.
Falcão, Silva e Cavalcante (2012) atestam que a qualificação dos docentes
(inclui-se professores formadores, conteudistas e tutores) para utilização de novas
tecnologias e falta de infraestrutura para que o discente possua acesso há uma
grande variedade de recursos tecnológicos é um dos principais entraves da EaD. Os
autores, além disso, evidenciam a articulação entre educação a distância e
presencial, a fim de minimizar a desconfiança na efetivação do processo
educacional online.
Com isso, tem-se o gestor como o principal responsável por divulgar,
estimular e motivar à política de atuação em cursos na forma a distância na
instituição de ensino. Afirmam que “[...] tanto no ensino a distância, quanto no
presencial, os propósitos educacionais são os mesmos, o que se alteram são as
metodologias e as estratégias no processo de ensino e aprendizagem” (FALCÃO;
SILVA; CAVALCANTE, 2012, p. 10). Tanto os cursos a distância quanto os
presenciais possuem uma única finalidade, a de proporcionar ao aprendiz a
construção e apreensão significativa do conhecimento, além de possibilitar e
despertar o efetivo engajamento em qualificações futuras.
As ideias de Silva, Ramos e Reis (2012, p. 09) convergem parcialmente com
a dos autores citados previamente, ao evidenciarem intervenções para a
qualificação do corpo docente atuante no modo a distância, além de interferência na
elaboração dos cursos, para que se adequem a realidade local a serem implantados,
e “[...] investimentos por parte dos gestores a fim de atender um maior número de
estudantes e assim conseguir alcançar as demandas”. Nessa perspectiva, é
importante citar que antes do investimento para atingir demandas quantitativas é
necessário solucioná-las qualitativamente, a fim de garantir a qualidade da
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educação.
Acrescentam, Guerra e Lopes (2012, p. 01), que devido à expansão e
democratização da internet “a implantação da infraestrutura de cursos a distância
nas Instituições de Ensino Superior públicas não tem acompanhado essa expansão
tanto em quantidade quanto em velocidade”, principalmente, em lugares distantes
dos grandes centros urbanos, locais que possuem um número significativo de
possíveis beneficiários com a EaD, por possibilitar a interiorização e flexibilização de
cursos online.
Para que a educação a distância funcione, na percepção de Silva, Ramos e
Reis (op. cit., p. 07):
é necessária a integração dos professores de EaD, professores presenciais, tutores a
distância e presenciais, coordenadores do polo, e um apoio técnico do ambiente
virtual de aprendizagem. Sendo o papel do estudante-professor adquirir uma
aprendizagem mais autônoma apoiado em material didático produzido pelo
professor de EaD, auxiliado pelo professor presencial em seus encontros e também
pelos tutores a distância em seus estudos em casa ou no trabalho.

O autor, ao retratar “estudante-professor”, refere-se a cursos que possuam
como público alvo profissionais atuantes na área do magistério.
A autonomia da aprendizagem por parte do educando é uma das
características mais desejada pelos gestores da EaD, pois propicia a permanência e
o êxito na forma educacional. Afirma Fredric Michael Litto, Presidente da ABED
(Associação Brasileira de Educação a Distância), que a EAD requer alunos mais
maduros, autônomos e que cumpram prazos, pois o aprendiz que depende da figura
de um docente cobrando ou elogiando não é apropriado para atuação a distância.
Os estudos de Mélo, Neta e Albuquerque (2012) evidenciam a importância do
papel dos tutores, presenciais e a distância, para permanência e êxito dos
aprendizes nos cursos da EaD. Tratam-se dos responsáveis por manterem os
discentes atualizados sobre todos os processos educacionais do curso, com isso os
tutores mantem relacionamento constante com professores e gestores, a fim de
obterem informações relevantes.
Segundo Dandolini (2007 apud MÉLO; NETA; ALBUQUERQUE, 2012, p. 03)
o sistema de tutoria “auxiliar os alunos na construção autônoma do conhecimento,
motivar os alunos para o trabalho cooperativo e colaborativo, auxiliar os alunos a
organizarem seus estudos, provocar questionamentos e sanar suas dúvidas”. As
atribuições da função para a atuação como orientadores do processo educacional a
distância, apesar do não reconhecimento enquanto docente, do vínculo não
empregatício, ainda gera dúvidas para muitos professores tutores.
Para dinamizar e estimular o envolvimento dos estudantes nos cursos online,
Vasconcelos, França e Santos (2012, p. 01) asseguram que é necessário o
desenvolvimento de estratégias customizadas, por parte dos gestores, para a
educação a distância, “segundo as características de seu formato, volume e perfil
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dos interagentes”. Tais estratégias tomariam como base àquelas já consagradas no
ensino presencial. Os pesquisadores citam o uso de três estratégias, mas neste
estudo será evidenciado apenas uma, o uso de mapas conceituais, por ser
considerado o de maior destaque para o pesquisador autor e coautores, na qual
também a utiliza.
De acordo com os pesquisadores citados, Mapas de Conceito, trata-se de
uma ferramenta bastante eficaz quando se deseja compreender de maneira holística
sobre um determinado assunto, possibilitando uma aprendizagem significativa, que
pode ser desenvolvida usando softwares específicos, como por exemplo, o
CmapTools. Tal estratégia deve ser utilizada juntamente com outras ferramentas,
para permitir a discussão entre os aprendizes, como o fórum ou através de uma
webconferência. Essas estratégias motivam os estudantes a manterem-se
engajados em um curso, por possibilitar a apreensão de técnicas que podem ser
utilizadas em seus estudos cotidianos, não somente em “sala de aula”.
A Educação a Distância deve ser institucionalizada de maneira eficiente por
parte dos gestores e colaboradores, dando possibilidade para que se adquira o
conhecimento necessário por parte da academia sobre as características e
funcionalidades dessa forma de educação, evitando-se a rejeição automática, sem
fundamento, retificando a visão de muitos como uma forma de educação inferior,
transmissora de informações e instrutiva, transparecendo-se erroneamente como
uma forma educação bancária. Isso se popularizou devido à historicidade da forma
com cursos por correspondência, rádio, TV de interação unidirecional, sem
dialogicidade, problema solucionado com a internet, e que deve gerar novas
interpretações, com a finalidade de reparar deduções errôneas.

Considerações Finais
Ao analisar as pesquisas selecionadas, percebe-se que convergem em algumas
informações quando analisamos o processo de gestão dos cursos, como falta de
qualificação para atuação na EaD por parte dos envolvidos (principal fator),
desvalorização profissional e evasão de discentes.
Os estudos das pesquisas apresentadas teriam mais êxito se especificassem,
com exceção de dois, metodologias para atuação na EaD, em vez de apenas
informar que os sujeitos participantes dessa forma deveriam ter qualificações
adequadas para devida atuação. Como por exemplo, teoria de aprendizagem ou
tendências pedagógicas a serem adotadas pelos docentes da forma, como o
conectivismo ou uma adjeção de várias tendências com o intuito de construir a ideal
para
atuação
em
cursos
online,
sendo
um
sujeito
“politendente
epistemologicamente”; utilização de verbos no imperativo para a elaboração das
atividades, evitando o uso do verbo “poder”, com a finalidade de determinar ações
para que elas sejam realizadas dentro do prazo, entre outros.
As identificações, nesta pesquisa, dos principais componentes responsáveis
pela construção de ações favoráveis e desfavoráveis, com relação à atuação da
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gestão em EaD, serão importantes para gerar novos olhares com relação à forma, a
fim de motivar retificações de atos errôneos e de repensar a execução dos trabalhos
correlatos à área.
Reforça-se a importância de implementar pesquisas sobre este tema para que
os gestores possam ter conhecimento de suas atuações e as consequentemente
para o funcionamento da EaD, contribuindo para efetivar políticas institucionais
eficientes, com o proposito de contribuir para a forma alcançar o devido
reconhecimento e importância como modelo educacional para o século XXI.
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Resumo – O presente relato tem por objetivo refletir sobre o papel da Assessoria
Pedagógica, um serviço dentro da Secretaria de Educação a Distância da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na promoção da qualificação das
práticas educacionais de Educação a Distância (EaD). Para situar as ações, faz-se
um apanhado sobre os referenciais em relação à EaD na Universidade, tomando
como base os documentos institucionais: o Plano de Desenvolvimento Institucional
da UFRGS e também o Plano de Gestão. Apresenta-se os serviços da SEAD e
detalha-se as atividades da Assessoria nas diferentes frentes destacando como
elas contribuem para a realização das metas estabelecidas no Plano de Gestão.
Conclui-se que o trabalho da Assessoria Pedagógica tem a intenção de atuar para
a construção, junto à Comunidade Acadêmica, de uma cultura de práticas que
envolvam tanto a educação a distância como a presencial permeada por
tecnologias digitais. É preciso trabalhar para que elas não mais sejam vistas como
modalidades que devam estar separadas, mas que possam se complementar,
quando possível e desejável, para o aperfeiçoamento dos processos de ensino e
aprendizagem.
Palavras-chave: Assessoria Pedagógica, Educação a distância, cultura de
aprendizagem
Abstract – This paper discuses and reflects about the role of Pedagogical Advisory
in the Department of Distance Education at UFRGS, which aims to qualify Distance
Education practices in the university. In order to create a context, the paper does an
overview about distance education references in the university's institutional
documents: the Institutional Development Plan of UFRGS (2011-2015) and the
Management Plan (2012-2016) . It introduces SEAD's services and details the
activities of the advisory on different fronts highlighting how they contribute to meet
the University’s Management Plan goals. In the conclusions, the paper describes
how the work of the Pedagogical Advisory intends to build a culture of practices
permeated by digital technology both in presential and distance learning. The
advisory works so that these learning modalities are no longer seen as separate,
but that they can complement each other as a way to move forward teaching and
learning processes.
Keywords: Pedagogical advisory, Distance education, learning culture
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Introdução
A educação a distância vem se expandindo de forma significativa dentro das
Instituições de Ensino Superior. Essa modalidade de ensino foi implementada com o
objetivo inicial de favorecer a formação de pessoas distantes geograficamente
destes centros acadêmicos. No entanto, atualmente as ações e produtos voltados
para EaD vêm se intensificando afim de qualificar tanto práticas presenciais quanto a
distância.
A educação a distância, conforme o Decreto nº 5.622/2005, é definida como:
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos
(BRASIL, 2005).

No decreto nº 2.494/1998 a educação a distância era definida como “forma de
ensino”, no entanto, a partir de “uma reflexão sobre a importância de envolvimento
do estudante em sua própria aprendizagem” (Carneiro, 2013, p. 32), ela passa a ser
concebida como “modalidade educacional”, conforme prevê o decreto nº 5.266/2005.
Essa definição, enquanto modalidade educacional é mantida na Resolução do
Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2016). Para sustentar esse envolvimento,
faz-se necessário um permanente processo de interação entre os sujeitos
envolvidos. Nesse sentido, a comunicação precisa ser constante e sistemática, pois
esta “sala de aula” está apta a receber contribuições, atividades, dúvidas entre
outras ações a qualquer tempo. Sabe-se que a presença nos espaços virtuais
acontece a partir das trocas interindividuais, das postagens de atividades e esse
movimento acontece devido aos avanços tecnológicos e diferentes possibilidades
educacionais. No entanto, conforme a análise de Carneiro (2013) sobre o percurso
histórico da educação a distância, embora as tecnologias disponíveis em cada
momento histórico possam condicionar o modelo de curso, seu uso não implica em
uma quebra de paradigmas sobre educação.
A evolução tecnológica permitiu ampliar as redes de comunicação e os tipos
de recursos para apoio à comunicação multidirecional, mas não implicou,
necessariamente, mudanças na visão sobre o processo de ensino e de
aprendizagem possível por meio da EAD. (Carneiro, 2013 p. 33)

As práticas que acontecem, ainda que em ambientes com múltiplas
possibilidades de interação, são dependentes das concepções educacionais que
sustentam as ações de ensino e de aprendizagem.
Diante da expansão das ações de EaD e com o objetivo de primar pela
qualidade destas ações na UFRGS este estudo busca refletir sobre o papel da
Assessoria Pedagógica da Secretaria de Educação a Distância (SEAD) na
promoção desta modalidade de ensino. Para tanto, apóia-se nos documentos que
regem a EaD na Universidade, dentre eles o Plano de Desenvolvimento Institucional
da UFRGS (PDI), o Plano de Gestão e a Resolução nº 10/2006 (Conselho de
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Ensino, Pesquisa e Extensão/UFRGS). Referencia as normatizações nacionais, o
Decreto nº5.622/2005 e a Portaria nº 4.059/2004.Também apresenta a Secretaria de
Educação a Distância da Universidade e, por fim, expõe de que forma o trabalho da
Assessoria Pedagógica contribui com a disseminação e qualificação de processos
nesta modalidade de ensino dentro da UFRGS.

Diretrizes da EaD na UFRGS
Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Educação a Distância é
entendida como uma
modalidade na qual a interação entre educadores e educandos ocorre
através da utilização pedagógica de tecnologias tradicionais e inovadoras
da informação e comunicação, associada a sistemas de gestão e avaliação
que lhe são peculiares (CEPE/UFRGS, 2006).

No Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), documento estratégico que
manifesta o planejamento institucional da Universidade aos órgãos governamentais
e principalmente à sociedade, sobre a direção que a mesma pretende seguir nos
anos compreendidos entre 2011 e 2015, a EaD é vista como
política permanente de oferta de cursos de graduação, de pós-graduação e
de extensão, com vistas à aprendizagem ao longo da vida, devendo estar
integrada à oferta presencial dos cursos nos diferentes níveis e áreas de
conhecimento, assim como a política nacional de formação de professores.
(UFRGS, 2011 -2015, p.31).

Nesse sentido, a educação a distância na UFRGS está comprometida com a
construção da excelência acadêmica, uma vez que esta passa
pela constante inovação e pelo aperfeiçoamento pedagógico, pela
incorporação de novas tecnologias e métodos de ensino, inclusive pela
integração entre métodos presenciais e a distância, visando um alto grau de
eficácia do processo de ensino-aprendizagem. (UFRGS, 2012-2016, p. 12)

Com a inserção da EaD na Educação Superior busca-se aprimorar o fazer
pedagógico do docente, visto que este poderá repensar a sua prática em função das
características da modalidade. Para alcançar este propósito, além do PDI, a
Universidade pauta suas ações no Plano de Gestão, um documento em que
apontam-se os caminhos que ela vai seguir a partir de sete eixos temáticos que
intitulam-se: “A UFRGS que fazemos juntos” (Plano de Gestão, 2012-2016). No eixo
Excelência Acadêmica e Inovação há um Projeto de fomento à educação a
distância, cujo objetivo é
divulgar as potencialidades da educação a distância como suporte às ações
de ensino e à disseminação do conhecimento, buscando romper barreiras e
ampliar a sua prática e o uso da educação a distância na Universidade.(
UFRGS, 2012-2016, p. 18.)

Com vistas a viabilizar este objetivo, o projeto apresenta como metas:
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Desenvolver e divulgar novas possibilidades pedagógicas com os recursos
das tecnologias da informação e comunicação; estimular o desenvolvimento
de novos processos, a produção de recursos tecnológicos e a realização de
pesquisas em educação a distância; promover a oferta de disciplinas na
modalidade a distância em cursos presenciais de graduação; articular a
implantação de cursos de graduação a distância na modalidade Programa
Especial de Graduação (PEG); promover a oferta sistemática de cursos de
graduação a distância e analisar e estabelecer estratégias para a
implantação de cursos de graduação permanentes a distância. (UFRGS,
2012-2016, p. 18)

Estas metas em relação à EaD se traduzem em Projetos, sob
responsabilidade de Secretaria de Educação a Distância, que serão detalhados nas
próximas seções e nos quais a Assessoria Pedagógica pauta suas frentes de
trabalho.
No que se refere à qualificação da Educação Superior, tem-se como uma das
metas “Incentivar a adoção de inovações pedagógicas, incluindo o uso de novas
tecnologias no ensino e a integração com processos de educação a distância”.
(UFRGS, 2012-2016, p.16). Essa meta é respaldada pela Portaria nº 4.059/2004 que
institui a modalidade semipresencial, desde que esta oferta não ultrapasse vinte por
cento da carga horária total do curso. No entanto, a UFRGS não adota a modalidade
semipresencial e estabelece suas normas para regulamentar as ações a distância
por meio da resolução Nº10/2006. Na UFRGS “será considerada atividade a
distância a parte de uma atividade de ensino ou ação de extensão realizada na
modalidade a distância” (CEPE/ UFRGS, 2006) na qual mais de 20% da carga
horária envolva ensino a distância, seja ela disciplina, curso de graduação ou
extensão. Ou seja, os cursos presenciais da UFRGS poderão oferecer 20% de suas
atividades de ensino a distância.
A Educação a Distância na UFRGS está organizada dentro de uma estrutura
descentralizada, plural e interdisciplinar, envolvendo as unidades acadêmicas na
promoção de atividades e cursos a distância orientados pela Resolução Nº10/2006.
A SEAD é integrante da Administração Central da UFRGS e tem papel fundamental
no apoio e articulação de políticas institucionais para a implementação de atividades
de educação a distância, bem como na orientação sobre as normativas federal e
próprias da Universidade referentes à modalidade a distância.

A Secretaria de Educação a Distância na UFRGS
A Secretaria de Educação a Distância (SEAD), criada em 2002 através da
Portaria Interna nº 2.975, é responsável pela coordenação e articulação da EaD na
Universidade. Tem como missão apoiar o desenvolvimento da educação superior
com excelência e compromisso social, por meio da inserção das tecnologias nos
processos de ensino e aprendizagem, propiciando ações de ensino com diferentes
níveis de presencialidade.
A SEAD trabalha para implementar e desenvolver institucionalmente
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atividades de educação a distância, bem como promover o aperfeiçoamento
pedagógico com o uso de novas tecnologias digitais, além de articular relações
interinstitucionais no que tange a ações de EaD.
As ações desenvolvidas pela SEAD buscam a concretização do Plano de
Desenvolvimento Institucional, assim como atingir as metas previstas no Plano de
Gestão que orientam as atividades de cada órgão componente da Universidade.
Para tanto, a SEAD mobiliza uma equipe composta por três setores: Coordenação
Acadêmica, Núcleo de Apoio Pedagógico para a Educação a Distância (NAPEAD) e
Gerência Administrativo-Financeira para o atendimento, o alcance dos objetivos e o
fomento da EaD no âmbito da UFRGS.
A Coordenação Acadêmica, setor ao qual Assessoria Pedagógica pertence, é
composta também pelos serviços de Monitoria Acadêmica a Distância,
Capacitações, Suporte Pedagógico às Plataformas Institucionais de EaD e
Acessibilidade. Dentre os serviços prestados neste setor, para a composição deste
relato, a próxima seção destaca as ações da Assessoria Pedagógica.

Frentes de atuação da Assessoria Pedagógica
A Assessoria Pedagógica da SEAD tem como objetivo qualificar
pedagogicamente as práticas de EaD na UFRGS. Como forma de atingir esse
objetivo, a Assessoria atua dialogando com todos os serviços da Coordenação
Acadêmica e realiza as seguintes ações: a) consultoria legal para a implementação
de cursos de graduação, pós-graduação e extensão em EaD; b) realização de
capacitações, ações de formação continuada e eventos de cunho pedagógico com
foco na modalidade a distância; c) orientação para a adequação legal e pedagógica
dos processos que envolvem a educação a distância e d) gestão de fomento à EaD
por meio de editais.
Tais frentes foram definidas a partir das metas do plano de gestão da UFRGS
(UFRGS, 2012-2016). Contemplando as metas relativas à “implantação de cursos de
graduação a distância na modalidade Programa Especial de Graduação (PEG) e à
oferta sistemática de cursos de graduação a distância” (UFRGS, 2012-2016, p. 18),
a Assessoria presta consultoria técnica, pedagógica e legal para a viabilização das
mesmas. Também estende a sua ação para cursos de pós-graduação e extensão a
distância.
Essa consultoria consiste no atendimento das demandas trazidas principalmente
pelos coordenadores quando da proposição de um curso que pode ser novo ou de
uma nova edição de um curso já ofertado. Como os cursos a distância geralmente
são viabilizados por meio de editais CAPES/UAB, o trabalho inicial da Assessoria
consiste em orientar o coordenador do curso sobre as questões relativas ao edital de
fomento, a adequação dos documentos que são necessários para a submissão do
curso às instâncias competentes, além de realizar uma minuciosa análise do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC), verificando os aspectos legais, técnicos e,
principalmente, pedagógicos.
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É propósito da SEAD, assim como vem ao encontro das políticas de
aperfeiçoamento dos processos de educação a distância (UFRGS, 2011-2015),
avançar no processo de institucionalização, ampliando e diversificando a oferta de
vagas principalmente para a graduação, mas sem descuidar da pós-graduação e da
extensão.
Como estratégia para contemplar a meta do plano de gestão sobre
“desenvolver e divulgar novas possibilidades pedagógicas com os recursos das
tecnologias da informação e comunicação”, (UFRGS, 2012-2016, p. 18) a
Assessoria vem promovendo capacitações e ações de formação continuada
voltadas a aprimorar os conhecimentos da comunidade acadêmica sobre EaD e o
uso pedagógico de ambientes de aprendizagem. Uma das demandas de
capacitação identificada recentemente pela Assessoria foi em relação ao uso
pedagógico do Moodle, um dos ambientes de aprendizagem institucional da
UFRGS. Atualmente muitas turmas fazem uso deste ambiente para ações a
distância ou suporte às atividades presenciais, sendo que a grande maioria não
explora as ferramentas e atividades que o mesmo disponibiliza. Predomina-se o uso
da plataforma como um repositório de conteúdos e materiais de apoio. Em função
dessa demanda, a Assessoria desenvolveu uma capacitação em que os cursistas
vivenciarão situações de educação a distância ao mesmo tempo em que
desenvolverão materiais para seu curso ou disciplina com apoio de um ambiente
virtual. Eles irão conhecer as ferramentas e atividades disponíveis no Moodle e
pensar sobre o uso pedagógico das mesmas. O curso também abordará o uso da
tecnologia para potencializar a interação e estabelecer vínculos com e entre alunos.
Além das capacitações por demandas, existe o Programa de Atividades de
Aperfeiçoamento Pedagógico – PAAP cujo público-alvo são docentes que estejam
em estágio probatório ou que estavam afastados para realizar curso de PósGraduação stricto sensu. A SEAD é responsável por elaborar e ministrar cinco dos
módulos desse Programa, sendo que três deles estão no âmbito da Assessoria:
Educação a Distância na UFRGS, Fundamentos Legais da EaD e Aspectos
pedagógicos de uma ação a distância. A Assessoria entende que esses cursos são
uma oportunidade de provocar reflexões sobre a modalidade abordando suas
possibilidades e limitações, informar sobre as condições legais previstas na
legislação federal e na Universidade, bem como promover vivências de EaD com o
uso do ambiente virtual institucional.
Ainda como forma de “desenvolver e divulgar novas possibilidades
pedagógicas com os recursos das tecnologias da informação e comunicação”
(UFRGS, 2012-2016, p.18), a Assessoria envolve-se na organização de Eventos.
Estes, são formas de promover a discussão a respeito dos processos de
aprendizagem na EaD e a utilização de tecnologias nas práticas pedagógicas, bem
como outras questões caras à modalidade. A promoção dos eventos pela SEAD se
faz importante e ocupa papel crucial no estabelecimento de canais de comunicação
com os docentes e também com a comunidade acadêmica envolvida com a
educação a distância na Universidade.
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A frente de trabalho da Assessoria Pedagógica sobre a orientação para
adequação legal e pedagógica dos processos que envolvem a educação a distância
vem ao encontro das metas do Plano de Gestão, principalmente a que se refere a
“promover a oferta de disciplinas na modalidade a distância em cursos presenciais
de graduação” (UFRGS, 2012-2016, p. 18), já que esta oferta está condicionada ao
atendimento de questões legais. A necessidade de adequações legais foi detectada
a partir do trabalho realizado pelo Programa de Monitorias Acadêmicas a Distância
da UFRGS. Este disponibiliza um aluno de graduação para dar suporte às ações
propostas pelo professor com o uso de tecnologias digitais e ambientes virtuais de
aprendizagem em cursos presenciais ou a distância. Como forma de garantir que
essa ação tenha impacto na EaD, a SEAD estabeleceu critérios para distribuição
das bolsas, atrelando sua conceção ao registro das atividades a distância e de uso
do ambiente de aprendizagem nos Planos de Ensino das disciplinas que solicitam a
monitoria. No entanto, para que o Plano de Ensino com ações de EaD seja
aprovado pela PROGRAD, a adoção da modalidade precisa estar prevista no Plano
Pedagógico do Curso (PPC). Esse fato gerou uma necessidade de atuação da
Assessoria na orientação das Comissões de Graduação dos cursos (COMGRADs)
para a revisão dos PPCs no que se referem à previsão de atividades ou disciplinas a
distância respeitando o limite de 20% da carga horária total do aluno, conforme rege
a legislação. A Assessoria Pedagógica da SEAD busca com essa iniciativa,
contribuir para a construção de uma cultura da EaD junto às Unidades Acadêmicas.
Segundo Moraes, a educação a distância no ensino superior
pode e deve ser pensada como fator de aperfeiçoamento da própria
educação em sentido amplo. (...) a EaD é fator de desenvolvimento da
educação presencial, não por acaso alguns dos recursos da educação a
distância migram para o ensino presencial, fertilizando-o e sugerindo novas
metodologias, novas formas organizacionais, novos papéis. (Moraes, 2010)

Em consonância com as ideias do autor, a UFRGS busca a constante
inovação e o aperfeiçoamento pedagógico uma vez que costa no PDI o incentivo à
incorporação de novas tecnologias e métodos de ensino, bem como a integração
entre métodos presenciais e a distância, visando um alto grau de eficácia no
processo de ensino e de aprendizagem. (UFRGS, 2011-2015)
Como parte da criação dessa cultura, é de fundamental importância o trabalho
da Assessoria, principalmente junto aos docentes. Conscientes do que prevê a
legislação e das possibilidades pedagógicas, espera-se que eles ofereçam mais
atividades a distância em suas disciplinas e também, ofertem disciplinas totalmente
a distância, ampliando o quadro destas na Universidade, diminuindo a separação
atualmente existente entre disciplinas destas modalidades. Pretende-se que em um
futuro próximo essa classificação deixe de existir e que as ofertas tanto presenciais
como a distância possam ser disponibilizadas aos alunos possibilitando aos
mesmos a escolha da modalidade que mais atende às suas necessidades de ensino
e aprendizagem.
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Ainda nessa frente sobre a adequação legal e pedagógica dos processos que
envolvem Educação a Distância, a Assessoria tem participado da definição e
implantação de um novo instrumento de avaliação dos professores e tutores de
disciplinas a distância.
A Assessoria Pedagógica também contribui com a meta relativa ao estímulo
ao “desenvolvimento de novos processos, a produção de recursos tecnológicos e a
realização de pesquisas em educação a distância” (UFRGS, 2012-2016, p. 18) a
medida que faz a gestão dos Editais, uma estratégia de fomento à EaD pela SEAD.
Desde que assumiu essa atividade, a Assessoria realizou uma avaliação dos editais
anteriores, analisando os resultados alcançados e as principais dificuldades
encontradas na entrega dos produtos financiados. A partir dessa análise, modificou
as linhas de ação deixando-as mais próximas à necessidade da comunidade
UFRGS e mais passível de ser realizada dentro do período de vigência do edital.
Em 2016, a SEAD contempla a proposição de projetos em três linhas de ação: 1)
Oferta de disciplinas na Modalidade a Distância em Cursos Presenciais de
Graduação; 2) Pesquisas em Educação a Distância e 3) Construção de Objetos de
Aprendizagem. Além disso, a Assessoria considera necessário um
acompanhamento dos resultados parciais dos projetos contemplados pelo edital de
forma que possíveis problemas sejam detectados em tempo de resolução. Tal
acompanhamento será realizado por meio de uma mesa redonda de apresentação
dos Projetos dos Editais durante o Salão de Ensino da UFRGS.
Como pode ser observado nas diferentes frentes, a Assessoria Pedagógica
atua identificando demandas relativas à EaD e propõe ações para o atendimento.
Além das frentes apresentadas, outro problema identificado foi que a Secretaria de
Educação a Distância era pouco conhecida dentro da Universidade. A partir desta
constatação, foram planejadas e realizadas visitas institucionais para apresentação
da SEAD e de seus serviços para a Comunidade Acadêmica. Nessas visitas, além
de apresentar seus serviços, mapear interesses e obter informações que possam
qualificar o trabalho realizado pela Secretaria, busca-se criar um canal de
comunicação com os professores de forma a estabelecer parcerias para a promoção
de atividades a distância. Também é apresentado o trabalho do NAPEAD no que se
refere à produção de materiais pedagógicos e explica como o serviço funciona e de
que forma eles podem ter acesso para produzir seus vídeos, objetos de
aprendizagem ou qualquer material educacional digital que possa contribuir para as
atividades a distância.
Outro papel desempenhado é a colaboração com os diferentes serviços da
Coordenação Acadêmica. A aproximação da Assessoria com o Suporte
Pedagógico, serviço responsável pelos atendimentos técnicos e pedagógicos
relativo aos ambientes virtuais acadêmicos, objetiva, entre outras intenções,
acompanhar os testes com o uso do Moodle, identificando conjuntamente com a
equipe oportunidades para a melhoria pedagógica da plataforma a partir da
instalação de novos plugins e/ou alteração do layout.
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Considerações Finais
Frente ao momento histórico atual em que o acesso à informação é quase
instantâneo, uma vez que os alunos estão cada vez mais conectados, a reinvenção
das práticas pedagógicas realizadas na Universidade torna-se imperativa. A
modalidade a distância em função da sua flexibilização de tempos e espaços, cada
vez mais conquista a condição de alternativa educacional ou complementar à aula
presencial. Esse movimento gera a necessidade de re-pensar os processos de
ensino e de aprendizagem de forma que o professor, ao incorporar novas
tecnologias e métodos de ensino, promova o engajamento do aluno e proporcione a
ele novos meios para uma aprendizagem significativa.
A Assessoria entende que a mudança na Universidade não ocorrerá por meio
de ações isoladas. Mais do que ações de instrumentalização técnica, é necessário o
desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem envolvendo experimentação
pedagógica, tecnologias digitais e EaD. Constatação semelhante foi encontrada no
estudo de caso realizado em uma IES de Santa Catarina, analisando a implantação
da modalidade semipresencial nos cursos de graduação presencial (prevista pela
Portaria Nº 4.059/2004). Os pesquisadores concluíram que os desafios vão além
de questões técnicas, pedagógicas e de infraestrutura. Eles envolvem “o
desenvolvimento de uma cultura institucional voltada à construção de novas práticas
pedagógicas no contexto da cibercultura.” (Gomes e Moraes, 2014).
O desenvolvimento dessa cultura inclui também alunos, ícones dessa geração
conectada, mas em alguns casos, resistentes a novas abordagens pedagógicas.
Esse desafio que se coloca ao fazer docente requer outras estratégias para lidar
tanto com os alunos que estão superconectados e inseridos na cultura digital, como
também, com aqueles resistentes às práticas pedagógicas inovadoras. Além disso,
existem as possíveis barreiras que se colocam ao próprio professor, que não se
encaixa no perfil tecnológico e necessita superar desafios.
A atuação docente cada vez mais precisa se diversificar para atender aos
diferentes perfis de aluno e a adoção de práticas que envolvam a educação a
distância nas disciplinas pode ser um novo caminho a se trilhar. Os recursos virtuais
proporcionados pela EaD viabilizam o atendimento de diferentes estilos e ritmos de
aprendizagem, podendo levar a aumentos da produtividade tanto do professor como
do aprendiz (Romiszowski, 2010). Nesse sentido, a Assessoria Pedagógica trabalha
junto aos professores para a construção de uma cultura institucional que promova as
práticas de educação a distância. Estas vêm ao encontro da política de oferta da
modalidade na UFRGS, uma vez que é intenção integrar aspectos pedagógicos e
tecnológicos, utilizando estratégias de EaD também no ensino presencial.
Trabalha-se para a promoção de uma cultura de práticas de aprendizagem
em que as fronteiras entre EaD e presencial não importem tanto. A Assessoria
Pedagógica da UFRGS vem se constituindo permanentemente enquanto equipe e
está organizando seu trabalho com a intenção de ter um papel ainda mais
protagonista nesse processo.
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APLICABILIDADE DOS MODELOS DE EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA DO BRASIL NAS DIFERENTES REGIÕES
ACADÉMICAS DE ANGOLA: um estudo preliminar
(blind review)

Resumo – Este tem como objetivo analisar as condições académicas em Angola e
os diferentes modelos de Educação a Distância (EAD) no cenário brasileiro, de modo
a identificar as exigências e possibilidades de aplication of cada modelo nessas
regiões. A metodologia utilizada contou com uma pesquisa documental, com o intuito
de compreender e contextualizar, de maneira mais formal as principais
características socioculturais de Angola, com ênfase nas suas regiões académicas,
e, uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) que permitiu identificar os modelos
de EAD utilizados no Brasil. Como resultado, constatou-se que a falta de
infraestrutura física e tecnológica, insuficência de docentes, a falta de bibliotecas e
laboratórios são fatores inibidores, porém não impeditivos, para a implementação de
um sistema de EAD de qualidade. Por último, em relação aos modelos de EAD
identificados, o modelo de Universidade Aberta do Brasil, com polos de apoio
presencial, mostra-se mais adequado para as regiões I e V, que possuem maior
infraestrutura, em relação às demais regiões.
Palavras-chave: Angola, Educação a Distância, Modelos de Educação a Distância.
Abstract – This work aims to analyze the academic conditions in Angola and the
different models of Distance Learning (ODL) in the Brazilian scenario, in order to
identify the requirements and possibilities of each model in these regions. The
methodology included documentary research, in order to understand and
contextualize, more formally the main socio-cultural characteristics of Angola, with
emphasis on its academic areas, and a Systematic Review of the Literature (RSL)
which helped identify EAD models used in Brazil. As a result, it was found that the
lack of physical and technological infrastructure, insufficiency of teachers, lack of
libraries and laboratories are inhibiting factors, but that do not impeditive, for the
implementation of a quality ODL system. Finally, in relation to the identified EAD
models, the ability to implement the Open University model in Brazil, with presence
support poles, is shown more appropriate for the regions I and V, which have more
infrastructure, compared with other regions.
Keywords: Angola, Distance Learning, models of Distance Learning.

1. Introdução
Em Angola, na contemporaneidade, existe uma disposição e necessidade de
ampliar o acesso ao ensino superior, já que, existe somente uma pequena
porcentagem de alunos que ingressam no ensino superior. Para além da inexistência
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de um sistema forma de EAD, não existe regulamentação para a EAD fator que torna
inviável a implementação desta modalidade no país.
De acordo com o (ANGOLA, 2011a), o país depara-se com enormes diante da
implementação desta modalidade de ensino, designadamente:
 O índice reduzido de recursos humanos com competências
específicas em EAD;
 A credibilidade da EaD, sendo que valores culturais estarem muito
presentes no modelo tradicional e no conflito de gerações
(Nativos e Imigrantes Digitais) na maior parte das IES
fornecedoras, em destaque o Ensino Superior;
 O elevado investimento financeiro inicial como pré-requisito para
a implementação de sistemas EAD;
 A falta de autonomia do aluno e extrema dependência do
professor;
 O acesso restrito às TICs, os seus elevados custos, competência
vulnerável no seu uso, bem como a carência de uma cultura
tecnológica, por grande parte da população;
Nessa perspectiva, acredita-se que a EAD torna-se um elemento essencial e
aliada a uma proposta de inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs) para conquista de um futuro onde a Ciência e a Tecnologia se aplicam em
benefício de uma sociedade.
Conforme observado em Moran (2009), EAD é o processo de ensino e a
aprendizagem, mediado por tecnologias, onde docentes e discentes estão separados
espacial e/ou temporariamente, mas podem estar conectados, interligados por
tecnologias, principalmente as telemáticas, como a Internet. Para este autor, também
podem ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o
fax e tecnologias semelhantes.
Para construção um modelo de EAD, de maneira geral, torna-se fundamental
abstrair da realidade aquelas variáveis consideradas pertinentes, de maneira a
compreender suas funções e como estas operam em conjunto, de forma
sistematizada. Dessa forma, Moore e Kearsley (2013) argumentam que um modelo
sistêmico de EAD é composto pelos seguintes variáveis:
 Uma fonte de conhecimento e ensino do conteúdo, isto é,
uma instituição educacional, com corpo docente e outros recursos
para disponibilizar o conteúdo;
 Um subsistema de criação do curso para estruturar esse
conhecimento em materiais e atividades para os alunos;
 Um subsistema que oferece o curso para os estudantes por
meio de mídias e tecnologia;
 Instrutores e equipe de apoio que interagem com os
estudantes conforme eles usam estes materiais;
 Estudantes em seus ambientes distintos;
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 Um subsistema de gerenciamento para organizar a política,
analisar as necessidades, alocar os recursos, avaliar os resultados e
coordenar outros subsistemas.
2. Modelos de EAD identificados no cenário Brasileiro por meio de uma
Revisão Sistemática da Literatura
De maneira, os modelos de EAD analisados nesse artigo foram identificados
por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), realizada por (Omitido para
a revisão). A RSL se destaca como uma técnica de identificação, análise e
interpretação de evidências relacionadas a um determinado tema de pesquisa, tópico
ou fenómeno de interesse, segundo Kitchenham (2004). Através dessa técnica de
pesquisa, é menos provável que os resultados da literatura sejam prejudicados, e, por
meio dela, é possível obter informações sobre os efeitos de algum fenómeno em uma
variedade de configurações e métodos empíricos.
Entretanto, a empreitada de apurar aspectos a serem levados em conta no que
se refere aos modelos de EAD é complexa, tendo em vista a pluralidade de fatores
tanto educacionais, quanto operacionais envolvidos nesse processo de intervenção.
O quadro I apresenta uma síntese dos modelos de EAD identificados nessa revisão.
Modelo de EAD
1. Tele-educação via
satélite

2. Universidade Aberta
do Brasil: polos de
apoio presencial
(semipresencial)

3. Universidade Virtual

Características
Segundo Vianney e Torres (apud Siqueira e Torres
2012), este modelo possui geração e transmissão de
teleaulas com recepção em franquias ou tele-salas. Além
disso, possui suporte de Tutoria presencial e on-line aos
alunos, com entrega de material didático impresso ou meio
digital (CD) ou online via Internet. Segundo Vianney et al.
(2011), este domina o mercado pelo setor privado.
Vianney e Torres (apud Siqueira e Torres 2012)
destacam que este modelo realiza atendimento aos alunos
em locais com infraestrutura de apoio para aulas e tutoria
presencial, serviços de suporte como biblioteca, laboratório
de informática. Não obstante, utiliza materiais impressos de
apoio ou de conteúdos e mídia digital (CD ou online). É o
modelo do MEC para a Universidade Aberta do Brasil,
conforme apontam Vianney et al. (2011). Moran (2009)
corrobora também, afirmando que no modelo semipresencial
os alunos têm polos perto de onde moram e, além do tutor
online, tem o tutor presencial no polo, com quem pode tirar
dúvidas e participar das atividades solicitadas e dos
laboratórios específicos.
Vianney e Torres (apud Siqueira e Torres 2012)
afirmam que o uso de tecnologias de comunicação digital é
intensivo para o relacionamento dos tutores com os alunos e
vice-versa. Possui bibliotecas digitais e aos alunos é enviado
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4. Video-educação

5. Unidade Central

6. EaD off-line com
suportes diversos

7. Classe distribuída

8. Aprendizado
independente

9. Aprendizado
independente + Aula

10.

Wrap Around

11.

Integrado

o material impresso ou digitalizado. Além disso, os tutores
atendem remotamente aos alunos a partir da unidade central
da instituição, sendo que os locais de apoio são utilizados
apenas para a realização de provas.
Vianney e Torres (apud Siqueira e Torres 2012)
apontam que o atendimento aos alunos é realizado em
vídeo-salas com equipamentos para reprodução de aulas
pré-gravadas, com material didático impresso como apoio às
aulas em vídeo. Não obstante, possui tutoria presencial e online.
Vianney e Torres (apud Siqueira e Torres 2012)
ponderam que este modelo refere-se a um sistema onde a
unidade central da instituição recebe regularmente a visita
dos alunos para atividades presenciais de práticas de
laboratório. Segundo os autores, a tutoria é feita de maneira
remota durante o período de ofertas das disciplinas de base
conceitual.
Vianney et al. (2011) apontam que este modelo
possui franquias de vídeo-salas com monitor de apoio
presencial e foi criado pela Instituição Inteligência
Educacional e Sistemas de Ensino.
Segundo Vianney et al. (2011), neste modelo, o uso
de tecnologias permite expandir cursos baseados em sala de
aula para outras localidades. Os professores e a instituição
controlam o lugar.
Segundo Vianney et al. (2011), esse modelo não
requer que o aluno esteja em determinado lugar em horário
previamente estabelecido, pois, rebe-se material para estudo
individual e acompanhamento de um responsável indicado
pela instituição.
Segundo Vianney et al. (2011), essa a alternativa
utiliza material impresso e outras mídias para que o aluno
possa estudar no seu próprio ritmo, em conjunto com
encontros presenciais ou usando mídias interativas com o
professor e colegas.
Vianney et al. (2011), este modelo consiste em criar
uma parte de curso (guias de estudo, atividades, discussões)
que é construída sobre uma base de materiais já existentes
(livros, CD-ROMs, tutoriais). Nesse modelo, o papel do
professor ou tutor é mais intenso, porque uma parcela menor
do curso é pré-determinada, de modo que ajustes são feitos
a cada vez que o curso é implementado.
De acordo com Vianney et al. (2011), a base do curso
nesse modelo são atividades colaborativas, pesquisa intensa
e projetos em pequenos grupos. O conteúdo é fluído e
dinâmico e determinado na sua maior parte, pelas atividades
individuais ou do grupo, fazendo com que não haja distinção
entre conteúdo e suporte.
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12.

Teleaula

13.

WEB

14.

Vídeoaula

Segundo Moran (2009), este modelo reúne os alunos
em salas e um professor transmite uma ou duas aulas por
semana ao vivo. Geralmente, depois das teleaulas, os alunos
se reúnem nas tele-salas, em pequenos grupos, para realizar
algumas atividades de discussão e aprofundamento das
questões relacionadas com a aula dada sob a supervisão de
um mediador ou tutor. Além das aulas, os alunos costumam
receber material impresso e orientações de atividades para
fazer durante a semana, individualmente, com o
acompanhamento de um professor tutor online.
De acordo Moran (2009), este modelo foca o
conteúdo de disponibilização pela Internet e por CD o DVD
também. Além do material na WEB os alunos costumam ter
material impresso por disciplina ou módulo. Os ambientes
principais de aprendizagem (AVA) são o Moodle, o
BlackBoard e o Teleduc. Ainda o autor, algumas instituições
têm seu próprio AVA, e, começa-se a utilizar a
webconferência para alguns momentos de interação
presencial com os alunos, para orientações, dúvidas e
manutenção de vínculos afetivos.
Segundo Moran (2009), há dois modelos
predominantes utilizando a videoaula, um semi-presencial e
outro online. O primeiro é o mais usual, o de tele-salas, onde
o aluno vai presencialmente uma ou duas vezes por semana
e um tutor supervisiona a exibição do vídeo e as atividades
relacionadas ao conteúdo da disciplina. Para o autor, este
modelo é muito útil principalmente para cidades pequenas,
sem condições para instalação de uma IES presencial. Já o
segundo modelo com videoaulas, os alunos acessam o
material via WEB ou recebem por CD ou DVD.

Quadro 1 – Síntese dos modelos de EAD identificados no cenário
brasileiro.
Fonte: (omitido por revisão)

3. Características socioculturais de Angola
Angola situa-se na região austral do continente africano, foi colonizada por
Portugal até 11 de Novembro de 1975, quando acedeu à sua independência,
proclamadas em nome do povo angolano por António Agostinho Neto, presidente do
MPLA, na qual se tornou primeiro presidente do país. Foi fundado por Portugal em
1482, está localizada na região subsaariana, é de origem Bantú, que influencia no
tráfico de escravos. O início da luta armada ocorreu em 4 de fevereiro de 1961, na
sequência da liberação de vários países africanos com realce para a região
subsaariana, na qual conquistou sua independência depois de cinco séculos de
colónia. Sua organização política se estrutura em 18 províncias, 1961 municípios, 364
comunas e possui uma população de estimada em 24 milhões de habitantes.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE) (2013), quanto à
distribuição da população, segundo a língua materna, 39% fala português, 26% fala
Umbundu, 14% fala Kikongo, 8% fala Kimbundu, 7% fala Lunda-Chokwe e apenas 6%
falam as demais línguas nacionais.
No princípio dos anos 1960, três movimentos de libertação designados FNLA,
MPLA e UNITA desencadearam uma luta armada contra o colonialismo português.
No entanto, considerou-se o MPLA como a parte governamental e a FNLA e a
UNITA como a guerrilha, quando os três movimentos de libertação podiam mostrar
idêntica legitimidade nas suas reivindicações de soberania.
Teta (2012) corrobora com o excerto acima, destacando que o país enfrenta
muitas dificuldades de infraestrutura para o desenvolvimento das Tecnologias da
Informação e Comunicação. Após ter saído, em 2002, de um período de guerra civil
que durou cerca de 30 anos, deparou-se com graves dificuldades ao nível das
infraestruturas mais básicas como a energia elétrica, transportes, água e saneamento,
bem como no âmbito das infraestruturas de telecomunicações e das Tecnologias de
Informação e Comunicação (tanto em hardware como em software). Como por
exemplo, o executivo cita a deterioração na quantidade e qualidade da rede de
distribuição elétrica, ainda pouco desenvolvida, sendo que é essencial para uma boa
e rápida performance das plataformas de transmissão da informação e cujas as
ineficiências dificultam a produtividade das empresas. Tais empecilhos têm sido
atenuados com o recurso de geradores que fornecem energia elétrica às populações,
quando a rede de distribuição elétrica falha.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 2014,
desenvolveu um estudo que se potencializou no Relatório de Desenvolvimento
Humano (RDH), cujos resultados apontam que:
 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) situou-se no valor de
0,526 no ano de 2013.
 O país ocupa a 149ª posição na classificação do IDH.
 A média de escolaridade é de 4,7 anos.
 A esperança de vida à nascença é de 51,9 anos.
De acordo com o (ANGOLA, 2014a), atualmente, sobre a educação, estão
matriculados 611.403 alunos na alfabetização, 24.085 no ensino especial, 618.216 na
iniciação, 4.221.498 no ensino primário e 2.776.647 no ensino secundário do I e II
ciclos, respectivamente, perfazendo um total de 8.251.84 alunos do ensino
fundamental. Este aponta também que o índice de pobreza é de é 36,6%; a taxa
alfabetização é de 70%; a taxa de acesso à água potável é de 42%; a taxa de
saneamento básico apropriado é de 59,6% e a taxa de acesso à eletricidade é de
40,2%.
No setor das telecomunicações, foi aprovado pelo conselho de Ministros
(ANGOLA, 2011), que, também se constitui de um conjunto de políticas e objetivos
neste domínio. Dentre esses objetivos destacam-se os seguintes:
 Levar a banda larga até aos cidadãos e empresas, criando
conteúdos nacionais e desenvolvendo aplicações de valor
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acrescentado que contribuam para a melhoria da qualidade de
vida das populações.
 Democratizar o acesso à Internet, visto que, constitui uma forma
de acelererar o processo de desenvolvimento social, aumentando
a igualdade de oportunidades entre os angolanos e combatendo
a info-exclusão.
 Promover acesso às TICs à juventude;
A tabela a seguir ilustra os resultados nos indicadores do setor das TICs, para
o II semestre de 2014/2015, conforme aponta o (ANGOLA, 2014a).
Tabela 1 – resultados nos indicadores do setor das TICs.

Do quadro acima pode concluir-se que os serviços de telefones fixos continuam a
registrar um desempenho positivo, com o grau de execução a cifrar-se em 68% da
meta atual, de que resultou uma teledensidade de fixa acumulada de 71,4%, fruto do
impacto do processo de reestruturação da Angola Telecom e do crescimento do setor
privado da telefonia fixa. Observa-se também na tabela I, que o número de
subscritores dos serviços Internet registou uma cifra acumulada de 3.1 milhões, cerca
de 54% acima do valor verificado no período homólogo de 2013.
3.1 O Contexto das Regiões Académicas
Segundo (ANGOLA, 2013), na atualidade, a educação superior que se
estrutura em 7 regiões académica está composta por 71 instituições e estão em
funcionamento 62, sendo 22 públicas e 40 privadas e uma matrícula de 217 mil
estudantes.
Em 2009, estabeleceu-se a reorganização da Rede de Instituições de Ensino
Superior Públicas, à criação de novas IES por regiões académicas conforme aponta
(ANGOLA, 2009). Nesta perspectiva, Mendes (2013) destaca que a criação das sete
regiões académicas e a distribuição espacial das IES assenta-se em lógicas que
perspectivam absorver todas as iniciativas no campo do ES, tanto as de natureza
pública como as privadas, tendo como finalidade a sua expansão ordenada e a sua
adequação aos objetivos estratégicos ao desenvolvimento económico, social,
tecnológico e comunitário de cada região. A figura 2 ilustra o mapa de distribuição das
regiões académicas em Angola.
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Figura 1 – Mapa de distribuição das Regiões Académicas
Fonte – Mendes (2013, p. 48).

As condições de cada região académica são apresentadas a seguir (ANGOLA,
2012).
3.1.1 Região Académica I
A insuficiência de docentes, a falta de instalações próprias para uns e no caso
daqueles que as têm, mas que se revelam obsoletas e em mau estado de conservação
com estruturas inadequadas aos novos desafios, são parte dos grandes problemas
que enfrenta essa região académica no seu todo.
A ausência de uma biblioteca virtual é outro desafio a vencer que certamente
ajudará muito na marcha rumo à qualidade de ensino. Ainda nesta região, 36,6% não
têm instalações próprias, 9% não têm bibliotecas, 18,18% não têm internet, 63,64%
não têm laboratório enquanto que 72,73% não têm lar (ANGOLA, 2012).
3.1.2 Região Académica II
Com 7 Unidades Orgânicas, entre Faculdades e Institutos, esta região enfrenta
serias dificuldades com a contratação de docentes localmente com formação
suficiente para assumirem o processo docente educativo tal se mostra no gráfico
seguinte. Esta insuficiência de docentes é suprida por quadros expatriados que
representam avultadas despesas e sérios problemas para a sua acomodação numa
região onde existe escassez de habitação. (ANGOLA, 2012).
Quanto às infraestruturas, aqui a situação é mais preocupante posições 71,43%
das instituições funcionam em infraestruturas emprestadas ou adaptadas e portanto
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sem as condições físicas adequadas. A maioria das instituições, 71,43% funcionam
sem laboratórios, sem acesso à Internet nem possuem cantinas enquanto que 85,71%
não possuem lar e 42, 80% não têm biblioteca (ANGOLA, 2012).
3.1.3 Região Académica III
Nesta região o ensino superior está melhor servido no que se refere às
infraestruturas, pois das 6 Unidades Orgânicas apenas duas (Direito e Economia) não
possuem instalações próprias. Contudo, a análise feita nesta Região académica
observou-se que 33,33% das Unidades Orgânicas ainda não possuem bibliotecas,
66,67% não possuem internet, laboratórios nem lares.
Quanto aos docentes, a situação não foge à regra. Falta de capital humano nacional
preparado e diferenciado que é suprida por docentes expatriados (20%) (ANGOLA,
2012).
3.1.4 Região Académica IV
Tal como no caso das outras regiões académicas, o número de docentes
expatriados é elevado (30%), já que a contratação de docentes nacionais se revela
difícil, agravado o número de residências para acomodar eventuais quadros que
poderiam ser recrutados noutras províncias. Ainda nesta região, académica a maioria
das Unidades orgânicas trabalham em instalações adaptas e pequenas ou
inadequadas para responder a procura e a qualidade do ensino superior naquelas
províncias (ANGOLA, 2012).
3.1.5 Região Académica V
Nesta região, a maioria das instituições funcionam em instalações próprias e
adequadas para o ensino superior. Apesar disso, ainda subsistem algumas
dificuldades que devem ser ultrapassadas quanto possível já que 22,22% das
instituições não têm sinal de internet.
Quanto à situação dos docentes, aqui se revela preocupante a quantidade de
docentes expatriados que lecionam, visto que, as estatísticas mostram que 32% dos
docentes são expatriados fato que acarreta os encargos financeiros.
Contudo, além da Região académica I, esta região exibe os melhores
indicadores enquanto a quantidade de PhD e MSc nacionais. O gráfico seguinte
mostra a distribuição de docentes nas diferentes categorias (ANGOLA, 2012).
3.1.6 Região Académica VI
Na região em análise 37,50% não possuem instalações próprias, 75% não têm
bibliotecas, todas não têm internet, 62, 5% não possuem laboratórios. A situação dos
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docentes nesta região varia de província a província, existindo casos como Kuando
Kubango e Cunene onde mais de 95% do quadro é composto por professores
cubanos. (ANGOLA, 2012).
3.1.7 Região Académica VII
Esta região conta com 4 Unidades Orgânicas (Faculdades, Institutos e Escolas)
mais 2 IES autónoma e uma academia de ciências. É de salientar que a Faculdade
de Economia não funciona por falta de infraestruturas e as que existem estão num
estado degradação muito avançado.
Esta região tem grande escassez de infraestruturas e as que existem estão
num estado de desgradação muito avançado. A análise feira na região mostra que
75% das instituições não Têm instalações próprias, 100% não tem sinal de internet,
100% não possuem laboratórios.
4. Identificando as exigências e possibilidades de cada modelo nas Regiões
Académicas de Angola
Com base nos dados levantados sobre as regiões académicas e os modelos
de EAD por meio da Revisão Sistemática da Literatura, torna-se viável analisar se
estes modelos podem ser totalmente, parcialmente ou nada adequados para estas
regiões, considerando suas condições, no sentido de averiguar quais modelos são
mais favoráveis para Angola, conforme aponta os quadros I e II abaixo:

Regiões I e IV
Condições
das
Regiões

Infraestrut
ura
Física

Insuficiência
de Docentes

Multilíngue

Infraestrutura
Tecnológica

Parcialmen
te
adequado.

Parcialmente
adequado.

Nada
adequado.

Parcialmente
adequado.

Totalmente
adequado.

Parcialmente
adequado.

Nada
adequado.

Totalmente adequado.

Parcialmen
te
adequado.

Parcialmente
adequado.

Nada
adequado.

Parcialmente
adequado

Modelo de
EAD
1.

Teleeducação via
satélite

2. Polos de apoio
presencial
(semipresencial)
3. Universidade
Virtual
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4. Video-educação

5. Unidade Central
6. EaD off-line com
suportes
diversos
7. Classe
distribuída
8. Aprendizado
independente
9. Aprendizado
independente +
Aula
10.
Wrap Around

11.

Integrado

12.

Teleaula

13.

WEB

14.

Vídeoaula

Parcialmen
te
adequado.
Totalmente
adequado.
Parcialmen
te
adequado.
Parcialmen
te
adequado.
Totalmente
adequado
Totalmente
adequado

Nada
adequado.

Parcialment
e adequado.

Parcialmente
adequado

Parcialmente
adequado.
Parcialmente
adequado.

Nada
adequado
Nada
adequado.

Parcialmente
adequado.
Parcialmente
adequado.

Parcialmente
adequado.

Nada
adequado.

Parcialmente
adequado.

Parcialmente
adequado.
Parcialmente
adequado.

Nada
adequado.
Parcialment
e adequado.

Parcialmente
adequado.
Parcialmente
adequado.

Parcialmen
te
adequado.
Parcialmen
te
adequado.
Parcialmen
te
adequado.
Parcialmen
te
adequado
Parcialmen
te
adequado.

Parcialmente
adequado.

Parcialment
e adequado.

Parcialmente
adequado.

Parcialmente
adequado.

Parcialment
e adequado.

Parcialmente
adequado.

Parcialmente
adequado.

Parcialment
e adequado.

Parcialmente
adequado.

Parcialmente
adequado.

Parcialment
e adequado.

Parcialmente
adequado.

Parcialmente
adequado.

Parcialment
e adequado.

Parcialmente
adequado.

Quadro 2 – Possibilidades e exigências de cada modelo nas regiões I e
V.
Fonte: autor

Conforme podemos observar, regiões I e V as encontram-se mais capacitadas
em termos de infraestruturas. Considerando se for aplicar o modelo da Universidade
Aberta do Brasil, visando à potencialização e democratização do Ensino Superior em
Angola, com base nos seus aspectos socioculturais, em destaque a infraestrutura,
acredita-se que este funcionaria com a presença de IES e polos de apoio presencial.
As províncias poderiam associar-se e realizar parcerias para a criação de polos de
apoio presencial que atenda tais regiões. Cabe destacar também que o modelo
supracitado talvez seja mais adequado para a região I, sendo que esta possui mais
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recursos e infraestrutura. Para as demais regiões, pretende-se efetuar um estudo mais
aprofundado, devido às suas características sociais e culturais.
E uma vez que as mediatecas estão sendo disseminadas em todo o país, estas
poderiam ser reaproveitadas, realizando-se apenas os investimentos necessários
para a adequada infraestrutura no atendimento a cursos de graduação, no que se
refere à modalidade EAD.
Região II, III, VÍ e VII
Infraestrutura
Física

Insuficiência de
Docentes

Multilíngue

Infraestrutura
Tecnológica

Nada adequado.

Nada adequado.

Nada
adequado.

Nada
adequado.

Nada adequado.

Nada adequado.

Nada
adequado.

Nada
adequado.

Nada adequado.

Nada adequado.

Nada adequado.

Nada adequado.

5. Unidade Central

Nada adequado.

Nada adequado

6. EaD off-line com
suportes
diversos
7. Classe
distribuída
8. Aprendizado
independente
9. Aprendizado
independente +
Aula
10.
Wrap Around

Parcialmente
adequado.

Parcialmente
adequado.

Nada
adequado.
Nada
adequado.
Nada
adequado
Nada
adequado.

Nada
adequado
Nada
adequado.
Nada
adequado.
Parcialmente
adequado.

Parcialmente
adequado.
Nada adequado

Parcialmente
adequado.
Nada adequado.

Nada adequado

Nada adequado.

Nada
adequado.
Nada
adequado.
Nada
adequado.

Parcialmente
adequado.
Nada
adequado.
Nada
adequado.

Nada adequado.

Nada adequado.

11.

Integrado

Nada adequado.

Nada adequado.

12.

Teleaula

Nada adequado.

Nada adequado.

13.

WEB

Nada adequado

Nada adequado.

Nada
adequado.
Nada
adequado.
Nada
adequado.
Nada
adequado.

Nada
adequado.
Nada
adequado.
Nada
adequado.
Nada
adequado.

Condições
das
Regiões
Modelo de
EAD
1. Teleeducação
via satélite
2. Polos de apoio
presencial
(semipresencial)
3. Universidade
Virtual
4. Video-educação
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Vídeoaula

Nada adequado.

Nada adequado.

Nada
adequado.

Nada
adequado.

Quadro 3 – Possibilidades e exigências de cada modelo nas demais
regiões
Fonte: autor

Conforme podemos observar, as regiões II, III, IV, VI e VII encontram-se mais
limitadas em termos de infraestruturas, não sendo uma condição favorável para a
implementação da EAD, visto que, não existem infraestruturas físicas nem
tecnológicas para aplicação desta modalidade de ensino.
5. Considerações Finais
Conforme dito anteriormente, atualmente em Angola, assiste-se a um
crescimento considerável de instituições de ensino tanto públicas como privadas.
Porém, tem-se a situação de que através das instituições do ensino superior, os atuais
modelos de ensino presencial e semipresencial não respondem à necessidade do país
nesse domínio. Todavia, há uma insuficiente pertinência das IES absorverem mais
estudantes, pois, todos os anos milhares de estudantes ficam fora do sistema de
ensino.
Sendo condições atuais de paz como garantia da estabilidade política, os
abundantes recursos naturais, a reconstrução nacional e a potenciação da economia,
a necessidade da sua exploração, utilização e distribuição, constituem condições
favoráveis para a aplicação da EAD no país, visando ampliar o acesso a ao ensino
superior.
No entanto, dado que a infraestrutura de Angola, a instalação da fibra-ótica,
banda larga e visto que, o satélite ainda não está em via de implementação, acreditase que há uma tendência da Universidade Aberta com possivelmente algumas
adaptações, uma vez que Moçambique adotou, sendo que, este país tem
características similares ao contexto de Angola.
Brito (2010) em sua tese de doutorado, ao elaborar uma proposta de um Modelo
de EAD para a República de Moçambique utilizando a experiência da Universidade
Federal da Santa Catarina (UFSC), na qual adota o modelo da Universidade Aberta
do Brasil, de acordo com as características socioculturais deste país. Destaca-se que
o autor teve como foco principal a infraestrutura física.
Nesse contexto, dada as condições socioculturais em Angola, em destaque as
de infraestrutura em Angola, semelhante às infraestruturas de Moçambique, por
exemplo, considera-se que o modelo de EAD com o uso de Polos de Apoio Presencias
(semipresenciais) pode servir de base para a implantação da EAD em Angola,
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considerando seus aspectos socioculturais.
Quanto à aplicabilidade desses modelos, constatou-se que as regiões I e V
possuem infraestruturas mais adequadas em relação às demais regiões, para uma
possível implementação dos modelos identificados no cenário brasileiro, devido às
condições históricas e culturais do país, sendo que a guerra foi um fator chave para o
baixo desenvolvimento do país nos mais variados setores, já que, a falta de
infraestrutura física e tecnológica, insuficiência de docentes, a falta de bibliotecas e
laboratórios são fatores inibidores, porém não impeditivos, para a implementação de
um sistema de EAD de qualidade. E isso requer um maior investimento do Governo
no sentido expandir e regulamentar esta modalidade.
Por último, em relação aos modelos de EAD identificados, o modelo de
Universidade Aberta do Brasil, com polos de apoio presencial, mostra-se mais
adequado para as regiões I e V, que possuem maior infraestrutura, em relação às
demais regiões.
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Resumo – Este estudo apresenta os resultados de uma pesquisa que procurou
formular o perfil dos alunos do Curso de Administração Pública, na modalidade a
distância, da Universidade Federal de São João Del Rei, e também os seus hábitos
e comportamentos de estudos. A população compreendeu os 279 alunos do curso
de Administração Pública que estão em atividade no ano de 2016. Foram obtidos
59 questionários, correspondendo 21,14% da população. A pesquisa se caracteriza
como quantitativa, com caráter descritivo. O aluno EAD também encontra-se na
fase do tratamento andragógico em que o mais importante para ele é saber aplicar
os conhecimentos em vez de apenas guardá-los. A educação a distância implica na
interação entre os pares e a troca de papéis em diferentes momentos, consoante
as necessidades; a aprendizagem colaborativa produz potencialmente maiores
ganhos do que a aprendizagem individual, e não significa “aprender em grupo” mas
a possibilidades de o indivíduo beneficiar-se do apoio e da retroação de outros
indivíduos. O profissional atual precisa ser mais versátil e estar sempre ligado às
novas tendências, estas pessoas procuram cada vez mais sua autonomia e a
autoaprendizagem. Pode perceber por meio deste estudo que os alunos em sua
maioria possuem mais de 25 anos. A maioria também trabalha e destes que
trabalham grande parte já trabalha na administração pública. A maioria possuía
pouca experiência em EAD. Trabalham em média de 8 a 9 horas por dia. A maioria
mora a 30 Km do polo. Estudam até 2 horas por dia e grande parte de segunda a
sexta. Se conectam de casa e do trabalho. E estudam mais no turno da noite. Este
trabalho poderá ser utilizado no gerenciamento do curso, pois pode servir de base
para a tomada de decisão e formação de materiais didáticos.
Palavras-chave: Perfil, Educação a distância, Administração Pública
Abstract – This report presents the results of a survey which sought to make the
profile of the students of the Course of Public Administration, in the distance, the
Federal University of Sao Joao del Rei, and also their habits and behavior studies.
The population consisted of 279 students of public administration who are active in
the year 2016. We obtained 59 questionnaires, representing 21.14% of the
population. The research is characterized as quantitative with descriptive. ODL
student also is in the phase of andragogical treatment in which the most important
to him is able to apply knowledge rather than just keep them. Distance education
involves the interaction between the peers and the exchange of roles at different
times, depending on the needs; collaborative learning produces potentially larger
gains than individual learning, and does not mean "learning group" but the
possibilities for the individual to benefit from the support and feedback of others.
The current have to be more versatile and always be connected to the new trends,
this people are increasingly seeking their autonomy and self-learning. You can see
through this study that students mostly have more than 25 years. Most also work

and those who work largely has been working in public administration. Most had
little experience in distance education. Working on average 8 to 9 hours per day.
Most live 30 km from the pole. Study up to 2 hours per day and much of Monday to
Friday. Connect from home and work. And study more on the night shift. This could
be used in the management of the course, it can serve as a basis for decisionmaking and training of teaching materials.
Keywords: Profile, Distance Education, Public Administration

1. Introdução
Segundo UFSJ (2016) o curso de Administração pública da Universidade Federal de
São João Del Rei faz parte do programa Sistema Universidade Aberta do Brasil,
criado em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação. Seu objetivo
maior é proporcionar a articulação e integração do sistema nacional de educação
superior, constituído, assim, por instituições públicas de ensino superior que se
comprometeram com o oferecimento de ensino superior público de qualidade aos
municípios brasileiros. O curso de Administração pública EAD da UFSJ hoje conta
com aproximadamente 279 alunos distribuídos em 4 polos situados nos municípios
de Barroso, Franca, Sete Lagoas e Votorantim. Sendo Barroso e Sete Lagoas no
estado de Minas Gerais e Votorantim e Franca no estado de São Paulo.
Segundo UFSJ (2016) o curso objetiva formar profissionais com amplo
conhecimento de Administração Pública, capazes de atuarem no âmbito federal,
estadual e municipal, administrando com competência as organizações
governamentais e não governamentais, de modo pró-ativo, democrático e ético,
tendo em vista a transformação e o desenvolvimento da sociedade e do país.
Buscando oportunizar a formação de profissionais para atuarem como gestores em
áreas específicas da Administração Pública, o curso oferece três Linhas de
Formação Específica (LFE), ampliando competências e agregando ao egresso,
habilidades para o exercício da gestão pública na área por ele escolhida. São elas:
Gestão Governamental, Gestão Municipal e Gestão Pública da Saúde. Tem como
público-alvo do curso de Administração Pública os concluintes do segundo grau, que
residam nas regiões dos municípios em que os Polos UAB de Apoio Presencial do
Curso de Administração Pública estão lotados.
A estrutura do curso conta com os tutores, os professores e os monitores das
disciplinas, responsáveis pela definição dos conteúdos a serem estudados,
elaboração do guia de estudos e programação das atividades da semana,
elaboração e correção das avaliações presenciais. A interação dos professores com
os alunos e tutores se dá através do ambiente virtual do curso, o Moodle (Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment), software livre que funciona em
qualquer ambiente virtual que execute a linguagem PHP, voltado para
programadores e acadêmicos da educação.
Este trabalho torna-se necessário para melhor gerenciamento do curso e
conhecimento do perfil dos clientes do curso, para facilitar a tomada de decisão e
formação de materiais didáticos mais efetivos e condizentes com as necessidades,
expectativas e circunstâncias que estes vivenciam. Além de contribuir para a
otimização de todo o processo da Educação à Distância.
Neste ínterim este trabalho tem como objetivo principal formar o perfil do
aluno do curso de Administração Pública da UFSJ, na modalidade à distância.
Segundo Gil (2009) a pesquisa se delineia como quantitativa, com caráter

descritivo. Foram aplicados questionários estruturados, em formato eletrônico, aos
alunos do curso, abordando questões sobre as características socioeconômicas e os
hábitos de estudos. Foram obtidos 59 questionários, correspondendo 21,14% da
população. Os dados foram analisados de forma quantitativa, utilizando-se a
estatística (distribuição de frequência), onde foi feito o cruzamento de algumas
variáveis.
1.1 Educação a Distância
Segundo Moran (2002) a Educação a Distância é o processo de ensinoaprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão
separados espacial e/ou temporalmente. É ensino/aprendizagem onde professores e
alunos não estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados,
interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a Internet. Mas
também podem ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o
telefone, o fax e tecnologias semelhantes. Segundo Morgado (2013) aprendizagem
é um processo que é ao mesmo tempo é individual e social, o que implica na
interação entre os pares e a troca de papéis em diferentes momentos, consoante as
necessidades; a aprendizagem colaborativa produz potencialmente maiores ganhos
do que a aprendizagem individual, e não significa “aprender em grupo” mas a
possibilidades de o indivíduo beneficiar do apoio e da retroação de outros indivíduos.
Segundo Collis citado por Morgado (2013) a colaboração é um processo de
criação compartilhada: dois ou mais indivíduos, com habilidades complementares,
interagem para criar um conhecimento compartilhado que nenhum deles tinha
previamente ou poderia obter por conta própria. A colaboração cria um significado
compartilhado sobre um processo, um produto ou um evento. Suas ideias (COLLIS,
1993) têm semelhanças com as ideias do social construtivismo e com as ideias de
Vygotski sobre a interação social.
A construção de uma comunidade de aprendizagem é fundamental, pois esta
é o meio pelo qual ocorre a aprendizagem colaborativa. Por isso a ação do professor
no ambiente virtual é de extrema relevância para a criação de um sentimento de
comunidade. O professor está de fato a contribuir para o desenvolvimento de
interações interpessoais produtivas entre os participantes e a criar as condições
necessárias para que o conhecimento seja dividido com os demais e construído
pelos estudantes. Sendo que a chave para o sucesso do ensino online se centra na
atuação do professor.
Morgado (2013) enumera quatro áreas de atuação do professor: aspectos
pedagógicos, gestão, social, técnicos. A autora menciona também fatores de grande
importância para construção de um contexto de aprendizagem na EAD, tais como:
visibilidade, feedback, materiais e permanência, logo gerenciados pelo professor.
O professor no ensino a distância continua tendo papel preponderante para o
sucesso dos cursos online, sua a função agora de mediador e dinamizador do
aprendizado. Sendo a tecnologia um meio a ser gerenciada por ele e utilizada pelos
alunos.

1.2 O aluno da Educação a Distância
Segundo Ferreira e Mendonça (2007) o aluno do curso à distância possui
característica próprias que são necessárias para estimular a percepção e a cognição
do mesmo com a finalidade de prender sua atenção por longos períodos de tempo.
Em entrevista à folha online o presidente da ABED (Associação Brasileira de
Educação à Distância), admitiu que o aluno da educação à distância deve ser um
pouco mais maduro, autônomo e que cumpra os prazos. A tecnologia seja ela qual
for deve ser de fácil acesso e utilização pelos alunos e o professor deve ter a
capacidade de manter o interesse do aluno, motivando-o sempre.
O profissional atual precisa ser mais versátil e estar sempre ligado às novas
tendências, esta pessoas procuram cada vez mais sua autonomia e a
autoaprendizagem. Ferreira e Mendonça (2007) definem que aprendizagem
autônoma como um processo de ensino e aprendizagem centrada no aprendente, e
diz ainda que o professor deva assumir-se como recurso deste aprendente. Ferreira
e Mendonça (2007) ainda afirmam que esse perfil ainda está distante do ideal, pois
muitas pessoas que ainda procuram a educação a distância não têm esse perfil,
mas segundo eles está se modificando rapidamente. Pallof e Pratt (2004) afirmam
que:
O aluno online é geralmente descrito como alguém que tem mais de 25
anos, está empregado, preocupado com o bem-estar social da comunidade,
com alguma educação superior em andamento, podendo ser tanto do sexo
masculino quanto do feminino.

Ferreira e Mendonça (2007) afirmam que o aluno da educação a distância
atualmente encontra-se na fase da andragogia que é a arte e a ciência de ajudar
adultos a aprenderem, partindo das diferenças básicas entre o ser-adulto e o sercriança. Segundo os autores os adultos aprendem para uma aplicação imediata das
atividades que executam, no sentido de resolver problemas. Os jovens e as crianças
aprendem com a finalidade de estocar conhecimentos. Os princípios básicos da
andragogia permitem elaborar processos efetivos para a aprendizagem:
necessidade de saber do estudante; autoconceito do estudante; experiência anterior
do estudante; prontidão para aprender; orientação para aprender; motivação para
aprender.

1.3 Metodologia
Segundo Gil (2008) o problema da quantificação em ciências sociais, pois os fatos
dificilmente podem ser tratados como coisas, pois são produzidos por seres que
sentem, pensam, agem e reagem, sendo capazes, portanto, de orientar a situação
de diferentes maneiras. O pesquisador também é um ator que sente, age e exerce
sua influência sobre o que pesquisa, tem de ser o mais objetivo possível para
escapar de suas preferências, inclinações, interesses particulares, caprichos,
preconceitos. E assim ser o mais neutro possível nas suas acepções.
Segundo Gil (2008) esta pesquisa tem o caráter descritivo, pois tem como
objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Sendo uma de suas
características mais significativas está na utilização de técnicas de coletamento de
dados. Pois esta pesquisa tem como objetivo estudar as características de um
grupo: sua distribuição por idade, procedência, nível de escolaridade,
comportamento de estudo, etc. Esta pesquisa poderá dar uma visão geral do
problema o que a aproximará também da pesquisa exploratória.
As etapas para a consecução da pesquisa foram observadas segundo Gil
(2009): formulação do problema, construção de hipóteses ou determinação dos
objetivos, delineamento da pesquisa, operacionalização dos conceitos e variáveis,
seleção da amostra, elaboração dos instrumentos de coleta de dados, coleta de
dados, análise e interpretação dos resultados, redação do relatório.
Segundo Gil (2008) a pesquisa também é caracterizada como levantamento
de campo, pois se caracterizou pela interrogação direta das pessoas cujo
comportamento se deseja conhecer. Pois foi solicitado informações a um grupo
significativo de pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante
análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes dos dados coletados. As
conclusões obtidas serão por meio de uma amostra do universo total da população
de alunos.
A amostragem utilizada foi a de acessibilidade ou por conveniência, pois
espera-se que os alunos que respondam o questionário representem a população
total de alunos.
Para realização da pesquisa será realizado um questionário que segundo Gil
(2008) é a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são
submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos,
crenças, sentimentos, valores, interesse, expectativas, aspirações, temores,
comportamento presente ou passado, etc. O questionário foi proposto com foco no
objetivo da pesquisa, foram autoaplicados pelos alunos tendo sido disponibilizado na
internet e enviado o link para preenchimento. Foi um total de 22 perguntas com
respostas do tipo múltipla escolha. Sendo assim também do tipo fechadas.
Após a aplicação do questionário foi feita uma análise quantitativa e
interpretação dos dados obtidos. Também foi realizada a descrição dos dados, ou
seja, foi caracterizado o comportamento de cada uma das variáveis no conjunto das
observações.

2. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA
O artigo teve como objetivo a analisa o perfil dos alunos e também os seus hábitos
de estudo. Para a formulação do perfil foram realizadas perguntas como idade, qual
o polo de ensino ele é vinculado, a distância da sua casa até o polo, se ele trabalha,
se trabalha na administração pública e qual esfera da administração ele trabalha.
Também foi questionado se ele já tem curso superior e qual área do conhecimento
pertence o curso realizado, também foi questionado se já tem pós-graduação e se
faz outro curso superior concomitante a este. Aos alunos que não são funcionários
públicos foi questionado se eles pretendem ser. Também foi questionado quantas
horas de estudo por dia em média. Já quanto aos hábitos de estudo foi perguntado
quantas horas se dedica por dia em média, também a frequência dos seus estudos,

que turno ele estuda mais, de onde ele se conecta ao curso. Foi questionado
também a experiência dos alunos em EAD, as suas preferências de atividades de
ensino e de mídias e qual aparelho eletrônico ele mais utiliza para estudar.
2.1 Perfil dos Alunos
Cerca de 91,37% dos alunos trabalham. Quanto a idade foi verificado que os
alunos em sua maioria são mais maduros, de idade mediana, pois os resultados
foram uma concentração maior dos alunos na faixa etária dos 26 aos 49 anos
totalizando nessa faixa 81,05% conforme gráfico abaixo.

Quantos anos você tem?
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Total

18 a 25
10,35%

26 a 33
29,32%

34 a 41
24,14%

Gráfico 1 – Idade Média dos Alunos

42 a 49
27,59%

50 ou mais
8,62%

Os alunos que trabalham, ficou caracterizado que em sua maioria são
funcionários públicos, o percentual obtido foi de 57,69%, vindo depois os que
trabalham em empresa privada com percentual de 25% e depois um número
significativo de autônomos com 11,53% conforme gráfico abaixo:
Qual o tipo de trabalho?
administração
pública 57,69%
autônomo 11,53%
empregado em
empresa privada 25%
Empregado Empresa
Pública 1,92%
Empresa Paraestatal
1,92%
empresário 1,92%

Gráfico 2 – Tipo de trabalho

Com relação aos que trabalham na administração pública, foi perguntado qual
esfera da administração foi obtido que em sua maioria se dedicam a esfera estadual
e municipal, sendo a esfera federal uma taxa bem menor. Sendo estadual 45,2%,
Municipal 41,9% e Federal 12,9%.
Os alunos que não são funcionários públicos foram indagados se queriam se
tornar funcionários, 96,56% disseram que sim. Um número bastante expressivo.
Quanto a questão de já se ter curso superior cerca de 60,35% responderam
que já têm curso superior, ou seja a maioria dos alunos já possuem algum curso
superior. Este foram indagados de qual área do conhecimento pertencia o curso
realizado, a maior taxa foi a dos curso de ciências humanas com 43,47%, seguida
de ciências exatas com 21,73% conforme gráfico abaixo:

Qual área do conhecimento de seu curso superior?
ciências biológicas 13,04%
Ciências da Saúde 4,34%

ciências exatas 21,73%
ciências humanas 43,47%
ciências sociais 13,04%
Curso Superior em
Segurança Pública 4,34 %
Gráfico 3 –Área do conhecimento do curso superior realizado

Os alunos que possuem curso superior foram questionados se têm curso de
pós-graduação, cerca de 54% responderam que sim, o que significa que 22,41% do
total dos alunos possuem pós-graduação. Os discentes também foram questionados
se faziam outro curso superior concomitante ao curso de administração pública,
cerca 8,63% do total da amostra afirmaram que fazia outro curso, sendo estes bem
variados como curso de direito, ciências contábeis, design de moda.
Os estudantes também responderam quanto a quantas horas trabalham por
dia, o percentual majoritário foi o de 59,26% entre 8 e 9 horas seguido de 12,96%
entre 9 e 10 horas por dia conforme o gráfico abaixo:

Quantas horas trabalha por dia?
até 5 horas 11,11%
Entre 5 e 7 horas
11,11%
Entre 8 e 9 horas
59,26%
Entre 9 e 10 horas
12,96%
Gráfico 4 –Quantas horas tabalha por dia

Os discentes também foram questionados quanto a distância da sua casa até
o polo de ensino foi preponderante a resposta até 30km com percentual de 45,76%,
sendo em seguida com 25,42% a distância de 30 até 60 km, ou seja 71,18% da
amostra está distante até 60 Km do polo segundo gráfico abaixo:

Qual a distância da sua casa até o polo?
30
25
20
15
Total

10

5
0
Até 30 Km
45,76%

Entre 30 e 60 Entre 60 e 90
km 25,42%
Km 13,56%

Entre 90 e
120 Km
3,39%

Mais de 120
Km 11,87%

Gráfico 5 –Qual a distância da sua casa até o polo de ensino

Porem quando verificados a distância por polo, o da cidade de Barroso
apresentou característica diferente dos demais, sendo a maioria da amostra
correspondente a 47,62% entre 30 e 60 km seguido de 14,28% até 30 km e também
de 14,28% entre 60 e 90 Km. Os demais polos seguiram a tendência com maioria
até 30 Km: Franca obteve 75%, Votorantim com
87,5% e Sete Lagoas com
53,33%.
Quanto a resposta de qual o seu polo o aluno pertencia a maioria foi o do polo
da cidade de Barroso seguida do Polo de sete Lagoas conforme o gráfico abaixo:

Percentual dos respondentes por polo

Barroso 37,5%
Franca 16,07%
Sete Lagoas 32,14%
Votorantim 14,29%

Gráfico 6 – Percentual do respondentes por polo

2.2 Comportamento e Preferências de estudo
Foi verificado que segundo as respostas que 33,89% estudam em média mais de 1
hora até 2 horas e 33,20% estudam até 1 hora, o que totaliza 67,09% estudam até 2
horas por dia segundo gráfico abaixo:
Horas de estudo por dia
até 1 hora 32,20%
mais de 1 até 2 horas
33,89%
mais de 2 até 3 horas
22,03%
mais de 3 até 4 horas
5,08%
mais de 4 horas 6,78%

Gráfico 7 – Horas de estudo por dia

Os estudantes quanto a frequência dos estudos pode-se notar que cerca
49,15% estudam de segunda à sexta-feira, 27,12% afirmaram estudar mais
frequentemente nos finais de semana e 23,73% responderam que estudam
regularmente durante a semana e nos finais de semana, como demonstra o gráfico
abaixo:
Qual a frequência dos estudos?

É mais frequente de
segunda à sexta 49,15%
É mais frequente nos
finais de semana 27.12%
Estudo regularmente
durante a semana e nos
finais de semana 23,73%

Gráfico 8 – Frequência dos estudos

Com relação ao período que os alunos habitualmente se conectam ao curso,
o período da noite obteve 66,10% do total da amostra. Demonstrando que os alunos
em sua maioria se conectam à noite, o período da manhã obteve 23,73% e à tarde
somente 10,17%.

Qual período se conecta mais frequentemente ao
curso?

Perído da Manhã
23,73%
Período da Noite
66,10%
Período da Tarde
10,17%
Gráfico 9 – Período em que o aluno se conecta ao curso

Os discentes afirmaram com 79,66% da amostra que se conectam mais
frequente de casa e 18,65% se conectam do trabalho e 1,69% no polo de ensino,
nenhum aluno afirmou se conectar de lans house.
Qual local se conecta mais frequentemente ao
curso?

Casa 79,66%
polo de ensino 1,69%

trabalho 18,65%

Gráfico 10 – Local de conexão

A questão da experiência em EAD, os alunos em sua maioria não tinha
qualquer experiência antes deste curso totalizando 69,50%. Os 30,50% que tinham
experiência em EAD cerca de 36,84% realizaram cursos com mais 120 horas até
300 horas, 31,58% tinha experiência com mais de 30 horas até 120 horas e 31,58%
realizaram cursos EAD de até 30 horas, conforme demonstra o gráfico abaixo:

Quantas horas de experiência em EAD?

120 horas até 300
horas 36,84%
até 30 horas 31,58%
mais de 30 horas até
120 horas 31,58%

Gráfico 10 – Horas de experiência em EAD

Os alunos afirmaram em 76,27% da amostra que preferem as atividades de
ensino do tipo tarefa individual, 16,95% afirmaram o fórum de discussão, 3,39%
escolheram trabalhos em grupo e 3,39% escolheram leitura de textos conforme
demonstra o gráfico abaixo:

Preferências das atividades de Ensino
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Total

Fórum 16,95% leitura de textos tarefa individual trabalhos em
3,39%
76,27%
grupo 3,39%
Gráfico 11 – Preferências das atividades de Ensino

Com relação as preferências de mídias 61,02% preferiram os arquivos em
vídeos, seguido de 30,51% dos arquivos de leitura e 8,47% de arquivos de
apresentação do tipo Power point. Os arquivos do tipo de áudio obteve resultado
nulo. Conforme demonstra o gráfico abaixo:

Preferências de Mídias
40
35
30
25
20

Total

15
10
5
0
arquivos de apresentação arquivos em vídeo 61,02%
tipo Power point 8,47%

arquivos para leitura
30,51%

Gráfico 12 – Preferências de Mídias

O questionamento quanto ao aparelho eletrônico que utilizam para se
conectarem ao curso 71,19% utilizam mais frequentemente o notebook, 25,42%
utilizam o computador pessoal tipo desktop e 3,39% utilizam o tablet. O resultado
para o smartphone foi nulo. Conforme demonstra o gráfico abaixo:
Utilização de aparelho eletrônico para se conectar ao curso

Computador pessoal tipo
desktop 25,42%
Notebook 71,19%
Tablet 3,39%

Gráfico 13 – Tipos de aparelhos eletrônicos utilizados

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo procurou formular o perfil dos alunos do Curso de Administração
Pública, na modalidade a distância, da Universidade Federal de São João Del Rei , e
também os seus hábitos e comportamentos de estudos. Pode-se perceber que mais
de 91% dos alunos trabalham e que quase 60% já têm curso de graduação e 22%
possuem pós-graduação Os que já possuem curso de graduação em sua maioria
são formados na área do conhecimento em ciências humanas. Quanto a idade, a
maioria são mais maduros, sendo a maioria constante na faixa dos 26 aos 49 anos.
Ficou caracterizado também que a maioria dos alunos que trabalham já são

funcionários públicos. E os que não são funcionários públicos quase a totalidade
querem se tornar. A maioria dos alunos também trabalham em média de 8 a 9 horas
por dia. Foi verificado também que a maioria dos alunos mora em até 30 Km do
polo, ficando este índice de 45,76% porem o polo de barroso apresentou
característica diferente sendo a maioria entre 30 e 60 Km. O percentual dos que
responderam foi a maioria da cidade de Barroso com 37,5%, Franca 16,07%,
Votorantim 14,29% e Sete Lagoas 32,14%.
Quanto ao comportamento e hábitos de estudo, cerca de 67,09% estudam
até 2 horas por dia. A maioria estuda somente de segunda a sexta-feira 49,15%,
porem uma grande parcela estuda somente nos finais de semana, 27,12%. Grande
parte dos alunos estuda mais frequentemente no período da noite 66,10%, vindo o
turno da manhã com uma parcela significativa de 23,73%. Os discentes afirmaram
com 79,66% da amostra que se conectam mais frequente de casa e 18,65% se
conectam do trabalho. A questão da experiência em EAD, os alunos em sua maioria
não tinha qualquer experiência antes deste curso totalizando 69,50%. Os 30,50%
que tinham experiência em EAD cerca de 36,84% realizaram cursos com mais 120
horas até 300 horas. Os alunos afirmaram em 76,27% da amostra que preferem as
atividades de ensino do tipo tarefa individual e 16,95% preferiram o fórum de
discussão. A maioria escolheu a mídia do tipo vídeo como preferencial, ficando
arquivos para leitura de textos em segundo lugar. Os alunos também utilizam mais o
notebook para se conectarem ao curso vindo em seguido do computador pessoal
tipo desktop. Pode-se perceber que os tablets e smartphones ainda são pouco
usados.
Este trabalho poderá ser utilizado no gerenciamento do curso, pois
conhecimento do perfil dos clientes do curso, pode servir de base para a tomada de
decisão e formação de materiais didáticos mais efetivos e condizentes com as
necessidades, expectativas e circunstâncias que estes vivenciam. Além de contribuir
para a otimização de todo o processo da Educação à Distância.
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Resumo – Analisar o aparato legal que regula a (EAD) no Brasil, sob duas
perspectivas: (a) sua evolução, tendo em vista a percepção de modelos de EAD;
(b) sua condição atual, tendo em vista como ela se relaciona com alguns
documentos governamentais que discutem sua qualidade e gestão. Destacamos
os “Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância” como um deles.
Nesse sentido, neste trabalho apresentamos uma discussão que envolve os
“Referenciais” e os seguintes dispositivos legais: Lei n° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996; Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998; Decreto nº 5.622, de 19 de
dezembro de 2005; Resolução CNE/CES nº 1, de 11 de março de 2016. A
perspectiva analítica procura considerar uma relação entre os instrumentos legais
e as disposições presentes nos “Referenciais”, pois pressupomos que tais
instrumentos estão regulando a dinâmica da EAD e devem se apresentar também
como facilitadores (por conta de seus dispositivos) de boas práticas nessa
modalidade, sobretudo no que se refere a temas candentes atualmente: a
institucionalização da EAD; o estatuto/condição a tutoria; a mediação
(considerando todos os meios). Percebemos um tipo de gradação que deve ser
entendida considerando o estatuto de cada instrumento legal (lei; decreto;
resolução; portaria etc.) e uma tentativa de considerar a multiplicidade de ações
em EAD atualmente existentes.
Palavras-chave: legislação em EAD; Referenciais de qualidade para educação a
distância
Abstract – Analyze the legal apparatus What regulates (EAD) in Brazil, sobbing
Two Perspectives: (a) your evolution, In view of the EAD models perception; (B)
SUA Current Condition, In view Like It relates to some Government Documents
discussing their quality and management. The highlight "Quality references for
Distance Education" as hum Theirs. In this sense, this work presents a discussion
involving the "reference" and the following devices Legal: Law No. 9.394, of
December 20, 1996; Decree No. 2,494, of February 10, 1998; Decree No. 5.622, of
December 19, 2005; CNE/CES # 1 of 11 March 2016. Analytical Perspective
Looking consider a relationship between the Legal Instruments and as provisions
GIFTS in "reference" for such instruments assume que station regulating the
dynamics of EAD and shall report also as facilitators good practice in this mode,
especially not what if the report affairs currently burning: the institutionalization of
EAD; the Status / mentoring condition; Mediation (considering all means). We
realize hum kind of gradation que must be understood by considering the status of
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each legal instrument (law, decree, resolution, ordinance, etc.) and an attempt to
consider a stock Multiplicity in currently existing EAD.
Keywords: legislation in distance education; Benchmarks quality for distance
education

Introdução
Desde que a educação a distância (doravante EAD) começou a ser considerada no
âmbito do ensino superior no Brasil, apesar de sua trajetória mais antiga em outros
níveis, deparamo-nos com uma grande quantidade de definições e de condições de
regulação. Em nossos estudos anteriores, percebemos que as definições traduzem
uma forte relação com o uso das tecnologias para dar conta de sua principal
característica: a distância física entre professor e aluno. Nesse sentido, uma das
preocupações primordiais é o ajuste das formas de comunicação que garantem a
interação entre os diferentes atores nesse tipo de modalidade (GOUVÊA e
OLIVEIRA, 2006).
Tomando a definição de EAD apresentada no recente Decreto 5.622 de
19/12/2005, podemos constatar esse tipo de visão:
Art. 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância
como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. (Dec.
5.622/2005)

A EAD, em contexto nacional, tornou-se objeto de discussão tendo em vista
uma política de democratização do ensino e a formação continuada.
“As
ordenações legais com relação a esta modalidade constituem indicadores de um
movimento que, mesmo de forma contida, procura estabelecer parâmetros para o
seu desenvolvimento em diferentes níveis” (GOUVÊA e OLIVEIRA, 2006, p.25).
O objetivo do nosso estudo é a análise do aparato legal que regula a EAD
atualmente no Brasil sob duas perspectivas: (a) sua evolução, tendo em vista a
percepção de modelos de EAD; (b) sua condição atual, tendo em vista como ela se
relaciona com alguns documentos governamentais que discutem sua qualidade e
gestão. Nesse sentido, destacamos os “Referenciais de Qualidade para a Educação
a Distância” é um deles (doravante “Referenciais”), assim como o Plano Nacional de
Educação, objeto de outra análise.
Neste trabalho, especificamente, apresentamos uma discussão que envolve
os “Referenciais” e os seguintes dispositivos legais: Lei n° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996; Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998; Decreto nº 5.622, de 19 de
dezembro de 2005; Resolução CNE/CES nº 1, de 11 de março de 2016 (Estabelece
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Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação
Superior na Modalidade a Distância).
A perspectiva analítica procura considerar uma relação entre os instrumentos
legais e as disposições presentes nos “Referenciais”, pois pressupomos que tais
instrumentos estão regulando a dinâmica da EAD e devem se apresentar, também,
como facilitadores (por conta de seus dispositivos) de boas práticas nessa
modalidade, sobretudo no que se refere a temas candentes atualmente: a
institucionalização da EAD; o estatuto/condição a tutoria; a mediação (considerando
todos os meios).
Conforme as informações no site do MEC, a primeira versão desse
documento foi elaborada em 2003, porém no ano de 2007 uma comissão de
especialistas foi constituída para construir uma versão mais atualizada. A informação
acerca do estatuto desse documento é que os “Referenciais”
[...] circunscrevem-se no ordenamento legal vigente em complemento às
determinações específicas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do
Decreto 5622, de 20 de dezembro de 2005, do Decreto 5773 de junho de
2006 e das Portarias Normativas 1 e 2 de 11 de janeiro de 2007 [...] (MEC,
2016)

Desse modo, podemos entender uma relação entre tal documento e os
dispositivos legais de modo a conferir, ao menos idealmente, uma organicidade às
ações em EAD. Em nossas análises, adotamos o documento disponibilizado no site
do MEC e datado de 2007.
A discussão que empreendemos deve ser entendida tendo como base a ideia
de que o ordenamento legal acompanha a modalidade EAD há décadas e que ele
regula, como é natural, as práticas vigentes em termos de oferta, avaliação,
credenciamento e gestão, para nos atermos em dispositivos mais gerais.
No caso dos “Referenciais”, destacamos que ele constitui um documento
orientador para a qualidade de projetos de cursos na modalidade a distância. Nesse
sentido, e entendendo, conforme expresso no texto do documento, a complexidade
e a necessidade de uma abordagem sistêmica, oito tópicos são elencados como os
principais a serem considerados na elaboração de um Projeto Político Pedagógico
(PPP) de um curso a distância.
Já nesse ponto, percebemos o entrelaçamento entre a proposta orientadora,
indicando a elaboração cuidadosa do PPP, e as orientações legais mais recentes.

Dialogando com os Referenciais e com a Legislação
Efetuamos a análise com base nos oito tópicos, mas, neste trabalho, apresentamos
a discussão em torno de quatro, procurando um equilíbrio entre o acadêmico e o
administrativo: (i) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e
aprendizagem; (ii) Sistemas de Comunicação; (v) Equipe multidisciplinar; (vii)
Gestão Acadêmico-Administrativa.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Nem todas as legislações estarão presentes na discussão com os referenciais
selecionados, pois a leitura e discussão nos levaram a compreender que alguns
dispositivos legais estão mais em destaque do que outros, dependendo do
referencial adotado.
Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem
Trata-se de um tópico que discorre, fundamentalmente, sobre a concepção de
educação que deve estar explicitada, ou nortear, o PPP do curso. Nesse sentido,
indica os pontos que são necessários evidenciar no projeto, de modo a construir-se
como um curso de qualidade em EAD: base epistemológica de educação, de
currículo, de ensino, de aprendizagem, de perfil do estudante que deseja formar;
com definição, partir dessa opção, de como se desenvolverão os processos de
produção do material didático, de tutoria, de comunicação e de avaliação,
Como a legislação que regula a EAD concebe tais questões?
A partir dos marcos legais, podemos inferir algumas dessas questões, mesmo
que elas não sejam explicitamente indicadas em termos de desenvolvimento.
Podemos afirmar que a EAD foi regulamentada com a promulgação da Lei
9.394/96, que fixou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), atribuindo à
União, especificamente ao Poder Executivo Federal, através do seu Art. 80, a
regulamentação não apenas dos aspectos fundamentais (quais as instituições
poderiam oferecer essa modalidade, os requisitos para realização de exames, de
que forma se realizaria o registro de diplomas relativos a cursos de educação a
distância), como também das demais disposições, como incentivo ao
desenvolvimento, veiculação de programas de ensino a distância, organização e
regime, produção, controle e avaliação de programas, etc (LOBO NETO, 1998).
A LDB trouxe uma importante restrição em relação ao ensino fundamental,
admitindo-se a EAD apenas como forma de complementação da aprendizagem ou
em situações emergenciais, conforme Art. 32, § 4°. Trouxe ainda, de forma
expressa, uma imposição aos Entes Federativos, estabelecendo que cada Município
e, supletivamente, os Estados e a União, proveja cursos presenciais ou a distância
aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados e realizem programas de
capacitação para todos os professores em exercício, utilizando, também, para isso,
os recursos da educação a distância, conforme Art. 87, § 3°.
Embora a LDB não tenha conceituado legalmente a EAD, houve uma
preocupação do legislador em relação à flexibilidade de partição com os cursos
nessa modalidade, pois revogou a obrigatoriedade da frequência de alunos e
professores nos cursos de EAD, conforme Art. 47, § 3°.
Considerando o estatuto da LDB, não é adequado esperar que ela
estabelecesse questões específicas sobre EAD. Isso é aguardado pela comunidade
da área com os outros dispositivos legais.
Porém, o conceito legal de EAD surgiu dois anos após a promulgação da
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LDB, com o Decreto nº 2.494/98, que regulamentou o Art. 80 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, trazendo, em seu Art. 1º, a seguinte redação: “Educação a
distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a
mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em
diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e
veiculados pelos diversos meios de comunicação.”
Esse Decreto obriga que os cursos ministrados sob a forma de educação a
distância sejam organizados em regime especial, e definiu tal regime com sendo:
“flexibilidade de requisitos para admissão, horários e duração, sem prejuízo, quando
for o caso, dos objetivos e das diretrizes curriculares fixadas nacionalmente”. Sendo
assim, tal flexibilização, no caso da EAD, fez com que o tempo e o espaço não
estivessem mais ligados, sacramentando o grande diferencial em relação à
educação presencial. (LOBO NETO, 1998.)
Nota-se que o conceito inicial de EAD, abordado no Decreto de 1998, não faz
menção ao tempo e ao espaço, porém, o Decreto nº 5.622/05 que regulamenta o art.
80 da Lei nº 9.394 e revoga o Decreto nº 2.494, traz, em seu Art. 1º, um novo
conceito legal de EAD, fazendo referência ao tempo e espaço: “modalidade
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e
comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas
em lugares ou tempos diversos”.
Importante ressaltar que o desenvolvimento dessas atividades educativas
está no âmbito da educação a distância. Sá (2007) desenvolve uma discussão
acerca dessa “confusão” entre educação a distância e ensino a distância,
destacando que este é instrumental e procura disponibilizar informações via material
impresso ou virtual, possuindo características de treinamento. Já a EAD trata de
processo formativo no qual ocorre a construção ou a reconstrução do conhecimento,
há uma intenção pedagógica na formação.
Portanto, percebe-se uma diferenciação conceitual de EAD entre os dois
Decretos, indicando uma preocupação em se destacar o principal aspecto que
distingue a EAD, e, implicitamente, fornecendo uma conotação pedagógica para
distinguí-la do ensino a distância.
No entanto, vale destacar, ainda estamos um pouco longe de indicações mais
específicas e precisas sobre os itens considerados relevantes ao PPP de um curso a
distância. Temos, sim, algumas indicações.
Em relação ao currículo na EAD, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional não faz nenhuma menção específica, tratando este assunto de forma geral
envolvendo a educação como um todo, como já destacado, tendo em vista o objetivo
dessa Lei. Em 2005, o Decreto nº 5.622, faz referência especificamente ao currículo
na EAD somente no que tange à obrigatoriedade de sua apresentação com a
finalidade de explicitar a concepção pedagógica dos cursos e programas a distância
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dos respectivos projetos pedagógicos de cursos e programas na modalidade a
distância, conforme explicitado no Art. 13, Inciso III, alínea a.
Art. 13. Para os fins de que trata este Decreto, os projetos pedagógicos de
cursos e programas na modalidade a distância deverão:
I - obedecer às diretrizes curriculares nacionais, estabelecidas pelo
Ministério da Educação para os respectivos níveis e modalidades
educacionais;
II - prever atendimento apropriado a estudantes portadores de necessidades
especiais;
III - explicitar a concepção pedagógica dos cursos e programas a distância,
com apresentação de:
os respectivos currículos;”

Após onze anos, o Ministério da Educação voltou a tratar da EAD através da
Resolução CNE/CES nº 1, de 11 de março de 2016, em que estabelece Diretrizes e
Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na
Modalidade a Distância.
Tal Resolução ampliou a abrangência do conceito de EAD através do Art. 2º caput, em que foi incluída a preocupação com a qualificação do pessoal, com as
políticas de acesso, e com o desenvolvimento de um sistema de avaliação e
acompanhamento, cujos critérios propiciem maior articulação, interação e
complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade “real”, levando em
consideração que as atividades educativas dos processos de ensino e
aprendizagem em rede se desenvolvem em lugares e/ou tempos diversos.
Também foi inserida, no Art. 2º § 1º, uma relevante obrigatoriedade em
relação à modalidade em EAD, exigindo que esta deva compor o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), conforme o Art. 2º § 1º, indicando,
somente em 2016, um caminho mais claro aos processos de institucionalização e
ligando-se a determinantes já indicadas nos “Referenciais”.
Em entrevista disponível no portal da Anped, Luiz Dourado, autor do Parecer
CNE/CES nº567/2015 que resultou na Resolução CNE/CES nº01/2016, considera tal
instrumento um marco histórico para a educação, por diferentes razões.
Trata-se de Diretriz e Norma Nacional inédita para a oferta de cursos e
programas de Educação superior na modalidade educação a distância,
produzida pelo CNE. O Parecer e a Resolução, além de contextualizar os
desafios e indicadores para Ead avança ao conceitualizar EaD como
modalidade educativa a partir do tripé metodologias e dinâmicas
pedagógicas, gestão e avaliação. Os novos marcos legais estabelecem que
as IES credenciadas respondam pela organização acadêmica e gestão de
seus cursos; pela definição do currículo, metodologias e pela elaboração do
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material didático; pela orientação acadêmica dos processos pedagógicos;
pelos sistemas de acompanhamento e avaliação da aprendizagem, assim
como pela contratação, formação e gestão dos profissionais da educação
(professores, tutores e gestores), entre outros, sempre respeitando a
legislação em vigor.
As Diretrizes e Normas nacionais enfrentam, a partir de amplo processo de
discussão, antigos e novos dilemas no campo relativos a institucionalização
da ead, profissionais da educação, articulação dos marcos legais, relação
sede e polos, questões atinentes à avaliação e regulação, regime de
colaboração e parcerias entre IES, entre outros (ANPED, 2016, p.1)

Com esse dispositivo legal de 2016, depois de duas décadas, desde a LDB,
alguns artigos passaram a espelhar não somente um conjunto de práticas
desenvolvidas ao longo do tempo, como a regular questões presentes nos
“Referenciais”, como o tópico currículo. A Resolução, em seu art. 3º, indica que a
responsabilidade pela definição do currículo fica a cargo das instituições de
educação superior que atuam na modalidade EAD, porém respeitando a legislação
em vigor e as questões presentes nas Diretrizes e Normas Nacionais.
Percebe-se, então, uma clara delegação de competência por parte do
Ministério da Educação às Instituições de Ensino Superior, dando autonomia na
definição da estrutura curricular àquelas que ofertarem cursos de graduação na
modalidade EAD.
Sistemas de Comunicação
Os sistemas de comunicação, estando entre um dos referenciais de qualidade
sugeridos pelo Ministério da Educação para implantação de cursos a distância, foi
tratado sucintamente, porém de forma específica para a Educação a Distância, na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1998.
O Legislador, notadamente, individualizou a EAD afirmando, no Art. 80 caput,
que o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de
ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação
continuada.
Depreende-se, com a leitura do Art. 80 Parágrafo 4º da LDB, que com intuito
de facilitar e disseminar a EAD, esse tratamento diferenciado incluiu a redução dos
custos de transmissão em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e
imagens; concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; e
reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de
canais comerciais. Importante ressaltar que, em 2012, com a publicação da Lei nº
12.603, de 3 de abril de 2012, houve um substancial acréscimo no rol dos meios de
comunicação que poderiam ter seus custos de transmissão reduzidos para a EAD,
incluindo-se a este todos os outros meios de comunicação que sejam explorados
mediante autorização, concessão ou permissão do poder público.
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Observa-se que ao surgir o conceito legal de Educação a Distância em 1998,
o Decreto nº 2.494, em seu Art. 1º caput, enfatiza os diferentes suportes de
informação e a veiculação do ensino através de diversos meios de comunicação.
Porém se limitou a isso.
Ao revogar o conceito inicial de EAD trazido pelo Decreto nº 2.494/98, o
Decreto 5.622/05, também inclui, em seu Art. 1º caput, a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação (TIC) como forma de se realizar a
mediação didático–pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem.
Verifica-se que o elemento chave de todo processo de ensino-aprendizagem
(planejamento, execução e avaliação) é a comunicação. Portanto é preciso muita
atenção aos atos comunicativos entre todos os agentes envolvidos (professores,
alunos, equipe), pois isso impactará direta e indiretamente tanto no aprendizado do
aluno quanto no desenvolvimento do trabalho por parte dos educadores, fazendo
com que um curso fracasse ou tenha êxito. (NOBRE, 2008.)
Um aspecto importante sobre o uso das tecnologias deve ser interpretado
com a leitura do Art. 3º, § 5º da Resolução CNE/CES nº 1/16, pois é dito que a
definição do uso das tecnologias pretendidas e adotadas pela IES (internet, rádio,
transmissões via satélite, entre outros) deve estar em consonância com a realidade
da sede e do(s) polo(s) de EAD. Nota-se, portanto, que não há uma equidade entre
as IES em relação ao uso dos sistemas de comunicação.
Trata-se de um tópico de extrema relevância, considerando as peculiaridades
da EAD e tendo em vista que as discussões em torno dessa modalidade inserem-se
no macrocontexto das chamadas mudanças paradigmáticas da sociedade da
informação.
Sem dúvida, a centralidade que as tecnologias adquiriram na
contemporaneidade torna-se o cerne de muitas análises teóricas que
procuram compreender as mudanças nos processos sociais, econômicos e
políticos. Termos como sociedade da informação e sociedade do
conhecimento tomam forma e funcionam para nomear e classificar
diferentes processos que são a tônica “dos novos tempos”, tais como: as
trocas comunicacionais globalizadas; relações educacionais diferenciadas e
pautadas
nas
tecnologias
de
informação
e
comunicação;
redimensionamento das trocas comerciais e culturais etc (GOUVÊA e
OLIVEIRA, 2006, p. 55)

Tendo em vista a EAD, temos problematizações específicas acerca das
mediações e dos diferentes atores que se envolvem nos processos comunicacionais
que são a base do ensino-aprendizagem. Apesar de não ser específica da EAD, a
questão dos sistemas de comunicação lhe são centrais e fundamentais, o que
demanda uma discussão equilibrada sobre o papel da educação e das tecnologias
de informação e comunicação no ensino de qualidade.
Especificamente, esse tópico sempre esteve presente nos ordenamentos
legais, com menor ou maior detalhamento até o ano de 2016, destacando-se,
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sempre, a ideia de que tal sistema de comunicação deve garantir, não importando a
tecnologia adotada, a interação e interatividade do aluno com os materiais e os
professores/tutores/gestores do curso, constituindo uma das bases da mediação em
EAD.
Equipe multidisciplinar
Nos “Referenciais”, a equipe multidisciplinar é composta por três categorias
profissionais essenciais para uma oferta de curso de qualidade: docentes; tutores e
pessoal técnico-administrativo.
Desde a criação da LDB, em 1996, algumas exigências foram estabelecidas
para as universidades, criando requisitos mínimos para a formação de tal equipe de
profissionais, como, por exemplo, a exigência de que um terço do corpo docente,
pelo menos, possua titulação acadêmica de mestrado ou doutorado, e a de que um
terço do corpo docente trabalhe em regime de tempo integral, conforme consta no
art. 52, I e II.
A LDB deu às universidades, mantidas pelo Poder Público e no exercício da
sua autonomia, a possibilidade de propor o seu quadro de pessoal docente, técnico
e administrativo, assim como propor um plano de cargos e salários, conforme consta
no art. 54, § 1º, I. Isso possibilita que as IPES organizem e indiquem capacitação
para servidores técnicos no que tange à atuação na modalidade EAD.
Em 2005, o Art. 12, VIII, do Decreto nº 5.622, endossa o art. 52 da LDB,
ampliando-o e indicando que para o credenciamento das instituições que ofertarem
cursos e programas na modalidade a distância, o corpo docente, preferencialmente,
tenha formação para o trabalho com educação a distância.
Em relação à contratação de uma equipe desse tipo, nos casos em que a
educação a distância for ofertada em regime de colaboração, e resguardados os
respectivos papeis funcionais de cada parceria, será obrigação da IES credenciada
a responsabilidade contratual do docente e do tutor, conforme Art. 7º , § 3º , da
Resolução CNE/CES nº 1/16.
A Resolução CNE/CES nº 1/16, no Capítulo IV, usa um termo diferente do
que foi utilizado pelo MEC em 2007, ao criar o referencial de qualidade denominado
“Equipe Multidisciplinar”, tratando esta equipe com a seguinte denominação:
profissionais de educação.
A explicação de quem são esses profissionais da educação aparece dentro
do próprio conceito de EAD no art. 2º, a seguir sublinhado:
Para os fins desta Resolução, a educação a distância é caracterizada como
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica, nos
processos de ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado,
políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre
outros, de modo que se propicie, ainda, maior articulação e efetiva interação
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e complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade “real”, o local
e o global, a subjetividade e a participação democrática nos processos de
ensino e aprendizagem em rede, envolvendo estudantes e profissionais da
educação (professores, tutores e gestores), que desenvolvem atividades
educativas em lugares e/ou tempos diversos (CNE; CES, 2016, p. 1)

É possível observar uma pequena mudança na designação, a esses mesmos
profissionais, utilizada pelo MEC nos “Referenciais” e a que está sendo utilizada
atualmente na Resolução CNE/CES nº 1/16, na medida em que gestores “substitui”
técnicos-administrativos. Os profissionais de educação deverão ter formação
condizente com a legislação em vigor e preparação específica para atuar nessa
modalidade educacional, conforme Art. 8 da Resolução CNE/CES nº 1/16.
Nos § 1º e § 2º deste mesmo artigo foram conceituados o termo “corpo
docente” e “tutor”, respectivamente:
§ 1º Entende-se como corpo docente da instituição, na modalidade EaD,
todo profissional, a ela vinculado, que atue como: autor de materiais
didáticos, coordenador de curso, professor responsável por disciplina, e
outras funções que envolvam o conhecimento de conteúdo, avaliação,
estratégias didáticas, organização metodológica, interação e mediação
pedagógica, junto aos estudantes, descritas no PDI, PPI e PPC.
§ 2º Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EaD, todo
profissional de nível superior, a ela vinculado, que atue na área de
conhecimento de sua formação, como suporte às atividades dos docentes e
mediação pedagógica, junto a estudantes, na modalidade de EaD (CNE;
CES, 2016, p.1)

Em relação a esses profissionais da educação, o § 3º do Art 8º, afirma que a
política de pessoal de cada instituição definirá todos os elementos descritivos dos
quadros profissionais que estará envolvido no desenvolvimento acadêmico na EAD,
“de acordo com a legislação em vigor, respeitadas as prerrogativas de autonomia
universitária e ressalvadas as peculiaridades do Sistema UAB, instituído pelo
Decreto nº 5.800, de 2006” (CNE; CES, 2016, p.1).
Depreende-se que, com o mais recente instrumento legal, a equipe
multiprofissional está mais detalhada e estabelecida, porém, sem uma solução
definitiva acerca do tutor. Isso tem sido crucial, pois nos últimos anos tem tomado
força uma discussão não somente acadêmica, mas também, sindical, acerca do
estatuto do tutor.
Gestão Acadêmico-Administrativa
A gestão acadêmico-administrativa na EAD está intimamente relacionada à
utilização de recursos tecnológicos para o desenvolvimento e execução dos seus
processos, pois estes recursos permitirão a interação entre todos os diferentes
atores envolvidos: a instituição de ensino, os polos de apoio presencial, professores,
tutores, alunos e gestores. (GARBIN; DAINESE, 2010). Inclusive, segundo a Lei n°
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9.394/98 (LDB), os recursos e tecnologias destinados à EAD poderão servir para a
formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistérios nas demais
modalidades de educação. Recursos da EAD também poderão ser utilizados, de
forma subsidiaria, na formação inicial de profissionais de magistério, conforme Art.
62 § 2º e § 3º.
Entendemos, então, que além da gestão dos recursos tecnológicos, pensa-se
em uma integração que se torna possível por meio da institucionalização da EAD,
quando chegar-se-á ao ideal de se perceber todos os processos como educacionais.
Analisando a explicação deste referencial de qualidade no próprio texto
elaborado pelo Ministério da educação em 2007, percebe-se que a Resolução
CNE/CES nº 1/16, em seu art. 3º, trata, diretamente, de tal questão ao dizer que as
IES que atuam na modalidade EaD responderão pela organização acadêmica, pela
definição dos currículos, pela metodologia e elaboração de material didático; pela
orientação acadêmica dos processos pedagógicos; pelos sistemas de
acompanhamento e da avaliação da aprendizagem, assim como pela formação e
gestão dos profissionais da educação (professor, gestor e tutor), técnicos, em sua
sede e polos de EaD.
Também acrescenta, no § 1º, que as tecnologias, as metodologias e os
recursos educacionais, materializados em ambiente virtual multimídia interativo,
inclusive materiais didáticos, bem como os sistemas de acompanhamento e de
avaliação de aprendizagem, devem estar previstos e detalhados nos documentos
institucionais e acadêmicos, portanto cabe à Gestão Acadêmico-Administrativa
participar ativamente e com protagonismo na elaboração de tais documentos.
É possível entrever uma relação mais sólida entre os dois dispositivos. Se nos
“Referenciais”, fica estabelecido que
[...] é de fundamental importância que o estudante de um curso a distancia
tenha as mesmas condições e suporte que o presencial, e o sistema
acadêmico deve priorizar isso, no sentido de oferecer ao estudante,
geograficamente distante, o acesso aos mesmos serviços disponíveis para
ao do ensino tradicional [...] (MEC, 2007, p. 29)

na Resolução CNE/CES nº 1/16, no Art. 3º vislumbramos o seu detalhamento e
estabelecimento:
§ 2º Cabe à IES credenciada assegurar a todos os estudantes matriculados,
corpo docente, tutor e gestor, o acesso às tecnologias e aos recursos
educacionais do curso, respeitadas as condições de acessibilidade
definidas na legislação pertinente;
§ 3º Os sistemas de acompanhamento e avaliação da aprendizagem devem
ser contínuos e efetivos, visando a propiciar, a partir da garantia de
condições adequadas, o desenvolvimento e a autonomia do estudante no
processo de ensino e aprendizagem.
§ 4º Respeitados os respectivos projetos institucionais e pedagógicos, as
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tecnologias, as metodologias e os recursos educacionais para a educação a
distância devem favorecer a integração de diferentes mídias, suportes e
linguagens, bem como a interação entre múltiplos atores em sua
concepção, produção e disseminação (CNE/CES, 2016, p.2)

Importante destacar que embora o ato de credenciamento das IES perante o
MEC não esteja, literalmente, relacionada à Gestão Acadêmico-Administrativa e sim
à Gestão Administrativa, ele constitui um ato primário e de fundamental importância,
sem o qual nada mais seria possível, ou seja, nenhum valor legal teriam os
certificados e diplomas emitidos pelas IES.
O ato de credenciamento é obrigatório é serve tanto para instituições de
ensino públicas quanto para as privadas, conforme estabelecido no Decreto nº
5.622/05, Art. 7º, I e Art. 9º, respectivamente.
Outro aspecto relacionado à Gestão Acadêmico-Administrativa, trazido pela
Art. 3º, da Resolução CNE/CES nº 1/16, porém com um enfoque diferente do que foi
dado nos “Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância”, diz respeito à
responsabilidade social e ao comprometimento com o desenvolvimento regional.
Esse aspecto deve estar inserido no Projeto Político Pedagógico (PPP), cuja
execução é de responsabilidade da gestão como um todo.
Sustentabilidade financeira
A oferta de uma educação superior a distância de qualidade requer uma série de
investimentos inicialmente elevados na sua implantação, pois existe toda uma
preparação específica e diferente daquela demanda pelos cursos presenciais. Toda
essa preparação envolve recursos tecnológicos e de comunicação, produção de
material didático, capacitação das equipes multidisciplinares (também denominadas
“Profissionais da Educação”), a implantação e a manutenção de polos de apoio
presencial, na disponibilização dos demais recursos educacionais, assim como na
implantação (metodologia e equipe) da gestão do sistema de educação a distancia.
Conforme definido no art. 69 da LDB, que vale para toda a educação de forma
geral:
União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta
nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de
impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção
e desenvolvimento do ensino público (BRASIL, 1996, p. 49).

Para que seja viável o desenvolvimento desta modalidade, surgiram alguns
aparatos legais dando, inclusive, tratamento diferenciado à educação a distância,
conforme consta o art. 80 § 4º da LDB:
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão
sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam
explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder
público; (Redação dada pela Lei nº 12.603, de 2012)
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II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos
concessionários de canais comerciais (BRASIL, 1996, p. 56)

Como forma de incremento e incentivo à EAD, é permitida a celebração de
convênios e acordos de cooperação para fins de oferta de cursos ou programas a
distância entre instituições de ensino brasileiras, devidamente credenciadas, e suas
similares estrangeiras, desde que sejam previamente submetidos à análise e
homologação pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino, para que os
diplomas e certificados emitidos tenham validade nacional, conforme Art. 6º do
Decreto 5.622/05.
O mesmo decreto, em seu Art. 26, amplia esse incentivo à EAD dizendo que
as instituições credenciadas para oferta de cursos e programas a distância poderão
estabelecer vínculos para fazê-lo em bases territoriais múltiplas, mediante a
formação de consórcios, parcerias, celebração de convênios, acordos, contratos ou
outros instrumentos similares, observadas algumas condições.
A educação superior a distância pode ser fomentada/financiada por órgãos e
entidades da Administração Pública direta e indireta, porém, tanto as instituições de
educação superior quanto esses fomentadores/financiadores devem assegurar a
criação, a disponibilização, o uso e a gestão de tecnologias e recursos educacionais
abertos, por meio de licenças livres, que facilitem o uso, a revisão, a tradução, a
adaptação, a recombinação, a distribuição e o compartilhamento gratuito pelo
cidadão, resguardados os direitos autorais pertinentes. Conforme previsão do § 4º
Art. 2º, da Resolução CNE/CES nº 1/16.
No tocante às tecnologias, às metodologias e aos recursos educacionais,
como eles são elementos constitutivos dos cursos superiores na modalidade EaD, é
obrigatória sua previsão e detalhamento nos seguintes documentos institucionais e
acadêmicos: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), no Projeto Pedagógico
Institucional (PPI) e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), respeitadas as
condições materiais instaladas na sede e no(s) polo(s) de EaD. Essa exigência está
prevista no § 1º, do Art. 3º, combinado com o § 1º, do art. 2º, da Resolução
CNE/CES nº 1/16.
A responsabilidade acadêmica e financeira pela organização do conjunto de
ações e atividades da gestão político-pedagógica e administrativa de programas e
cursos, na modalidade a distância, é a sede da IES, ficando também com a
responsabilidade sobre os polos que são uma unidade acadêmica e operacional
descentralizada, instalada no território nacional ou no exterior, para efetivar apoio
político-pedagógico, tecnológico e administrativo às atividades educativas dos
cursos e programas ofertados a distância, constituindo-se dessa modo em
prolongamento orgânico e funcional da Instituição no âmbito local, conforme Art. 4º e
Art. 5º da Resolução CNE/CES nº 1/16.
Em

tais

legislações

trabalhadas

não

foram

encontrados

maiores
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detalhamentos referentes às planilhas que devam ser apresentadas contendo os
custos como um todo e as ofertas de vagas em que é especificada, de forma clara, a
evolução da oferta ao longo do tempo, conforme consta na orientação dos
referenciais de qualidade.

Apontamentos Finais
Afirmamos, em determinado ponto de nossa discussão, que algumas questões têm
adquirido força no âmbito da EAD: a institucionalização, o financiamento, o estatuto
da tutoria. Tais pontos são discutidos em diferentes fóruns representativos da área,
e estão muito interligados.
Houve expectativas em torno do último aparato legal, a Resolução CNE/CES
nº 01 de 2016 que trouxe, segundo Dourado em suas palestras, uma maior
regulamentação e fundamentação ao desenvolvimento da EAD. Sem tocarmos em
polêmicas como a persistência de nomenclaturas como tutor e modalidade, vemos
que há uma gradação nas legislações no que tange aos diferentes aspectos
previstos nos “Referenciais”, com maior ou menor regulação.
Há sempre que se pensar na condição dos aparatos legais, considerando
suas naturezas: lei; decreto; resolução etc. E como devem transitar os elementos
indispensáveis à condução de uma EAD de qualidade e a autonomia das IES. Nesse
eixo, a questão do financiamento torna-se crucial, pois há dois sistemas
diferenciados, o público e o privado, que dispõem de recursos em maior ou menor
grau para implementar cursos e ações e com interesses e filosofias próprias na
condução de seus projetos políticos pedagógicos e de formação.
“Recursos financeiros” são centrais para se discutir gestão e equipe
multidisciplinar, sendo indispensável que sejam garantidos aos empreendimentos
públicos, pois, do contrário, projetos não sairão do papel e a garantia de qualidade
não se concretiza.
Por fim, entendemos que o último instrumento legal procura abarcar e dar
corpo a diferentes iniciativas e ações em EAD que estão espraiadas no território
nacional, considerando as especificidades da Universidade Aberta do Brasil e
mantendo determinadas denominações que estão em discussão nos espaços
acadêmicos, como “tutor” e “modalidade”. Apesar de nesse ponto não representar,
para alguns, um avanço, a Resolução CNE/CES nº 01/2016 formaliza práticas e
constitui um marco, ou ponto de partida, para o avanço na modalidade.
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Resumo – O presente artigo constitui parte da pesquisa de doutorado sobre o
processo de implantação e operacionalização da Educação a Distância (EaD) nos
Institutos Federais de Ciência e Tecnologia. Observamos, nos últimos anos, a
crescente expansão da Educação Superior e mais recentemente da Educação
Profissional Tecnológica. Ao considerar o crescimento da Educação a Distância (EaD) e
da Educação Profissional Tecnológica (EPT), este artigo busca compreender a relação
entre as duas modalidades por meio do seguinte questionamento: em que medida as
políticas de expansão da EaD e da EPT revelam suas tensões e contradições quando
são implantadas e operacionalizadas em conjunto? O objetivo geral do artigo é analisar
as condições materiais de implantação e operacionalização dos cursos a distância dos
Institutos Federais, considerando, dentro do contexto de expansão da educação
profissional via EaD, os marcos regulatórios e o modelo de gestão da EaD nos
Institutos Federais. A metodologia para compreensão do problema e alcance do
objetivo proposto é de natureza qualitativa, onde lançaremos mão da pesquisa
bibliográfica para compreender os marcos regulatórios à luz dos elementos teóricos,
além do levantamento das pesquisas mais recentes acerca da temática em questão.
Palavras-chave: Educação a Distância; Educação Profissional e Tecnológica,
Gestão da EaD, Políticas Públicas Educacionais
Abstract – This article is part of the doctoral research about the implementation of ELearning in the Federal Institutes of Science and Technology. Observed in recent years,
the increasing expansion of college education and more recently the professional
education. When considering the growth of E-learning and the professional education,
this article seeks to understand the relationship between the two modes through the
following question: how the expansion policies reveal their tensions and contradictions
when they are deployed and operationalized together? The general purpose of the
article is to analyze the implementation of material conditions and operation of courses
e-learning of the Federal Institutes of Science and Technology considering regulatory
frameworks and the management model of e-learning in the Federal Institutes. The
methodology for understanding the problem and achieve the proposed objective is
qualitative, and do literature search to understand the regulatory frameworks based on
theoretical elements, and a survey of the latest research on the topic in question.
Keywords: E-learning; Professional Education; E-learning management; Policies public
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Introdução
O presente artigo constitui parte da pesquisa de doutorado sobre o processo
de implantação e operacionalização da Educação a Distância (EaD) nos Institutos
Federais de Ciência e Tecnologia. Sob uma perspectiva crítica, sabemos que a
expansão da educação a distância foi motivada por interesses capitalistas e
políticos. Era preciso oferecer formação a um número elevado de indivíduos – em
decorrência de demandas internacionais – a um baixo custo.
Em relação aos custos da EaD, Reginaldo Moraes (2010) afirma que o
investimento inicial voltado ao planejamento e implementação é extremamente
elevado. Essa primeira fase envolve a produção de materiais, a arquitetura e
engenharia dos softwares e dos ambientes virtuais de aprendizagem e, inclusive, a
própria formação docente.
A educação a distância não é um fenômeno recente na história mundial,
entretanto, é vista, atualmente, como novidade em virtude do uso das Novas
Tecnologias da Informação e Comunicação, as denominadas NTICs. Entendemos
que as NTICs são compostas por um conjunto de tecnologias que possuem uma
diversidade de recursos, como é o caso do computador conectado à internet,
proporcionando interatividade e outras possibilidades de interação entre os atores da
EaD.
Acreditamos que a expansão da EaD também se deve ao aumento das
políticas públicas educacionais voltadas para o acesso aos diferentes níveis da
educação brasileira. Observamos, nos últimos anos, a crescente expansão da
Educação Superior e mais recentemente da Educação Profissional Tecnológica. A
partir da Lei Nº 11.982 de 29 de dezembro de 2008, que institui a criação dos
Institutos Federais, foi dado um novo marco para a Educação Profissional
Tecnológica no país. Com a criação dos Institutos Federais, a Educação Profissional
e Tecnológica ganha um espaço até então perdido em função do próprio histórico da
educação profissional, fortemente marcado pelas tendências tecnicistas da década
de 70.
Ao considerar o crescimento da Educação a Distância (EaD) e da Educação
Profissional Tecnológica (EPT), este artigo busca compreender a relação entre as
duas modalidades por meio do seguinte questionamento: em que medida as
políticas de expansão da EaD e da EPT revelam suas tensões e contradições
quando são implantadas e operacionalizadas em conjunto? Tal questionamento se
justifica a partir do contexto de expansão da Educação Profissional Tecnológica onde
a EaD se faz presente e nos faz refletir acerca da sua operacionalização,
considerando os marcos regulatórios que determinam as ações a serem realizadas
nos diversos âmbitos e a gestão da EaD nos Institutos Federais, que não contam
com um modelo unificado.
Nesse sentido, o objetivo geral do artigo é analisar as condições materiais de
implantação e operacionalização dos cursos a distância dos Institutos Federais,
considerando, dentro do contexto de expansão da educação profissional via EaD, os
marcos regulatórios e o modelo de gestão da EaD nos Institutos Federais. A
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metodologia para compreensão do problema e alcance do objetivo proposto é de
natureza qualitativa, onde lançaremos mão da pesquisa bibliográfica para
compreender os marcos regulatórios à luz dos elementos teóricos, além do
levantamento das pesquisas mais recentes acerca da temática em questão.
Levantamento acerca da Educação a Distância na Educação Profissional
Tecnológica
Com o propósito de demonstrar a relevância da investigação acerca da EaD
nos Institutos Federais e apresentar o que se tem produzido dentro da referida
temática, realizaremos a seguir um breve levantamento das pesquisas que
contribuem para a problematização e análise do que é proposto no presente artigo.
O levantamento foi realizado no Banco de Dados da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na Biblioteca de Teses e
Dissertações e na Base de Dados dos artigos do Scielo.
Para a pesquisa nas bases de dados, foram utilizados três termos de busca:
“Educação a Distância na Rede Federal”, “Educação a Distância nos Institutos
Federais de Educação Profissional e Tecnológica” e “Gestão da EaD nos Institutos
Federais”. O período de pesquisa compreendeu as publicações de 2010 a 2015.
Com base nesses critérios, foram levantados os seguintes trabalhos:
Quadro1. Busca bibliográfica
Termos de busca
Base de dados

Educação a Distância na Rede
Federal

Educação a Distância nos Institutos
Federais de Educação Profissional e
Tecnológica

Gestão da EaD nos Institutos Federais

Quantidade

Base de dados da
Capes

2

Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações

1

Artigos do Scielo

0

Base de dados da
Capes

0

Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações

0

Artigos do Scielo

0

Base de dados da
Capes

0

Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações

0

Artigos do Scielo

0
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A partir do levantamento acima observamos a necessidade de reforçar as
investigações que problematizam a EaD nos Institutos Federais de Ciência e
Tecnologia, contemplando os aspectos que relacionam a educação profissional e o
ensino superior sob a perspectiva do processo expansionista proposto pelas
políticas educacionais.
A Educação Profissional Tecnológica: o histórico dos Institutos Federais
Kipnis (2012) apresenta um breve histórico da Educação Profissional
Tecnológica. Em 1909, o presidente Nilo Peçanha cria as primeiras Escolas de
Aprendizes e Artífices, marcando o início da EPT no Brasil. No Estado Novo, o
ensino profissional entra no texto da Constituição e são criados os Liceus Industriais.
Mais adiante, esses Liceus seriam transformados em Escolas Industriais e Técnicas.
Nesse período, a Reforma Capanema traz um novo marco para a Educação
Profissional. De acordo com Saviani (2011), esse conjunto de reformas tinha um
caráter dualista, pois de um lado fazia a previsão de uma educação para as elites
condutoras das políticas brasileiras da época e do outro reservava o ensino
profissional ao povo, que não teria prerrogativa de acesso ao ensino superior.
No final dos anos 50, em sintonia com o processo de industrialização
brasileira, as Escolas Industriais Técnicas foram transformadas em Escolas Técnicas
Federais. Na década de 70, o ensino profissional se fortaleceu, integrando todo o
currículo do segundo grau. Período fortemente marcado pela tendência tecnicista.
Na década de 90, com o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso,
houve a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que situou a
educação profissional dentro do sistema educacional brasileiro. Embora tenha sido
dado um novo regulamento para a educação profissional, o governo FHC não
avançou quanto às condições de operacionalização do que foi regulado. A educação
profissional continuou marginalizada dentro do sistema educacional.
No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Decreto nº 5154 de 23
de julho de 2014 trouxe algumas mudanças para a educação profissional: permite a
integração com o ensino médio e com a educação de jovens e adultos; introduz o
conceito de itinerário formativo, que compreende as etapas da educação
profissional.
Em 2007 inicia-se a primeira etapa de expansão da Rede Federal e em 2008
são criados os Institutos Federais de Ciência e Tecnologia, por meio da Lei nº 11892
de 29 de dezembro de 2008. Observa-se o movimento de expansão que iniciou na
Educação Superior, com a proposta da Universidade Aberta do Brasil e se estendeu
para a Educação Profissional por meio da criação dos Institutos Federais. A
expansão da EPT continua com a oferta dos cursos a distância como forma de
cumprir as metas estabelecidas na política expansionista.
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A expansão da educação a distância
Nos últimos dez anos, observou-se uma expressiva expansão da EaD. De
acordo com Mill (2012), esse fato trouxe maior visibilidade à modalidade,
contribuindo para a construção de uma boa imagem da EaD.
Sob uma perspectiva crítica, porém, sabemos que a expansão da educação a
distância foi motivada por interesses capitalistas e políticos. Era preciso oferecer
formação a um número elevado de indivíduos – em decorrência de demandas
internacionais – a um baixo custo.
Em relação aos custos da EaD, Moraes (2010) afirma que o investimento
inicial voltado ao planejamento e implementação é extremamente elevado. Essa
primeira fase envolve a produção de materiais, a arquitetura e engenharia dos
softwares e dos ambientes virtuais de aprendizagem e, inclusive, a própria formação
docente.
No entanto, após o investimento inicial, a relação custo-benefício começa a
ser positiva, uma vez que haverá uma estabilidade na manutenção dos insumos
necessários para a oferta de cursos a distância. De acordo com Moraes (2010, p.
78), “a vantagem na EaD residirá na sua capacidade de prover instrução, ao longo
de vários módulos e por vários semestres ou anos letivos, incrementando
constantemente o número de estudantes, mas sem alterar os custos após atingir
certo ponto”.
Assim, o processo de expansão da EaD é intensificado, entre outros fatores,
pela relação-custo benefício. Cabe destacar que o alto investimento feito no início
também se aplica à formação docente, conforme defende Reginaldo Moraes (2010).
Todavia, essa formação também passa por um período de estabilização, ou seja,
não se procura investir novamente para renovar as práticas de acordo com as
mudanças e a importância da formação continuada. A produção de uma boa imagem
da EaD está pautada nos elevados números representados nas estatísticas em
detrimento de uma análise acurada das condições reais em que se dá essa
expansão.
Sendo assim, consideramos que a EaD percorre um caminho de construção
da sua identidade, de modo que a boa imagem será reflexo das concepções e
intencionalidades adotadas pelos grupos envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem.
O atual estágio da EaD pode trazer boas perspectivas para pensar na
construção da sua identidade por meio de políticas educacionais voltadas para a
formação pela EaD, da legislação e da própria cultura de superação da dicotomia
entre ensino presencial e a distância. São fatores que podem trazer uma abordagem
crítica e emancipadora para a EaD.
A expansão da EaD também foi motivada pelo amadurecimento da legislação
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educacional, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei
nº 9.394/1996. Pela primeira vez, a EaD foi incluída no cenário da legislação
educacional brasileira e sinalizou a importância de articulação dessa modalidade
com as demandas de formação.
O movimento de criação das leis e a consequente produção de políticas
públicas para a efetivação de previsões legais provocou a mobilização da sociedade
civil para os seus interesses dentro desse cenário que adquire força ao longo dos
anos, como é o caso da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed) e da
Universidade Virtual Pública do Brasil (Unirede).
Mill (2012, p. 36) conclui que todos saem ganhando com a expansão e
consolidação da EaD:
Num esforço para levantar os ganhos que governo, comunidade
escolar e professores em formação teriam a partir da formação
profissional pela EaD, concluímos que todos ganham com essa
parceria, desde que se parta de uma proposta de formação de
professores a distância que prime pela qualidade e melhoria na
formação do futuro cidadão.

Concordamos com o autor em relação à expansão da educação superior por
meio da EaD. A expansão com qualidade pode ser traduzida em democratização e
promoção de oportunidades de formação às camadas menos favorecidas.
Entretanto, para ocorrer a expansão com qualidade, é preciso investir de forma
significativa nos meios que garantem a execução e operacionalização dos
programas. Além do investimento inicial, é preciso pensar na manutenção e no
aprimoramento das práticas pedagógicas e tecnológicas ao longo do processo.
Moraes (2010) elenca três fatores que potencializaram a expansão da
educação a distância nos últimos anos: experiências anteriores que incentivaram o
estudo independente, como é o caso do ensino por correspondência ou o ensino
supletivo; tradição na produção de materiais didáticos para os estudos
independentes; e a popularização associada ao baixo custo das novas tecnologias
de comunicação.
Entre esses três fatores, destaca-se o terceiro, por ser o discurso mais
difundido entre os que defendem a EaD como forma de democratização do acesso
ao aprendizado por meio das novas tecnologias. Contudo, Moraes (2010, p. 25) faz
a seguinte ressalva:
Vale estabelecer uma diferença importante. Quando falamos do
acesso a novas tecnologias de comunicação, de fato trata-se de dois
tipos de acesso (e dois tipos de barreira): o acesso tecnológico
(disponibilidade física de equipamento, software, energia elétrica,
linhas de telefone, etc.) e o acesso social (além da renda, os
conhecimentos, as habilidades e os hábitos de uso desses recursos).
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Concordamos com a exposição do autor e afirmamos que a democratização
do acesso à educação superior está pautada na democratização do acesso às
tecnologias, no que diz respeito à disponibilidade física de equipamentos.
Entretanto, considerando a concepção de acesso social, cabe uma reflexão mais
problematizada, uma vez que esse segundo tipo de acesso é mais complexo e,
portanto, mais difícil de mensurar.
Pensar nas ações e estratégias de expansão associadas à democratização
do acesso requer o estudo dos processos aos quais o poder público deverá dar
atenção especial por meio das políticas educacionais. Reginaldo Moraes (2010)
elenca alguns pontos desses processos: preparação de professores e de tutores,
produção de material didático e disciplinas relacionadas à aprendizagem dos
códigos fundamentais, linguagens e conhecimentos básicos no contexto das NTICs.
A educação a distância na educação profissional tecnológica
As transformações tecnológicas que afetam a vida social como um todo
chegam ao contexto da educação e ajudam a intensificar a cultura da EaD mediada
principalmente pelos cursos via web. Diante disso, faz-se necessário estudar o novo
paradigma da EaD, a sua expansão e sua organização interna, que operacionaliza e
viabiliza as transformações no modo de aprender e ensinar.
Iniciemos pelo termo “educação a distância”. Mill (2012) afirma que existe
uma imprecisão semântica no uso desse termo, considerado sinônimo de “ensino a
distância” ou “aprendizagem a distância”. Corroboramos com a reflexão feita pelo
autor e acrescentamos que os elementos semânticos se constituem ao longo da
história e na forma de ver o mundo. Segundo Fiorin (2007, p. 19), “os elementos
semânticos, assimilados individualmente pelo homem ao longo de sua educação,
constituem a consciência e, por conseguinte, sua maneira de pensar o mundo”.
Concordamos com esse autor e afirmamos que o discurso, que auxilia na
constituição da consciência, é determinado por bases reais e concretas. Quando
esse discurso que gera a consciência advém de pensamentos dominantes que se
tornaram verdades absolutas, a semântica discursiva torna-se campo da ideologia.
Todo conceito elaborado representa a intencionalidade de determinado grupo
ou classe. Desse modo, essa imprecisão terminológica pode revelar interesses e
ideologias distintas, de acordo com o contexto em que a EaD estará inserida. Mill
(2012) entende que, embora exista um problema conceitual acerca do termo
“educação a distância”, as reflexões sempre convergem para a educação e as
questões conceituais residem no processo de ensino e aprendizagem.
A EaD enquanto modalidade de ensino avança nos últimos anos com o
discurso da flexibilidade do tempo e do espaço. As demandas do mundo capitalista
sinalizam para a formação continuada dos indivíduos com vistas à adequação das
demandas mercadológicas.
Entretanto, na medida em que há a exigência para a capacitação e
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qualificação da mão-de-obra, não são reservados tempos e espaços para tal. Nesse
contexto, a EaD ganha campo de atuação e força ideológica nos setores
empregadores, pois a partir dessa modalidade é possível garantir a formação num
tempo e espaço que não prejudicam, aparentemente, a produtividade do indivíduo
no mercado. Tal visão é colocada como realidade única que relaciona capacitação
com empregabilidade, mascarando as condições precárias em que se estabelece tal
relação.
Entendemos que a flexibilidade no tempo e no espaço são pontos a ser
considerados no contexto da EaD pois ampliam as possibilidades e por conseguinte
favorecem o maior acesso. Contudo, corroboramos com o discurso de Mill (2012)
que revela o caráter ideológico da relação tempo e espaço na EaD. Essas duas
variáveis ocultam a precarização docente e as condições materiais de
operacionalização dos cursos.
Tal contradição também recai no discurso de expansão da Educação
Profissional Tecnológica, pois nos leva a investigar em que medida são verificadas
as questões relacionadas à oferta e execução dos cursos a distância ofertados pelos
Institutos Federais.
A partir dessa perspectiva, será necessário repensar os elementos do
processo pedagógico: ensino (docência), aprendizagem (estudantes), tecnologias
(materiais didáticos e mídias) e gestão (concepção, implementação e
gerenciamento).
O referido autor assevera que as lacunas existentes para a compreensão da
EaD no Brasil encontram-se ancoradas nesses quatro elementos do processo
pedagógico. Em razão disso, na presente pesquisa, trataremos de parte das lacunas
relacionadas à gestão (processo de concepção, implementação e gerenciamento)
das políticas públicas, acrescidas às questões relacionadas aos marcos regulatórios
que determinam as ações nos Institutos Federais.
Na I Conferência de Educação Profissional e Tecnológica, realizada em 2006,
na Capital Federal, Mota (2006) afirma que a EaD contribui para atende demandas
urgentes no setor educacional tais como: formação de docentes para a educação
básica e formação continuada para servidores de empresas públicas.
A fala de Mota naquela Conferência apontava para a expansão e possível
democratização do acesso à Educação Superior e já sinalizava a utilização da EaD
em outros espaços, como o da formação continuada de servidores, dando
perspectivas de que a EaD também avançaria para a Educação Profissional.
Ainda neste evento, a fala da Coordenadora da Rede de Educação a
Distância do Serviço Nacional do Comércio –SENAC – Joana D´arc Vieira,
confirmara a implantação e desenvolvimento da EaD no contexto da formação
profissional. A fala da coordenadora reconhecia a importância de uma EaD de
qualidade e que era preciso destacar o alto grau de investimento inicial para a
implantação dos cursos.
Havia ali a participação de entidades do governo e entidades do setor privado,
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ambas apresentando suas condições e estabelecendo disputas ideológicas e
tensões entre a necessidade de oferta e a necessidade de financiamento. Em que
pesem os embates ideológicos acerca da implantação da EaD na EPT, era ponto
comum a necessidade de utilização das novas tecnologias articuladas ao novo
paradigma da EaD no contexto da educação profissional.
Assim, em 2010, com os Institutos Federais de Ciência e Tecnologia já
criados, o CONIF (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional Científica e Tecnológica) apresentou a Proposta de Regulamentação da
EaD nos Institutos Federais.
A Proposta de regulamentação apresentou três modelos básicos de gestão da
EaD, o que dá autonomia para cada Instituto se organizar para a oferta dos cursos a
distância. No documento, as três propostas de estruturas organizacionais foram
apresentadas com base em três modelos: centralizado, estrutural semi-centralizado
e estrutural descentralizado.
A institucionalização da EaD na Educação Profissional Tecnológica: desafios,
tensões e contradições
Para compreender a institucionalização da EaD na Educação Profissional
Tecnológica cabe primeiramente reconhecer que o processo de expansão tanto da
EPT associada à EaD permitiu que a própria institucionalização fosse algo a ser
conquistado por cada instituto, não sendo algo instituído desde a sua concepção. O
documento orientador do CONIF revela o nível de autonomia que cada Instituto
Federal teve ao escolher trabalhar com a Educação a Distância. Entretanto,
consideramos que a condução e análise das orientações emanadas do CONIF
revelou o grau de importância da EaD no processo de oferta da educação
profissional a medida em que a discricionariedade foi o ponto-chave.
A realidade dos Institutos Federais tal qual se encontra configurado é
recente. Isso exige da gestão dos IFs um conjunto de ações políticas articuladas
capazes de responder às demandas institucionais advindas da sua criação. O Termo
de Acordos e Metas (TAM) ilustra essa questão. Nesse documento, os Institutos
Federais estabelecem um conjunto de acordos, metas e compromissos que
condizem com a sua missão e função social.
Nesse sentido, a gestão dos Institutos Federais se pautará no cumprimento
das ações previstas no referido documento. São dezenove metas e compromissos
assumidos: índice de eficiência da instituição em no mínimo 90% em 2016; índice de
eficácia em no mínimo 80%; relação de 20 alunos devidamente matriculados por
professor; 50% de matrículas nos cursos técnicos;mínimo de 20% de matrículas na
licenciatura ou formação de professores; apresentação de projetos voltados para a
melhoria da qualidade da educação básica;implementação do programa de
formação inicial e continuada; implantação da modalidade a distância como
atividade regular;promoção de ações afirmativas para o acesso; implantação de
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programas de apoio a estudantes com elevado desempenho;incentivo à pesquisa e
extensão;apresentação
e
desenvolvimento
de
projetos
de
ação
social;implementação do núcleo de inovação tecnológica; acesso aos sistemas de
acompanhamento da educação profissional.
Observamos, portanto, a previsão da educação a distância como oferta
regular nos Institutos Federais. Entretanto, as demais metas se fazem mais incisivas
ao estipular percentuais ou prazos para o seu alcance, deixando a EaD em outro
espaço de deliberação, que dependerá em boa parte da gestão e do nível de
articulação política interna dos sujeitos envolvidos.
Além do Termo de Acordo, Metas e Compromissos, os Institutos Federais
precisam observar o disposto na Portaria do Ministério da Educação nº 818, de 13
de agosto de 2015, que versa sobre a equivalência do estudante comparado à
natureza do curso que é ofertado. Isso porque, a depender do curso, dos insumos,
carga horária e recursos investidos para a sua oferta, o fator de ponderação vai
modificar e o custo por aluno também, fazendo com que os Institutos possam captar
mais recursos de acordo com o custo calculado a partir da equivalência. Mas o que
nos chama atenção é que a referida Resolução não faz nenhuma previsão para a
EaD, fato que reduz o fomento à oferta da modalidade sob o ponto de vista da
gestão e das metas que precisam ser alcançadas. Nas condições concretas de
operacionalização e gestão dos campi, observamos as equipes diretivas traçando
estratégias para o alcance das metas com base nas diretrizes legais expressas.
Uma vez que para a EaD não fica clara a forma como será instituída, vemos que
nem todos os campi dentro de um Instituto promovem a referida modalidade de
ensino.
A nossa observação pode ser corroborada quando evidenciamos a
manifestação da EaD enquanto apoio presencial, fazendo valer o disposto na
Portaria Ministerial nº 4.059 de 10 de dezembro 2006, que prevê a utilização de 20%
a distância da carga presencial dos cursos superiores reconhecidos. Assim, vemos a
EaD sendo aplicada a partir da determinação clara de como será integrada ao
ensino presencial. Entretanto, quando buscamos estratégias de oferta de cursos a
distância desvinculados dos modelos presenciais, percebemos maior
discricionariedade que, ao invés de fomentar, produz resistência.
Compreendemos que a institucionalização da educação a distância nos
Institutos Federais passa pelos marcos regulatórios, assim como em todos os
processos de produção de políticas públicas no país, onde ancora no Estado a
responsabilidade por oferta da educação, bem como pela sua expansão e
interiorização.
O processo de formação de políticas públicas na educação revela a
concepção de Estado que determina as intenções e a abrangência dos resultados
de tais políticas. Desse modo, na perspectiva do conceito de ideologia trazido por
Marx e Engels (2008), o modo de divisão social do trabalho distingue o trabalho
intelectual e o trabalho material.
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O trabalho intelectual produz os pensamentos e as ideologias de determinada
classe, ao passo que o trabalho material é realizado por sujeitos ativos, aqueles que
produzem as mudanças. Embora eles sejam responsáveis pelas mudanças
significativas, permanece sua passividade em relação ao pensamento dominante.
De acordo com Marx e Engels (2008, p. 49),
uns serão pensadores dessa classe (ideólogos ativos, que teorizam e
fazem da elaboração da ilusão que essa classe tem de si mesma sua
substância principal), ao passo que os outros terão uma atitude mais
passiva e mais receptiva em face desses pensamentos e dessas
ilusões, porque eles são na realidade os membros ativos dessa
classe e têm menos tempo para alimentar ilusões e ideias sobre suas
próprias pessoas.

Ocorre que, dada essa atitude mais passiva, torna-se inexpressivo o espaço
para a reflexão sobre os pensamentos difundidos por uma classe que prioriza a
produção intelectual dissociada dos acontecimentos reais. Por essa razão, torna-se
importante conhecer a política da EPT sob a ótica de quem a produz e
operacionaliza , com vistas a revelar as tensões existentes entre o planejamento e a
execução. A partir das determinações materiais, os marcos legais podem ser melhor
delineados e sincronizados entre si, contemplando formas de oferta dos cursos
presenciais e a distância, preservando suas especificidades e contextos de
aplicação.

Considerações Finais
A proposta do artigo foi analisar as condições materiais de operacionalização
e implantação da EaD nos Institutos Federais, compreendendo que tanto a
Educação a Distância quanto a Educação Profissional Tecnológica situam-se no
contexto da política de expansão e que, portanto, merecem ser analisadas sob o
ponto de vista da produção das políticas públicas e da forma como são executadas,
no desvelamento das suas tensões e contradições.
No decorrer do processo de expansão, observamos maior incidência da EaD
no ensino superior. A medida em que lançamos o olhar para os Institutos Federais,
observamos que além do ensino superior, a EaD também pode se fazer presente
nos cursos técnicos. Entretanto, um pensamento anterior aos contextos que em se
observa a manifestação da EaD, precisamos refletir sobre que tipo de EaD
queremos. A preocupação da gestão deve ser para além dos processos, mas
também na definição clara das intencionalidades da EaD.
Em que pese a discricionariedade evidente nos marcos regulatórios no que
tange a oferta da EaD nos Institutos Federais, compreendemos que a concepção de
educação a distância necessita ser definida com precisão e dentro da proposta de
emancipação e humanização dos sujeitos envolvidos. Reconhecemos todos os
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
facilitadores advindos da EaD, principalmente no que diz respeito à flexibilidade de
tempo e organização. Entretanto, reconhecemos também as especificidades da
modalidade de ensino e a necessidade de uma proposta consistente e pautada em
princípios que primem pela qualidade do ensino.
Nesse sentido, em que medida se constrói a proposta de EaD para os
Institutos Federais, considerando as especificidades tanto da educação a distância
quanto da própria rede federal de educação científica e tecnológica? Entendemos a
necessidade de compreender a dimensão do trabalho enquanto princípio educativo,
como preceitua Gramsci (1979), que também enfatiza a formação de intelectuais
orgânicos, responsáveis por construir espaços contra-hegemônicos dentro de
determinado bloco histórico. Além disso, defendemos o uso das tecnologias
enquanto meio para o alcance de um fim pedagógico pré-estabelecido.
É importante que os aspectos da gestão e dos modelos adotados estejam
consoantes com a proposta pedagógica de educação a distância. A EaD apresenta
uma dualidade ao conseguir promover formação em massa, podendo seguir
contextos de certificação pragmática e formação aligeirada ou ser capaz de
potencializar ações coletivas e emancipadoras que valorizem a formação integral do
indivíduo. O que vai determinar o caminho da EaD são os sujeitos envolvidos, suas
concepções e os marcos regulatórios produzidos a partir da consolidação das
políticas públicas.
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Resumo    
  
Este  trabalho  visa  analisar  a  prática  da  gestão  de  pessoas,  da  produção  de  material  didático  
e  das  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  (TICs)  que  ocorrem  no  Centro  de  Apoio  à  
Educação  a  Distância  (CAED)  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  (UFMG).  A  gestão  
de  pessoas  tem  o  intuito  de  contribuir  para  criar  o  melhor  ambiente  de  trabalho  possível.  A  
produção  de  material  didático  é  pensada  para  contribuir  no  planejamento  e  na  organização,  
de   maneira   a   potencializar   a   aprendizagem   do   aluno.   As   TIC,   em   particular,   o   ambiente  
virtual  de  aprendizagem  (AVA)  Moodle  são  pensagos  para  servir  como  interface  pedagógica  
estabelecendo   relação   com   o   usuário,   promovendo   assim   a   sua   navegabilidade.      Como  
resultado,   este   relato   de   experiência   traz,   para   aqueles   que   fazem   Educação   a   Distância  
(EaD),  uma  breve  experiência  no  campo  da  gestão  de  pessoas,  seus  aspectos  conceituais  e  
práticos,  passando  pela  caracterização  de  uma  ação  real  de  produção  de  material  didático  
com   o   Laboratório   de   Criação   de   Materiais   Didáticos   para   a   EaD   (LCMD-EaD),   suas  
dinâmicas   de   planejamento   e   desenvolvimento   de   recursos   educacionais,   em   sintonia   com  
as   contribuições   tecnológicas   e   pedagógicas   no   campo   das   TIC   para   o   AVA   Moodle.   Por  
fim,  são  apresentados  alguns  desafios  e  dificuldades  enfrentados  pelo  CAED/UFMG  em  seu  
cotidiano  de  trabalho  no  campo  da  EaD.    
Palavras-chave:   Educação   a   Distância,   LCMD-EaD,   Tecnologias   da   Informação   e  
Comunicação,  Gestão  de  Pessoas.  

Abstract  
  
This  work  aims  to  analyze  the  practice  of  people  management,   didactic  material  production  
and   Information   and   Communication   Technologies   (ICTs)   that   occur   in   the   Support   Centre  
for   Distance   Education   (CAED)   of   the   Federal   University   of   Minas   Gerais   (UFMG).   People  
management   is   intended   to   help   creating   the   best   possible   working   environment.   The  
production   of   didactic   material   is   thought   to   contribute   to   the   planning   and   organization,   in  
order  to  enhance  student  learning.  ICT,  in  particular,  the  virtual  learning  environment  (VLE)  
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Moodle   are   thought   to   serve   as   a   pedagogical   interface   establishing   relationship   with   the  
user,  thus  promoting  its  navigability.  As  a  result,  this  report  brings  to  those  who  do  Distance  
Education  (DE),  a  brief  experience  in  the  field  of  personnel  management,  its  conceptual  and  
practical  aspects,  starting  from  the  characterization  of  a  real  action  of  courseware  production  
within  the  Didactic  Materials  Creation  laboratory  for  Distance  Education  (LCMD-dE),  through  
its  dynamic  planning  and  development  of  educational  resources,  in  line  with  the  technological  
and   educational   contributions   in   the   field   of   ICT   for   Moodle   VLE.   Finally,   we   present   some  
challenges   and   difficulties   faced   by   the   CAED   /   UFMG   in   their   daily   work   in   the   field   of  
distance  education.  
Keyword:   Distance   Education,   LCMD-DE,   Information   and   Communication   Technology.  
People  Management.  

  

Introdução  
A  Educação  a  Distância  (EaD)  vem  crescendo  de  maneira  exponencial  desde  
a  última  década  em  todo  o  mundo,  como  consequência  da  expansão  e  maior  acesso  
às   Tecnologias   de   Informação   e   Comunicação   (TICs),   permitindo   que   sujeitos  
diversos   acessem   seus   cursos   por   meio   de   algum   recurso   tecnológico  
intencionalmente  planejado,  organizado  e  veiculado  por  meio  de  Ambientes  Virtuais  
de  Aprendizagem  (AVAs).  
No   contexto   da   legislação   brasileira,   os   Referenciais   de   Qualidade   para  
Educação  a  Distância  (BRASIL,  2007)  destacam  que  o  material  didático  tanto  no  que  
se  refere  ao  conteúdo,  quanto  ao  seu  formato  deve  ser  construído  em  consonância  
com  os  princípios  epistemológicos,  metodológicos  e  políticos  do  projeto  pedagógico  
do   curso,   favorecendo   a   construção   do   conhecimento,   mediando   a   interlocução  
entre   estudante   e   professor   e   buscando   desenvolver   habilidades   e   competências  
específicas,  por  meio  de  diferentes  mídias.  
A  importância  dessa  temática  para  a  qualidade  da  educação  a  distância  levou  
o  Centro  de  Apoio  a  Educação  a  Distância  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  
(CAED/UFMG)   a   elaborar   uma   proposta   teórico-metodológica   que   incorporasse  
políticas   de   produção   de   material   didático   para   a   EaD,   cujos   resultados  
consideramos   pertinente   apresentar   no   escopo   desse   texto.   Ou   seja,   o   objetivo  
desse  relato  de  experiência  é  apresentar  algumas  reflexões  a  respeito  do  cotidiano  
do   trabalho   no   CAED/UFMG,   tendo   em   vista   a   formação   de   professores   para   a  
Educação  a  Distância.  
Para   tanto,   esse   texto   parte   de   três   eixos   fundamentais:   1)   A   gestão  
educacional   no   contexto   da   gestão   de   pessoas.   2)   A   produção   de   recursos  
educacionais   impressos   e   hipermidiáticos   para   a   EaD.   3)   As   tecnologias   de  
informação  e  comunicação  -    com  foco  no  AVA  Moodle,  como  recurso  tecnológico  e  
pedagógico.    Tendo  por  base  as  experiências  vivenciadas  em  cursos  de  educação  a  
distância   ofertados   pelo   CAED/UFMG,   a   partir   destes   três   eixos   será   analisada   a  
importância   do   processo   de   gestão   no   conjunto   de   elementos   que   compõem   a  
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gestão  de  pessoas,  bem  como  os  desafios  dos  setores  de  assessoria  pedagógica  e  
de  tecnologias  da  informação  e  comunicação.  
  

Educação  a  Distância:  o  papel  do  gestor  
A   gestão   de   pessoas   é   entendida   como   uma   função   gerencial   que   visa   a  
cooperação   das   pessoas   na   busca   pelo   alcance   dos   objetivos   organizacionais   e  
individuais.   Nesse   intercâmbio   a   instituição   oferece   os   estímulos   para   atender   às  
necessidades   das   pessoas   (salário,   treinamento,   oportunidades,   benefícios,  
segurança)   e   as   pessoas   oferecem   contribuições   para   servir   às   necessidades   das  
organizações  (trabalho,  mão-de-obra  especializada,  compromisso,  esforço,  tempo).  
Atualmente   é   consenso   que   as   instituições   apresentam   configurações  
customizadas  como  resultado  das  mudanças  substanciais  que  se  fazem  necessárias  
para  realizar  a  gestão  de  pessoas.  
As   mudanças   relativas   à   gestão   de   pessoas   têm   se   apresentado   de   forma  
bem   significativa   nos   últimos   anos.   As   novas   tendências   incidem   sobre   o  
desenvolvimento   e   capacitação   dos   gestores   de   pessoas,   sem   os   quais   gerir  
recursos  humanos  é  impensável  nos  dias  atuais.  
Para  gerenciar  pessoas  de  modo  integrado  e  estratégico  é  necessário  que  os  
princípios   determinados   pela   organização   funcionem   como   ligação   entre   os  
processos  e  as  práticas  operacionais.  Nesse  sentido,  podem  ser  considerados  como  
princípios   mais   relevantes   o   comprometimento   da   força   de   trabalho,   a   gestão   do  
conhecimento  e  a  criatividade  e  inovação  contínuas.  
Para   Retamal   (2009),   o   gestor   deve   ser   hábil   para   trabalhar   com   seus  
membros   de   forma   dinâmica   e   interativa,   respeitando   sempre   as   diferenças,  
desempenhando  um  papel  fundamental,  a  partir  de  competências  e  habilidades  que  
possam   assegurar   a   criatividade,   inovação,   participação   e   definição   de   estratégias.  
Portanto,   o   gestor   de   um   sistema   de   EaD   deve   conviver   com   o   diferente,  
assegurando   os   objetivos   únicos,   o   trabalho   em   rede,   multidisciplinar   com  
infraestrutura  física  e  tecnológica.  
O  gestor  de  pessoas  em  educação  a  distância  deve,  entre  outras  funções:  
a)      ser  capaz  de  fornecer  o  quadro  de  colaboradores  necessário  à  execução  
das  atividades,  além  de  capacitá-los  com  a  tecnologia  de  ensino  escolhida;;  
b)     supervisionar   as   equipes   responsáveis   pela   produção   dos   materiais  
didáticos,  fazendo  com  que  os  prazos  pré-estabelecidos  sejam  cumpridos;;  
c)     garantir   que   os   colaboradores   estejam   disponíveis   com   o   intuito   de  
atender  às  demandas  que  advierem  dos  projetos;;  
d)    monitorar  e  avaliar  os  processos  assegurando  credibilidade  na  detecção  
de  pontos  de  gargalho.  
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A   gestão   em   EaD   é   complexa   e   dinâmica,   o   que   exige   do   gestor  
conhecimento   dos   diversos   aspectos   nela   envolvidos.   Essa   modalidade   de  
educação   utiliza   recursos   tecnológicos   também   na   gestão   dos   recursos   humanos.  
Assim,  é  fundamental  que  os  recursos  tecnológicos  atendam  às  especificidades  da  
modalidade  a  distância.  
É   essencial   que   o   gestor   de   EaD   tenha   conhecimento   das   particularidades  
que   envolvem   essa   modalidade,   exigindo   administração,   desenho,  
acompanhamento,   avaliação,   recursos   técnicos,   tecnológicos,   humanos,   de  
infraestrutura  e  pedagógicos  condizentes  com  essas  características.  
Segundo  Rumble  (2003),  a  função  do  gestor  em  EaD  se  constitui  em  dirigir  o  
trabalho   dos   membros   da   equipe,   utilizando-se   de   planejamento,   organização,  
controle   e   direção.   Ressalta-se   que   a   gestão   de   pessoas   em   educação   a   distância  
envolve,   além   da   capacitação   de   toda   a   equipe   de   trabalho,   a   capacitação   de  
professores   e   tutores.   Mais   ainda,   a   capacitação   de   todos   os   profissionais  
envolvidos   na   EaD   deve   ser   considerada   como   objetivo   estratégico   tendo   como  
princípio  atingir  a  mais  alta  qualidade  do  ensino.  
A  gestão  de  pessoas  na  modalidade  a  distância  constitui,  portanto,  um  grande  
desafio,   já   que   as   pessoas   são   fatores   de   sucesso   ou   insucesso   das   ações  
organizacionais.   Para   que   as   pessoas   sejam   fatores   de   sucesso,   o   gestor   deve  
conhecer   e   entender   particularidades   de   sua   equipe,   precisa   perceber   onde   os  
membros   de   sua   equipe   apresentam   melhores   resultados   e   adequá-los   da   melhor  
forma.  
Na   relação   com   alunos   e   docentes   o   gestor   necessita   conhecer   a   dinâmica  
entre  eles,  pois  o  aprendizado  ocorrerá  a  partir  da  interação  desses  sujeitos  com  os  
conteúdos  didáticos.  Assim,  o  gestor  deve  sempre  primar  pela  qualidade  do  trabalho  
desempenhado  por  sua  equipe,  tendo  sempre  em  mente  a  necessidade  de  realizar  
treinamentos   periódicos   visando   o   crescimento   individual   e   cooperativo   de   seus  
colaboradores.  
Nessa   perspectiva,   os   trabalhos   desenvolvidos   pelo   CAED/UFMG   buscam  
construir   um   espaço   no   qual   o   objeto   do   trabalho   -   a   EaD,   proporcione   maior  
aproximação   entre   os   sujeitos   envolvidos,   no   sentido   de   promover   a   equipe   e   o  
desenvolvimento  individual.    
Partindo   dessa   perspectiva   os   gestores   do   CAED/UFMG   incentivam   seus  
colaboradores   a   participarem   de   momentos   de   capacitação   continuada,   tais   como  
congressos,   seminários,   cursos   de   capacitação/especialização   voltados   para   a  
educação  a  distância  seja  no  nível  didático,  administrativo  ou  técnico.    
Além   disso,   permitem   que   servidores   do   quadro   efetivo   da   universidade  
usufruam  de  direitos  como  licenças  remuneradas,  redução  de  carga  horária,  licenças  
sem   vencimento.   Todos   esses   atos   são   autorizados   pensando   não   só   na   melhoria  
da   qualidade   dos   serviços   prestados   pela   educação   a   distância   na   UFMG,   mas  
também   promovendo   o   desenvolvimento   profissional   de   cada   colaborador.   Assim,  
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tem   se   conseguido   que   a   equipe   seja   ativa   e   participativa,   trazendo   ideias   e  
sugestões  para  projetos  em  andamento  e  também  para  aqueles  que  estão  ainda  em  
fase  de  discussão.  
Do   ponto   de   vista   da   relação   com   os   alunos,   o   CAED/UFMG   tem   um  
programa   de   extensão   universitária   na   EaD   inédito,   o   Programa   Aproxime-se,   que  
realiza   ações   periódicas   nos   polos   de   apoio   presencial.   Essas   ações   envolvem   a  
participação   da   comunidade   local   a   partir   do   envolvimento   de   alunos   dos   cursos,  
principalmente   dos   bolsistas   de   extensão.   Esses   bolsistas   são   orientados   a  
identificar   situações   em   sua   cidade   que   possam   ser   debatidas   pela   comunidade.  
Uma   vez   identificado,   o   assunto   é   apresentado   para   a   equipe   do   Aproxime-se   que  
elabora   uma   programação   com   palestras,   debates,   oficinas,   minicursos   e   cinema  
comentado.  Além  disso,  o  CAED/UFMG  é  responsável  por  envolver  esses  alunos  na  
participação   da   Jornada   de   Extensão   e   Semana   do   Conhecimento,   eventos  
realizados   pela   Pró-Reitoria   de   Extensão,   nos   quais   o   bolsista   de   extensão   tem   o  
compromisso  de  participar.  
Quanto  aos  docentes,  a  relação  é  definida  por  normas  já  bem  estabelecidas  
pela   instituição.   Para   melhorar   a   UFMG   aprovou   recentemente   resolução   com  
critérios   para   contabilização   do   esforço   docente   na   EaD,   visando   valorizar   tanto   os  
docentes   quanto   as   unidades   acadêmicas   que   se   dedicam   à   modalidade.   Além  
disso,  o  CAED  incentiva  os  interessados  a  participar  dos  momentos  de  capacitação  
inicial   e   continuada   ligados   à   EaD,   particularmente   os   que   tenham   algum  
envolvimento   com   o   CAED/UFMG.   No   caso   de   eventos   é   preciso   ter   inscrição   e  
artigo  aprovados.    
  

Produção  de  recursos  didáticos  pedagógicos  –  Laboratório  de  Criação  
de  Materiais  didáticos  para  a  EaD  
  
A  EaD  tem  se  apresentado  como  uma  importante  opção  para  democratização  
do  acesso  ao  ensino  superior  no  Brasil  e,  nesse  contexto,  a  emergência  do  material  
didático   torna-se   marco   teórico-empírico   importante   para   compreender   as  
potencialidades  e  possíveis  limitações  dessa  modalidade.  
A   produção   de   Materiais   Didáticos   para   a   EaD   é   peça   fundamental   para  
estabelecer  relação  com  o  aluno  em  processo  de  formação  nos  cursos.  Isso  ocorre  
porque   na   EaD,   o   material   didático   ganha   destaque,   principalmente   devido   ao   fato  
de  que  o  papel  do  professor  não  ocorre  apenas  por  sua  fala,  mas  por  diversos  meios  
como:  
•   pela   mediação   de   sua   fala   e   de   sua   presença   por   meio   dos   materiais  
didáticos  produzidos  pelo  próprio  professor;;  
•   pelas   interações   com   as   TICs   (videoaula,   animação,   web   conferência,  
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AVA).  
Além   disso,   na   Educação   a   Distância   o   material   didático   possibilita   ao   aluno  
em  formação  flexibilidade  de  tempos  e  espaços  para  estudos,  sobretudo  porque  os  
dados   do   Censo   da   Educação   Superior   de   2014   mostram   que   o   perfil   do   aluno   da  
EaD   é   de   trabalhador(a),   casado(a)   e   com   faixa   etária   média   acima   de   33   anos.  
Esses   dados   são   importantes   para   compreender   as   singularidades   da   modalidade  
da  educação  a  distância  no  ensino  superior.  
O   material   didático   é   elemento   mediador   de   grande   relevância   na   EaD   e,  
nesse  sentido,  o  CAED  procurou  desenvolver  uma  ação  voltada  para  a  análise  e  a  
produção   de   materiais   didáticos   que   atendam   o   perfil   de   aluno   da   EaD,   conforme  
será  demonstrado  a  seguir.  
  

O  Laboratório  de  Criação  de  Materiais  Didáticos  para  a  EaD    
Na   perspectiva   de   fontes   permanentes   de   consulta   ao   longo   do   curso,   os  
materiais  didáticos  geralmente  se  pautam  pela  adequação  da  linguagem  e  inserção  
de   signos   (imagens,   gráficos,   quadros,   figuras,   recursos   complementares   (textos,  
vídeos,   charge)   e   atividades   planejadas)   ao   longo   de   toda   a   redação   do   material  
didático.   A   proposta   é   que   esse   material   crie   e   estimule   uma   atitude   autônoma   e  
organizada  do  aluno  diante  dos  estudos.  
Visando  atender  esses  objetivos  de  aprendizagem,  o  CAED/UFMG  no  ano  de  
2013,  desenvolveu  e  ofertou  o  Laboratório  de  Criação  de  Materiais  Didáticos  para  a  
EaD   (LCMD-EaD;;   ARRUDA   et   al.,   2013).   Uma   das   principais   finalidades   visava  
permitir   ao   professor   da   UFMG   a   melhor   experiência   possível   no   planejamento   e  
produção   de   materiais   didáticos   para   a   EaD,   sem   que   isso   anulasse   qualquer   ato  
criativo  do  professor  em  relação  à  disciplina  ou  curso  a  ser  ofertado  a  distância.  
A   ideia   de   produção   de   materiais   didáticos   para   a   EaD   visa   não   só   ao  
planejamento  pedagógico,  mas  também  possibilita  ao  professor  evitar:  
•   a  proposição  de  excesso  de  atividades;;  
•   atividades  avaliativas  sem  conexão  com  os  objetivos  de  cada  unidade  de  
aprendizagem  (factuais,  procedimentais  e  atitudinais);;  
•   perda  de  foco  do  aluno  no  processo  de  aprendizagem;;  
•   linguagem  inadequada  ao  discurso  de  material  autoinstrucional;;  
•   excesso   ou   falta   de   recursos   complementares   (links,   vídeos,   animações,  
áudio,  hipertextos).  
No  caso  da  UFMG,  a  criação  do  LCMD-EAD  resultou  no  desenvolvimento  de  
um   guia   de   apoio   ao   docente   autor   em   seu   processo   de   produção   do   material  
didático.  Esse  guia  é  ofertado  ao  professor  nos  formatos  online  e  impresso  com  100  
páginas,   contendo   textos   de   apoio   ao   aluno,   atividades   de   fixação/avaliativas   e  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
orientações   para   a   construção   de   recursos   educacionais   (materiais   impressos,  
videoaulas,  animações,  webconferência,  etc.).  
Contribuir   com   o   processo   de   planejamento   da   disciplina   ou   curso   do  
professor   conteudista   desde   a   etapa   zero   até   a   finalização   do   material   impresso,  
videoaula   e   implementação   da   disciplina   no   AVA   Moodle   é   um   dos   desafios   do  
LCMD-EaD.   Para   ajudar   nessa   produção,   o   LCMD-EaD,   possui   4   eixos  
fundamentais:  
Guia  do  Laboratório;;  
Curso  de  60  horas,  com  atividades  práticas  em  AVA  Moodle;;  
Apoio   pedagógico,   revisor   de   texto,   designer   instrucional,   designer   gráfico,  
tutores,  equipe  de  audiovisual;;  
TIC  –  Moodle  –  orientação  e  implementação  de  cursos  e  disciplinas  no  AVA  
Moodle.  
A   partir   dessa   estrutura   organizacional   o   LCMD-EaD   passou   a   ser   visto   e  
divulgado   na   UFMG   como   sendo   um   padrão   de   produção   para   recursos  
educacionais,  uma  vez  que  possui  uma  dinâmica  dialógica,  planejada  e  pedagógica  
contribuindo   para   a   produção   de   materiais   elaborados   com   apoio   da   equipe  
pedagógica  do  CAED.  
  

O  visual  do  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  e  interfaces  e  a  qualidade  
de  Estudo  
  
Interação  Humano-Computador  
Os   computadores   e   softwares   vêm   sendo   utilizados   não   apenas   como  
ferramentas  de  trabalho,  mas  também  como  meio  de  comunicação.  Neste  sentido,  a  
qualidade   da   interface   é   fundamental   para   que   sistemas   interativos   possam   ser  
utilizados   com   sucesso.   Para   se   obter   interfaces   de   alta   qualidade   é   essencial   que  
estas   sejam   desenvolvidas   seguindo   os   pressupostos   da   Interface   Homem  
Computador   (IHC),   que   é   uma   subárea   da   Engenharia   de   Software   (ES)   e   que  
também   propõe   modelos   de   processos,   métodos,   técnicas   e   ferramentas   para   o  
desenvolvimento  de  Sistemas  Interativos  (SI).  
  
Ergonomia  de  Interfaces  Humano-Computador  
  
Para  Souza  (2005)  a  interface  de  um  sistema  é  como  uma  mensagem  que  o  
projetista  intenciona  enviar  ao  usuário  e  Prates  (2000)  diz  que  comunicabilidade  de  
um  sistema  se  refere  à  capacidade  de  o  projetista  conseguir  transmitir  aos  usuários,  
por   meio   da   interface,   o   design   tal   como   concebido   por   ele.   Assim,   o  
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desenvolvimento  de  um  sistema  interativo  deve  ter  o  foco  no  usuário  e  proporcionar  
interface  acessível.  
Acessibilidade   pode   ser   definida   como   a   fase   para   se   chegar   à   utilização,  
através  da  possibilidade  e  condição  de  meios  para  alcançar  os  elementos  funcionais  
do   ambiente   ao   qual   foi   construído.   Um   objeto   somente   é   acessível   quando   é  
alcançado  para  utilização.  
  
Engenharia  de  Usabilidade  de  Nielsen  e  o  Design  de  Interface  
  
Dentre   as   propostas   de   design   de   IHC,   destaca-se   a   Engenharia   de  
Usabilidade   de   Nielsen.      A   usabilidade,   segundo   a   International   Standards  
Organisation  (ISO),  pode  ser  definida  como  a  efetividade,  eficiência  e  satisfação  com  
que   determinados   usuários   conseguem   atingir   objetivos   específicos   em  
circunstâncias  particulares  (ISO  DIS  9241-11,  1994).  
No  âmbito  dessa  norma,  o  usuário  é  a  pessoa  que  interage  com  o  produto.  O  
contexto  de  uso  refere-se  aos  usuários,  tarefas,  equipamentos  e  ambiente  no  qual  o  
produto   é   usado;;   a   eficácia   é   a   precisão   e   a   completude   com   que   os   usuários  
atingem   objetivos   específicos,   acessando   a   informação   correta   ou   gerando   os  
resultados  esperados;;  ela  é,  ainda,  a  precisão  e  a  completude  com  que  os  usuários  
atingem  seus  objetivos  em  relação  aos  recursos  gastos  e  a  satisfação  é  o  conforto  e  
a   aceitabilidade   do   produto,   que   podem   ser   medidos   por   métodos   subjetivos  
(reações,   atitudes   e   opiniões   expressas   pelos   usuários)   ou   objetivos   (como  
observação  do  comportamento  do  usuário  ou  monitoração  de  respostas  fisiológicas).  
  
Melhoria  do  AVA  Moodle  -  CAED  Virtual  
O   Moodle   funciona   como   uma   plataforma   digital   que   congrega   diversas  
funções   que   podem   ser   desenvolvidas   por   meio   de   ferramentas   customizáveis,  
permitindo   o   acréscimo   de   plugins   que   adicionam   novas   funcionalidades   ao  
ambiente   virtual.   O   caráter   customizável   do   Moodle   traz   a   vantagem   de   poder  
configurar  o  ambiente  conforme  a  necessidade  do  curso  ou  disciplinas  baseados  na  
pedagogia  sócio-construtivista.  
À   luz   da   Engenharia   de   Softwares   e   da   subárea   de   Interação   Humano-
Computador,   customizamos   o   template   “Moodle   Essential”,   aplicando   os   conceitos  
de  usabilidade  e  recorremos  ao  arcabouço  teórico  de  outras  áreas  com  a  Psicologia  
–   Andragogia   e   Leis   da   Gestalt   para   tornar   o   AVA   do   CAED,   denominado   “CAED  
Virtual”,  uma  experiência  amigável  e  pedagógica  para  os  seus  usuários.  
  
O   processo   de   customização   do   novo   template,   contou   com   uma   equipe  
multidisciplinar  –  membros  dos  setores  de  TI,  Pedagógico  e  Design,  a  fim  de  haver  
um   alinhamento   sob   a   perspectiva   dessas   áreas   que,   são   fundamentais   nos  
processos  de  criação  para  o  ambiente  de  cursos  on-line.    
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Foi   implementada   uma   interface   do   Moodle   categorizada   a   partir   dos  
princípios   da   Organização   da   Informação,   possibilitando   a   apresentação   do  
conteúdo  de  maneira  mais  objetiva  para  que  o  usuário  seja  capaz  de  localizá-los  de  
forma   intuitiva.   Apropriamos   também   da   Andragogia   que   se   fundamenta   na  
resolução  de  problemas  apresentados  em  suas  tarefas  diárias.    
A  Andragogia  é  uma  divisão  do  estudo  de  psicologia  que  foca  na  educação  de  
adultos   e,   diferentemente   do   modelo   pedagógico,   procura   que   os   alunos   sejam  
responsáveis  pelo  seu  processo  de  aprendizagem  (NOGUEIRA,  2004,  p.4)    
  
A   Gestalt   é   aplicável   em   qualquer   tipo   de   manifestação   visual   e   foi   utilizada  
como  guia  para  a  escolha  do  template,  devido  aos  seus  estudos  sobre  as  formas  de  
organização   de   elementos   que,   possibilitam   o   melhor   entendimento   da   mensagem  
transmitida  ao  usuário.  Para  minimizar  a  fatiga  visual,  a  escolha  das  cores  principais  
do  template,  foi  guiada  pela  Psicologia  das  Cores.  
  
O  azul  foi  definido  como  cor  principal  do  template,  por  transmitir  tranquilidade,  
confiança   e   ter   a   menor   incidência   de   negação   pelos   usuários   de   sistemas  
interativos.  
  
Devido  às  especificidades  da  EaD,  onde  ocorre  a  interação  entre  o  usuário  e  
o  computador,  é  relevante  o  planejamento  de  um  ambiente  intuitivo,  amigável  e  de  
fácil   navegabilidade.   As   melhorias   realizadas   no   CAED   Virtual   tornaram–o   mais  
dinâmico   e   interativo,   possibilitou   a   melhora   na   disposição   de   informações,  
facilitando   a   localização   das   informações   e,   execução   de   algumas   ações   por   meio  
dos  Blocos  de  Navegação  ao  Moodle.    
  

CONSIDERAÇÕES  FINAIS  
Os   três   eixos   apresentados   evidenciam   os   esforços   que   a   gestão   do  
CAED/UFMG   busca   fazer   em   cada   subárea,   para   atingir   a   mais   alta   qualidade   do  
ensino  ofertado.  Para  tanto,  busca-se  criar  o  melhor  ambiente  de  trabalho  possível,  
valorizando   os   colaboradores   não   apenas   pela   exigência   de   se   capacitarem,   mas  
mostrando  a  cada  um,  o  quanto  essa  prática  diminui  o  esforço  individual  e  aumenta  
a  eficiência  das  ações.  A  produção  do  material  didático  vai  na  direção  de  fazer  com  
que  o  professor  conteudista  aprenda  a  transformar  o  seu  material  de  acordo  com  as  
necessidades   da   EaD,   garantindo   qualidade   mesmo   nas   tarefas   mais   simples.   Por  
outro   lado,   o   núcleo   de   tecnologia   da   informação   e   comunicação   se   preocupa   em  
fornecer  ferramentas  atrativas  e  com  alto  grau  de  usabilidade,  pensadas  a  partir  das  
questões  pedagógicas  e  não  a  partir  da  visão  de  um  desenvolvedor.    
É  nossa  crença,  portanto,  de  que  este  relato  de  experiência  traz,  para  aqueles  
que   fazem   Educação   a   Distância   (EaD),   a   experiência   no   campo   da   gestão   de  
pessoas   e   seus   aspectos   conceituais   e   práticos,   passando   pela   caracterização   de  
uma   ação   real   de   produção   de   material   didático   com   o   Laboratório   de   Criação   de  
Materiais   Didáticos   para   a   EaD   (LCMD-EaD)   e   suas   dinâmicas   de   planejamento   e  
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desenvolvimento   de   recursos   educacionais,   em   sintonia   com   as   contribuições  
tecnológicas  e  pedagógicas  no  campo  das  TICs  para  o  AVA  Moodle.    
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Resumo – Esta pesquisa buscou apresentar a experiência de mediação
pedagógica da disciplina de Educação a Distância/FACED/UFC, à luz dos
contributos da Sequência FEDATHI. Para tanto, realizou-se uma breve discussão
acerca do papel do professor e do ensino frente à utilização das Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) no cenário educacional, bem como
sobre a mediação pedagógica que deve estar imbricada neste processo.
Posteriormente, fez-se um relato sobre a experiência de mediação pedagógica na
referida disciplina, no intuito de apresentar sua organização didática, bem como a
proposta metodológica empreendida em suas intervenções didáticas: a Sequência
FEDATHI. Os dados foram apresentados a partir da análise do fórum de discussão
permanente intitulado Conectando Temáticas e do diálogo com os fundamentos e
etapas que compõem a Sequência FEDATHI e evidenciaram que, embora
estivesse voltada inicialmente para a Educação Matemática, a referida sequência,
mostrou-se valiosa para os processos de mediação do fórum de discussão, na
medida em que propôs em suas intervenções a ressignificação de saberes e
ampliação das intervenções docentes para além da proposta inicial.
Palavras-chave: Mediação Pedagógica. Educação a Distância. Sequência
FEDATHI.
Abstract – This research aimed to present the mediation experience the discipline
of Distance Education / FACED / UFC in the light of the contributions of FEDATHI
sequence. Therefore, there was a brief discussion about the role of teacher and
teaching against use of Digital Technologies of Information and Communication
(TDICs) in the educational setting, as well as the mediation which should be
imbricated in this process. Later, there was a report on the mediation of experience
in the discipline, where he understood his teaching organization as well as the
methodological approach taken in their teaching interventions: the FEDATHI
sequence. The data were presented from the analysis of permanent discussion
forum entitled Connecting Thematic and dialogue with the fundamentals and steps
that make up the FEDATHI sequence and showed that, although it was aimed
initially for Mathematics Education, said sequence proved valuable to the forum
mediation processes of discussion, as that proposed in their interventions the
reframing of knowledge and expansion of teaching interventions beyond the initial
proposal.
Keywords: Pedagogical mediation. Distance Education. FEDATHI sequence.
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Considerações Iniciais
Este texto versa sobre as ações de mediação pedagógica pensadas para a
disciplina de Educação a Distância do curso de Pedagogia da Universidade Federal
do Ceará (FACED/UFC), as quais são norteadas pelos contributos da proposta
metodológica de ensino Sequência FEDATHI (BORGES NETO & SANTANA, 2001).
Refletir sobre o papel da mediação pedagógica em contextos de Educação a
Distância, evidencia a necessidade de (re)pensar acerca da postura didática que
norteia as intervenções docentes. Isso porque “a mediação docente é determinante
para promover a interatividade ou para tornar a conversação centrada no professor”
(SANTOS e coautores, 2016). Neste sentido, a percepção que o docente tem sobre
sua prática e seus posicionamentos frente aos alunos influenciam diretamente nas
participações e interlocuções realizadas no Ambiente Virtual de Ensino (AVE).
Dutra (2006) considera que a mediação é uma possibilidade que o professor
pode encontrar de ampliar e problematizar os caminhos percorridos pelos alunos no
diálogo com o conhecimento. Neste caso, a prática do professor seria
potencializada, tendo em vista que, para além de respostas incontestáveis, o que se
apresentam são multiplicidades de olhares, percepções e relações entre sujeitos.
É na emergência destas relações, potencializadas pela ubiquidade e o acesso
ampliado às informações (SANTAELLA, 2010) que consideramos a possibilidade de
intervir, compartilhar e dialogar com os saberes manifestados pelos alunos,
relacionando e (re)significando a aprendizagem em rede, bem como as temáticas
discutidas no AVE. Desse modo, os processos de mediação pedagógica ressaltam
a necessidade de o professor se debruçar na compreensão sobre os percursos e
contextos que formam os conceitos ensino e aprendizagem, pois são principalmente
sob estes olhares que se pode traçar (alguns) caminhos na busca por uma prática
intencional.
A vivência de acompanhamento e intervenção nas práticas da disciplina de
Educação a Distância/FACED/UFC colaborou com este debruçamento, na medida
em que oportuniza aos alunos-bolsistas a participação, intervenção e
questionamentos acerca do planejamento, bem como do desenho didático sobre os
quais está constituída, conforme relatado por Costa (2013) e Soares (2014).
As ações de planejamento, organização e mediação pedagógica da referida
disciplina estão amparadas nos pressupostos da metodologia de ensino Sequência
FEDATHI, desenvolvida no final dos anos 1990 por pesquisadores do Laboratório de
Pesquisa Multimeios.
A Sequência FEDATHI é uma proposta teórico-metodológica cuja base
epistemológica tem como pressupostos os fundamentos da Educação Matemática,
tendo em vista que propõe ao aluno seguir os passos que um matemático faz na
busca por soluções aos problemas que encontra na caminhada pela sistematização
do conhecimento.
Considerando-se a importância dos processos de mediação pedagógica em
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AVE e o papel de destaque que a Sequência FEDATHI assume nas ações da
disciplina de Educação a Distância, bem como no processo formativo de seus
colaboradores a partir das discussões sobre postura didática, intervenção e
planejamento do professor, acreditamos que a relevância deste estudo encontra-se
na possibilidade de discussão acerca de uma proposta metodológica que oferece
contributos para o ensino, a partir da reflexão sobre a postura docente.
Diante desta perspectiva, este escrito busca apresentar a experiência de
mediação pedagógica da disciplina de Educação a Distância/FACED/UFC, à luz dos
contributos da Sequência FEDATHI.
Para fins de sistematização, na seção seguinte apresentamos uma discussão
breve acerca da atuação docente frente à ampliação das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDICs) no cenário educacional, seguida de
considerações acerca do papel da mediação pedagógica. Posteriormente,
apresentamos considerações acerca da disciplina de Educação a Distância. Na
seção quatro, são apresentados os dados da pesquisa, a partir da Sequência
FEDATHI. Por fim, dialogamos sobre os contributos deste estudo em nossas
considerações finais.

1. O Ensino e as TDICs: onde fica/está o professor neste contexto?
O debate sobre o papel do professor frente ao uso das tecnologias tem ganhado
cada vez mais espaço no panorama educacional, seja na discussão acerca das
práticas de uso, seja na hesitação ainda presente nos relatos, provocada pelo receio
que alguns professores possuem de serem “substituídos” pelas interfaces e
dispositivos. Young coautores (2011) ressaltam que estas preocupações se fazem
presentes desde a formação inicial quando os alunos são convidados a refletir
acerca das potencialidades trazidas com o uso das TDICs em sua prática
pedagógica.
Atenta a este cenário, Santaella (2010) ressalta que, assim como as mídias,
que estão necessariamente enredadas, envolvidas e com isso constituem seu
espaço tendo em vista o tempo-histórico no qual são propagadas, as formas de
aprendizagem são se excluem com o tempo. Na verdade apresentam “potenciais e
limites que lhe são próprios” (p.21) e, com isso, colaboram para a riqueza do
processo educativo, na medida em que reconhecem a existência de espaços e
tempos próprios (SANTOS e WEBER, 2013).
É nesta perspectiva que se faz necessária a mediação comprometida e
coerente com os pressupostos que fundamentam a prática do professor no AVE.
Como afirma Santos (2002, p.121),
Com a emergência da “sociedade em rede”, novos espaços digitais e
virtuais de aprendizagem vêm se estabelecendo a partir do acesso e do uso
criativo das novas tecnologias da comunicação e da informação. Novas
relações com o saber vão se instituindo num processo híbrido entre o
homem e a máquina, tecendo teias complexas de relacionamentos com o
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mundo.

Entendemos que estes temas se fazem importantes, sobretudo, porque se
voltam para a formação dos professores não apenas no que se refere ao uso da
tecnologia, mas na reflexão sobre sua prática, no saber não apenas o quê ensinar,
mas o porquê e para quem. Não se trata de refletir, portanto apenas sobre o uso que
se faz de uma interface, mas de entendê-la, de problematizá-la, frente ao processo
educativo e a este fato também implica reconhecer-se nesta prática enquanto
professor.
1.1.

Mediação Pedagógica

O termo mediação pode assumir significados dependendo da área para a qual se
destina. Para a Psicologia, o elemento que está situado entre os mecanismos
estímulo-resposta; na religião àquele que intervém na comunicação com o divino; no
direito, o processo de intercessão que se estabelece na busca de um acordo entre
partes diferentes.
Ao consultarmos o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2014, s/d) o termo
mediação, pode ser caracterizado como “ato ou efeito de mediar. Intervenção”. Lima
(2008, p. 106) colabora com esta perspectiva ao ressaltar que: “associadas à
intencionalidade dos sujeitos e aos elementos da Didática, essas mediações
adquirem caráter pedagógico”.
Para Santos e coautores (2016, p.26), a mediação pode ser caracterizada
como “[...] uma ação de coordenar as práticas dos estudantes na construção do
conhecimento em grupo, de articular conversas com e entre os estudantes, cruzar
ideias, mobilizar e partilhar reflexões e debates densos”.
Desse modo, mediação pedagógica possui contribuição efetiva em uma
prática docente que considere os saberes dos sujeitos aos quais se destina,
enquanto possibilidade enriquecer os debates e intervenções. É por meio dela que o
professor abre espaços para que os aprendizes possam refletir sobre os saberes
adquiridos a partir de sua experiência, bem como àqueles que foram discutidos nas
interações com o grupo.
Sendo assim é preciso ressaltar que esta perspectiva não defende o
reducionismo do papel do professor. Ao contrário! Entende que, para além de
conhecimentos “acabados”, é possível enveredar por caminhos que potencializem a
sua intervenção, tais como suscitar debates sobre outras temáticas relacionadas ao
conteúdo “central” ou direcionar o questionamento de um ou mais alunos em
debates que possam ampliar seus horizontes de aprendizagem (SOARES, 2014).
Há que se pensar em um processo de mediação coerente com a dimensão
colaborativa, marcada por outras temporalidades que caracterizam a liberdade de
posicionar-se e de interferir no posicionamento do Outro a partir de suas próprias
perspectivas.
Entendemos que reconhecer estas potencialidades e intencionalidades
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implica considerar os desafios que nela estão imbricados, sobretudo no que se
refere à presença de diversas telas, tecnologias, interfaces nas pequenas ações
cotidianas, e ao fato de entendermos que a Educação não pode ser considerada de
modo isolado desta realidade.
Neste sentido, é possível percebermos que professores e alunos devem ter
seus papeis garantidos, dialogados e reafirmados em uma mediação pedagógica
coerente com o estabelecimento de relações dialógicas entre atores-autores do
processo, bem como de uma prática educativa que instiga os sujeitos a
estabelecerem relações de sentido e significado com o conhecimento de forma
crítica sem, contudo, negar a imprescindibilidade do professor para que este
processo aconteça.

2. Contexto da pesquisa – considerações acerca da disciplina de
Educação a Distância/FACED/UFC
A disciplina de Educação a Distância é ofertada semestralmente pelo curso de
Pedagogia da UFC e busca, por meio de seus debates, promover discussões acerca
dos aspectos históricos e funcionais desta modalidade educacional, da experiência
de EAD no cenário cearense, bem como dos aspectos metodológicos sobre os quais
está norteada.
Os planejamentos colaborativos concretizados a cada semestre por
professores e formadores, congregados à reflexão realizada ao longo deste
processo, bem como as ações e intervenções formativas junto aos alunos, sinalizam
a necessidade de uma proposta didática que se debruce sobre o ensino proposto,
mas, sobretudo, que desperte em professores e formadores a necessidade de
refletir sobre sua postura didática.
Para aqueles que desempenham o papel de formadores – estudantes de
graduação vinculados a projetos de iniciação a docência, iniciação científica, bem
como de extensão universitária, integrantes do Laboratório de Pesquisa Multimeios 1
– esta vivência pode ser ainda mais significativa, na medida em que possibilita um
momento de aproximação com a docência, que se dá com a participação e/ou
acompanhamento em momentos diversificados da disciplina, tais como
planejamento, escolha das referências que serão utilizadas, assim como a avaliação
dos alunos. É válido lembrar, ainda, que todas estas ações ocorrem sob a
orientação dos professores responsáveis pela disciplina.
Convém ressaltar que para além da elaboração dos planejamentos e
atividades de maneira colaborativa, é essencial que nestas ações estejam explícitas
1

Para mais informações, consultar: TORRES, Antonia Lis de Maria Martins. Sobre tecnologias,
educação, formação e etnografia: a experiência do Laboratório de Pesquisa Multimeios da
Faculdade de Educação (UFC), 2014. 205 f. Tese (doutorado) – Universidade Federal do Ceará,
Curso de Pós-Graduação em Educação Brasileira.
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a intencionalidade educativa e a reflexão sobre a prática, revelando a maneira como
o ensino e a aprendizagem são compreendidos no contexto da Educação a
Distância.
Por isso, em nossas reflexões nos apoiaremos na premissa de que toda
prática colaborativa desenvolvida deve estar amparada fundamentalmente em dois
pressupostos: intencionalidade educativo-formativa (ZABALA, 1998) e reflexão sobre
a prática (SHÖNN, 2000). O primeiro porque deve ser o eixo norteador de toda a
prática educativa, constituindo, por conseguinte, o sentido que atribuímos às ações
desenvolvidas e o segundo, por ser aquele que nos levar a debruçar nossos olhares
sobre estas ações, no intuito de avaliar nossa prática antes, durante e após a
execução desta.
Sendo assim, a Sequência Fedathi como proposta de mediação pedagógica
para a referida disciplina revela-se, então, repleta de significados na medida em que
problematiza a postura que o professor escolhe assumir ao longo de intervenções
pedagógicas comprometidas com a proposta rizomática e plural sobre a qual deve
estar constituída sua prática. A tecnologia, neste caso, assume o papel de
potencializar as ações desenvolvidas.
Sobre esta perspectiva, Zabala (1998, p.10) destaca que: “[...] os docentes,
independentemente do nível em que trabalhem, são profissionais que devem
diagnosticar o contexto de trabalho, tomar decisões, atuar e avaliar a pertinência das
atuações, a fim de reconduzi-las no sentido adequado”. Entender que este
diagnóstico apontado pelo autor deve influenciar nos planejamentos, nas ações e
intervenções educativas oferece-nos pressuposto fundamental quando nos
questionamos sobre o sentido assumido pelas ações que desenvolvemos.
Ao tratarmos sobre uma prática que seja intencional, necessariamente
estaremos nos questionando sobre o conjunto de variáveis metodológicas que estão
envolvidas nesta prática. Um exemplo claro acerca desta perspectiva diz respeito à
escolha das atividades a serem utilizadas em determinada intervenção, tendo em
vista que é neste processo que se revelam as concepções de ensino e
aprendizagem, bem como se há uma intencionalidade educativa explícita nas ações
a serem desenvolvidas.
A seguir, exemplificaremos esta proposta de intervenção e mediação, a partir
da apresentação e diálogo a partir dos resultados evidenciados ao longo deste
estudo.

3. Apresentação dos resultados e o diálogo com FEDATHI
Ao longo desta seção, propomo-nos a expor os resultados encontrados, a partir do
objetivo traçado no caminhar deste escrito, a saber: apresentar a experiência de
mediação pedagógica da disciplina de Educação a Distância/FACED/UFC, à luz dos
contributos da Sequência Fedathi.
Organizada em quatro etapas – tomada de posição, maturação, solução e
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prova – e amparada nos pressupostos trazidos pela Engenharia Didática (ARTIGUE,
1996) esta proposta busca instigar no professor o desejo de refletir sobre a
imprescindibilidade de debruçar-se sobre postura didática e, com isso, contribuir
para que, no percurso traçado em sua aprendizagem, o aluno constitua também a
autonomia necessária para a compreensão de conhecimentos outros que ampliarão
e contextualizarão experiências posteriores.
Sobre a gênese da Sequência Fedathi, corroboramos com Torres (2014)
quando ressalta que, em um primeiro contato, a proposta pode despertar “olhares
atravessados” pelos professores de outras disciplinas e/ou áreas de conhecimento,
sobretudo pelas percepções históricas que marcam a compreensão das chamadas
“Ciências duras”. No entanto, é necessário ponderar que “[...] sua estruturação deuse desde uma concepção de mundo, homem, sociedade, educação, escola e,
principalmente, de como se desenvolve todo o processo didático de ensino,
culminado na aprendizagem discente” (TORRES, 2014, p.153).
Diante desta perspectiva e considerando-se os apontamentos apresentados
por Fragoso e colaboradores quando ressaltam que “a internet constitui uma
representação de nossas práticas sociais e demanda novas formas de observação,
que requerem que os cientistas sociais voltem a fabricar suas próprias lentes,
procurando instrumentos e métodos que viabilizem novas maneiras de enxergar”
(2012, p.13), foram observadas as três Unidades Temáticas que fundamentaram as
discussões da referida disciplina, quais são organizadas em Sequências Didáticas, a
partir da Sequência Fedathi, conforme descrevemos em contribuições anteriores
(SOARES, 2014).
Especialmente para os apontamentos deste trabalho, escolheu-se para a
análise o Fórum Permanente – Conectando Temáticas. A escolha desta interface
deu-se em virtude de que os percursos traçados pelos debates iniciais e específicos
de cada unidade temática, teriam a possibilidade de encontrar-se e conectar-se a
partir da colaboração entre os atores-autores envolvidos.
A seguir, apresentaremos uma descrição das intervenções de mediação,
subsidiadas e dialogadas com descrição das etapas da Sequência Fedathi.
3.1. Tomada de posição
Para a Sequência Fedathi, a tomada de posição diz respeito ao momento em que
professores e formadores apresentaram uma situação com o intuito de motivar os
alunos a estabelecerem posicionamentos acerca da temática, bem como para o
conceito que objetivou construir ao longo da prática. Assim, é interessante que os
alunos exponham os conhecimentos prévios que tem sobre o tema proposto e que
seja estabelecido o contrato didático que norteará todo o trabalho (TORRES e
coautores, 2011).
No contexto da interface Fórum Permanente – Conectando Temáticas,
identificamos que o questionamento inicial (figura 01) lançado por um dos
formadores pode constituir-se como um momento de tomada de posição, tendo em
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vista que sugere a proposta inicial do fórum, na medida em que ressalta a
importância de ler a referência indicada para fundamentar teoricamente os debates
delineados no decorrer do referido fórum.

Figura 1: Questionamento inicial do fórum de discussão
Fonte: http://hbn.multimeios.ufc.br/moodle/course/view.php?id=7

A observação dos debates iniciais do Fórum Permanente – Conectando
Temáticas evidenciou que este momento constituiu-se de interações entre todos os
autores do processo, mediadas pelos saberes que comporão a atividade e
(re)significadas pela intencionalidade educativa presente nas intervenções do
professor.
Neste sentido, os alunos puderam trazer suas contribuições ao debate do
grupo, partindo inicialmente de um pensamento empírico, para depois, recorrerem
às contribuições das referências indicadas e fundamentar colaborativamente o
levantamento de questões que deveriam nortear o desenvolvimento da atividade.
Esta proposta corrobora com as colocações de Souza (2013, p.21) ao citar
Bordanave (1983), acerca da relevância que tem a interação multilateral para o
desenvolvimento da tomada de posição, caracterizando-a como: “[...] aquela em que
o professor, apesar de ser o detentor do conhecimento a ser aprendido pelos alunos,
insere-se no grupo com as funções de refletir, ouvir, indagar e levantar hipóteses
acerca deste conhecimento, bem como suscitar estes questionamentos entre os
alunos”.
No que concerne à mediação ocorrida no contexto da disciplina, podemos
afirmar que, embora os alunos tenham participado das discussões, o papel dos
formadores foi relevante para que a interação multilateral ocorresse tendo em vista a
necessidade de instigar o debate, a fim de que a proposta fosse contemplada.
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3.2. Maturação
A Maturação nos processos educativos voltados para a EaD é importante para o
desenvolvimento da autonomia, bem como dos processos de colaboração interativa,
pois após o desafio ser apresentado na Tomada de Posição, os alunos precisam
ampliar estratégias individuais e coletivas para avançar no processo de resolução
dos desafios educativos propostos nos AVE. A figura 02 pode constituir-se como
uma possibilidade de representação da maturação ao longo do Fórum Permanente:

Figura 2: Diálogo entre alunos - etapa maturação
Fonte: http://hbn.multimeios.ufc.br/moodle/course/view.php?id=7

É possível observar a partir do exemplo exposto que a etapa maturação
favorece que os alunos, ao se debruçarem sobre a problemática proposta –
estabelecer conexões entre os textos e debates da disciplina – recorram a outros
fundamentos para subsidiar os posicionamentos afirmados em seus diálogos com o
grupo.
As ações e posicionamentos desenvolvidos pelos professores e formadores
fundamentaram-se na postura didática “mão-no-bolso” 2, ou seja, na observação
atenta a fim de que o aluno pudesse debruçar-se e formular hipóteses sobre a
temática discutida, considerando que as possibilidades de tentar, errar e construir
conceitos colaborativamente (BORGES NETO & SANTANA, s/d) se tornaram
relevantes durante o processo de elaboração das estratégias heurísticas e
contextualizadas na experiência dos alunos para a valorização das atividades.

2 Para Borges Neto e Santana (2001) a postura didática mão-no-bolso, foi pensada para a atuação
em Laboratórios de Informática Educativa, com o objetivo de pensar a atuação do professor no
sentido de mediação e intervenção não direta.
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3.3. Solução
Esta etapa propõe que o aluno apresente as “soluções” encontradas para os
questionamentos realizados ainda na Tomada de Posição, bem como das reflexões
estabelecidas na Maturação. A mediação pedagógica assume papel essencial neste
momento, tanto no que se refere à orientação sobre a realização da atividade, como
no estabelecimento de negociações entre o grupo com relação à sistematização das
possibilidades encontradas.
Para Souza (2013, p.29):
É importante que, durante a realização desta etapa, aconteçam as trocas de
ideias, opiniões e discussões dos pontos de vista e modelos propostos entre
os alunos [...] esse é um importante momento para que os alunos exercitem
a autonomia e percebam a importância da participação de cada um na
elaboração de sua aprendizagem.

Considerando-se, as contribuições de Souza (2013), acreditamos que a
figura 3 nos apresenta um dos exemplos de mediação pedagógica na etapa Solução
ao longo dos debates, do fórum de discussão.

Figura 3: Medição de Formador - exemplo constituído como Solução
Fonte: http://hbn.multimeios.ufc.br/moodle/course/view.php?id=7

A análise das informações apresentadas na figura 3 evidencia o caráter de
compartilhamento de ideias (sistematizadas pela formadora, conforme figura 3) e de
ampliação do debate, a partir de indicações de outras leituras, bem como de
questionamentos norteadores para uma (nova) tomada de posição. Estas
características constituem-se como eixos motivadores da etapa solução, tendo em
vista a colaboração no diálogo acerca de conceitos apresentados pelo grupo.
3.4. Prova
A nomeação desta etapa nos remete, inicialmente, à ideia de uma resposta pronta,
incontestável, própria do ensino cartesiano. No entanto, a etapa Prova diz respeito a
um processo de sistematização e formalização dos saberes apresentados e
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construídos colaborativamente pelos alunos ao longo das discussões e mediações
sempre presentes nas etapas anteriores.
É coerente a lembrança de que este processo de sistematização requer um
olhar atento do professor, não apenas no que concerne à motivação dos alunos para
o despertar de outras problematizações, a partir de uma inquietação inicial (SOUZA,
2010; ANDRADE, 2011), mas também para a escuta atenta às contribuições
trazidas pelas soluções apresentadas, já que estas podem resultar na emergência
de novas temáticas ao debate.
O esquema proposto e organizado na figura 4 apresenta esta configuração no
fórum de discussão analisado, tendo em vista as discussões estabelecidas durante
todo o semestre letivo.

Temática 01:
Autoapresendizagem

Temática 05:
Sistematizando
nossa discussão
para continuar

Temática 04:
Professor ou
tutor?

Proposta
inicial:
conectando
temáticas

Temática 02:
Mudanças de
paradigmas

Temática 03:
Nosso olhar
sobre os
referenciais

Figura 4: Esquema representativo das (re)significações presentes no fórum
Conectando Temáticas

Conforme se pode observar no esquema apresentado o fórum de discussão
Conectando Temáticas apresenta uma proposta de discussão inicial, a saber:
estabelecer relações ao longo entre textos e atividades, realizados ao longo do
semestre letivo.
No entanto, estas leituras e atividades potencializaram as discussões, para
além da intervenção proposta, tendo em vista a emergência de outras cinco
temáticas norteadoras das discussões: autoaprendizagem, mudanças de
paradigmas, o olhar sobre o documento Referenciais de Qualidade para o Ensino
Superior a Distância, reflexões sobre a docência em EaD (tutor ou professor?),
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sistematizando nossa discussão para continuar.
Estas considerações permitem identificar uma característica bastante
presente na etapa prova: a ressignificação das tomadas de posição, realizadas no
início do fórum. Este processo é importante para os alunos, na medida em que
confrontam os saberes organizados ao longo do processo, e também para o
professor, tendo em vista que pode refletir sobre sua postura didática nos processos
de mediação pedagógica, bem como sobre o alcance ou não dos objetivos
presentes na atividade.
Após a apresentação e discussão acerca dos dados alcançados, a seguir
serão descritas as considerações que emergiram frente à realização deste estudo.

Considerações Finais
Reconhecer o papel da mediação pedagógica em práticas de EAD implica
considerar as potencialidades do panorama que constitui a cibercultura. Isso porque,
considerando-se as possibilidades de aprendizagem ampliadas pela colaboração,
bem como pela ubiquidade presentes nestes contextos, a ação docente precisa
apresentar-se cada vez mais intencional e comprometida e coerente com as
características da cultura contemporânea.
As pesquisas voltadas para os contextos de compreensão das
potencialidades das TDICs para o cenário educacional (SANTAELLA, 2010;
YOUNG, 2011), da Educação a Distância comprometida com os princípios da
cibercultura, (SANTOS, 2002; SANTOS e WEBER, 2013;), bem como das práticas
de mediação pedagógica ocorridas em AVE (DUTRA, 2006; SOARES, 2014;
SANTOS e colaboradores, 2016) evidenciam a necessidade de práticas de
mediação pedagógica que colaborem com a construção de autorias plurais nos AVE
e sejam marcadas pela intencionalidade educativa que fundamenta o fazer docente.
Neste sentido, entendemos que, embora a Sequência FEDATHI esteja
enraizada na Educação Matemática, é possível realizar uma transposição de seus
pressupostos para quaisquer ações voltadas para o ensino, tendo em vista a
importância que confere ao papel do professor e à sua prática, não no intuito de
distanciá-lo dos alunos, mas para acompanhar todas as ações desenvolvidas e
intervir para incentivar a reflexão destes sujeitos acerca dos conhecimentos
propostos pelas ações didáticas.
Acreditamos que com relação a uma prática de ensino intencional realizada
em um AVE, premissa também prevalece, tendo em vista o importante papel que o
professor tem na mediação dos processos de ensino e aprendizagem que ocorrem
neste contexto.
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Resumo – Este trabalho relata uma pesquisa cujo objetivo geral é conhecer a
realidade subjacente à utilização das tecnologias interativas da web, em especial o
Fórum, no ensino de geografia, numa perspectiva socio-interacionista, pelo universo
dos professores do Sistema Estadual de Ensino de Estado do Piauí, por meio de
reflexões postadas nos Fóruns, que foram posteriormente analisados, foi possível
avaliar algumas opiniões desses professores-alunos a respeito: a) dos benefícios
reais que professores e alunos podem obter com o uso das tecnologias digitais no
ensino; b) dos desafios e dificuldades que são encontrados com a incorporação
dessas tecnologias digitais à prática educativa. Neste trabalho constatou-se que as
tecnologias digitais, em especial o Fórum do AVA Moodle , têm tido um papel
imprescindível, pois este espaço formativo consistiu num ambiente contemporâneo
de expressão de suas reflexões, vivências, experiências, trajetórias, onde se pode
desenvolver propostas pedagógicas, articulando a escrita e a comunicação,
trabalhando não somente a compreensão do que está escrito, mas também a
interação e a colaboração que esta ferramenta interativa pode proporcionar aos
atores envolvidos no processo de ensino, ampliando assim as possibilidades de
construção de conhecimentos.
Palavras-chave: fórum, ambiente virtual de aprendizagem, interação, colaboração
Abstract – This work tells us a research whose objective deals with an inquiry that
intends to know the underlying reality to the use of the interactive technologies of
web, in special the Forum, in the education of geographic, in a perspective partnerinteracionista, for the universe of the teachers of the State System of Education of
Piauí State, througth reflections inserted in Forum, analyzed before, it was possible
to evaluate some opinions of these professor-pupils in respect of: a) the real benefits
that professors and pupils can get with the use of the digital technologies in
education; b) the challenges and difficulties that are found with the incorporation of
these digital technologies to practical the educative one. In this work this formative
space was evidenced that the digital technologies, in special the Forum Moodle LMS,
have had an essential paper, therefore consisted of an surrounding contemporary of
expression of its reflections, experiences, trajectories, where if it can develop
pedagogical proposals, articulating the writing and the communication, working not
only the understanding of what it is written, but also the interaction and the
collaboration that this interactive tool can provide to the involved actors in the
education process, thus extending the possibilities of construction of the knowledges.
Keywords: forum, learning management system, interaction, collaboration
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1. Introdução
Com o advento da era digital, deparamo-nos com múltiplas necessidades que se
originam das relações entre seres que, imbuídos do desejo de mais informações e de
uma formação “ao longo da vida”, buscam caminhos para “o fazer” pedagógico em
ambientes de aprendizagem com o uso das novas tecnologias (BRUNO, 2008, p.77).
Entretanto, como aponta Di MAIO (2004, p.05):
são limitadas, no país, as análises sobre a real contribuição destas novas
tecnologias no aprendizado e na educação em escolas, ou seja, o processo
de educação escolar encontra-se em uma transição significativa, mas sem
diretrizes dos métodos a serem adotados.

Corroborando com a afirmação acima, Lacerda Santos (2004) enfatiza que a
educação mediada por tecnologias, apesar de vir surgindo gradativamente como
prática pedagógica há várias décadas, é ainda uma abordagem extremamente
inovadora na sala de aula e no trabalho docente, constituindo um importante desafio
para formadores de formadores, para professores em sala de aula e para
responsáveis por políticas públicas para o setor.
O uso dessas tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem leva a
uma mudança de posicionamento do professor frente ao aluno, saindo do processo
centrado no educador para o centrado no educando. Isso requer novas práticas, novas
abordagens de ensino e, principalmente, novas relações pedagógicas entre professor
e aluno, mediadas por essas tecnologias. Essa mediação busca novas maneiras de
apropriação do conhecimento com intuito de compreensão dos objetos do mundo.
A utilização das novas tecnologias na educação deve apontar para a formação
de um indivíduo capaz de pensar por si próprio e de produzir conhecimento. As
tecnologias devem ser vistas como recursos mediadores, que estimulem o aluno a
pensar de forma independente, a pensar sobre sua forma de pensar e aprender. De
acordo com Nascimento Júnior (2011, p. 53):

É preciso que os profissionais da educação estejam abertos para os novos
conceitos e as novas formas de ensinar. É preciso sempre buscar o norte
tecnológico para não ficarmos à deriva no mar do mundo cibernético, e
atentos para não cair nos abismos da alienação, desprezando assim
elementos fundamentais, como são os aspectos filosóficos, políticos e
epistemológicos da educação.

Para Okada (2008), os Ambientes Virtuais de Aprendizagem tornam-se
espaços formativos mais ricos quando contemplam a avaliação contínua
emancipadora – formativa reflexiva, crítica e investigativa. Nesse contexto, é que o
memorial reflexivo favorece o processo avaliativo e a mediação pedagógica, bem
como a emergência de sujeitos reflexivos que interagem, aprendem e refletem sobre
o próprio aprendizado. Ainda segundo a autora, memorial reflexivo é,
um conjunto de reflexões, construído de forma contínua pelo próprio aprendiz,
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sobre o seu processo de aprendizagem, que abrange aspectos cognitivos,
sócio-afetivos e intuitivos. O autor é o protagonista da narrativa e descreve
as impressões de modo reflexivo sobre sua trajetória de construção de
conhecimentos, pensamentos, experiências e emoções ao longo do curso.
(idem, ibidem)

Frente a essa situação, e diante das várias possibilidades que as tecnologias
digitais nos propõem, esta pesquisa investigou o uso do Fórum do Ambiente Virtual
de Aprendizagem Moodle como recurso didático e como espaço colaborativo e
reflexivo em um Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) a Distância no âmbito
Instituto Federal do Piauí.

2. Percurso Metodológico
Optou-se, neste contexto, pela realização de uma investigação de cunho qualitativo.
Segundo Silva e Menezes:
A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo
real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A
interpretação dos fenômenos e atribuição de significados são básicos no
processo qualitativo. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O
ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o
instrumento-chave. O processo e seu significado são os focos principais de
abordagem. (SILVA, MENEZES, 2001. p. 20)

Ainda pautado no pressuposto que preside tal escolha, tem-se por alicerce
também Strauss e Cobin (2008, p.23) que defendem:
que a pesquisa qualitativa produz resultados não alcançados através de
procedimentos estatísticos ou de outros meios de quantificação,
principalmente, quando se quer retratar experiências vividas,
comportamentos, emoções e sentimentos. No entanto, ainda segundo os
autores, numa pesquisa qualitativa alguns dados podem ser quantificados,
mas o grosso da análise é interpretativa.

Nesses termos, os procedimentos metodológicos são de caráter qualitativo e o
método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso exploratório. A opção pelo estudo
de caso fundamenta-se na visão de Yin (2005, p.33), para quem “o estudo de caso é
uma investigação empírica que busca investigar um fenômeno no contexto de vida
real, em que as fronteiras entre fenômenos e contexto não são claramente definidos”.
Por sua vez, com base em Ponte (2006, p. 107),
um estudo de caso é caracterizado como incidindo numa entidade bem
definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma
pessoa ou uma unidade social. Seu objetivo é compreender em profundidade
o “como” e os “porquês” dessa entidade, evidenciando a sua identidade e
características próprias, nomeadamente nos aspectos que interessam ao
pesquisador. É uma investigação que se assume como particularista, isto é,
que se debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe
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ser única ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir
o que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir
para a compreensão global de certo fenômeno de interesse.

A pesquisa desenvolveu-se durante o Curso de Formação de Professores de
Geografia do Ensino Médio frente às Geotecnologias Digitais e às Ferramentas de
interação da Web foi ofertado na Modalidade a Distância pelo Instituto Federal do
Piauí, com carga horária de 150h. A presente investigação foi desenvolvida com 40
(quarenta) professores licenciados em Geografia que lecionam nas escolas da rede
estadual de ensino do Estado do Piauí. Para preservar o anonimato dos sujeitos da
pesquisa, estes foram identificados como Professor(a)-aluno(a) 1, Professor(a)aluno(a) 2,..., Neste trabalho optou-se por manter a escrita original dos professoresalunos nas inferências feitas nas ferramentas interacionais, nos questionários, nas
entrevistas e nas observações durante o curso.
Tendo em vista esses aspectos e levando em consideração que a abordagem
metodológica desta pesquisa é um Estudo de Caso, convém destacar que este se
caracteriza numa formação continuada de natureza intervencionista, ou seja, durante
todo o percurso didático-metodológico, os professores investigados foram
observados.
Em particular, nesta investigação foi utilizado como instrumento de coleta de
dados os fóruns postados no AVA Moodle na perspectiva de um memorial reflexivo,
no prisma de permitir que os professores do curso pudessem sistematizar suas
reflexões acerca do uso e da apropriação das geotecnologias, das ferramentas
interacionais e cognitivas, como recursos didáticos em sala de aula.
Conquanto, o foco principal desse instrumento de coleta de dados foi
possibilitar que, no relato, os professores pudessem registrar os avanços, os
benefícios; como também as dificuldades, os desafios, os insucessos, os obstáculos
que surgiram ao longo do curso.
Por sua vez, para analisar os comentários postados nos fóruns realizou-se um
estudo interpretativo e para tanto recorreu-se à Análise de Conteúdo. De acordo com
Bardin
A análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das
comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens. [...] A intenção da análise de
conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. (BARDIN, 2009,
p.42)

3. Análise e Discussão dos Dados
Nesta seção são apresentadas categorias a posteriori, ou seja, categorias
identificadas através das respostas das reflexões postadas nos fóruns do AVA
Moodle, que foi utilizado no curso de atualização, numa abordagem reflexiva, como
instrumento de coleta de dados.
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Para que este item fosse elaborado, procedeu-se uma leitura extensiva destes
textos postados, proporcionando a sistematização das ideias, a tabulação dos
resultados e o estabelecimento das categorias de análise como forma de classificação
dos elementos encontrados.
Foi possível analisar e categorizar algumas opiniões desses professoresalunos a respeito das seguintes questões norteadoras: a) Que benefícios reais os
professores e os alunos podem obter a partir da introdução das tecnologias digitais na
educação? e; b) Que desafios e dificuldades surgem com a incorporação das
tecnologias digitais à prática educativa?
Trataram-se os dados descritivamente, de acordo com a frequência das
respostas pertencentes a cada categoria, possibilitando a interpretação dos dados
coletados, através da análise de seu conteúdo. Foram identificadas 6 (seis) categorias
de respostas elencadas e analisadas a seguir.
A primeira categoria que emergiu das respostas dos professores-alunos foi
referente à questão que o uso das tecnologias digitais proporciona uma a interação
entre professor e aluno.
A seguir, apresentam-se algumas respostas dos professores-alunos:
A evolução das tecnologias permite cada vez mais a interação dos alunos
com as aulas, pois a tecnologia deve ser vista como elemento cognitivo
capaz de facilitar a construção do conhecimento (Professor-aluno 1).
É importante ressaltar que o trabalho com as novas tecnologias estabelece
uma relação mais estreita entre professor e estudante, colaborando mais
com um aprendizado mais eficiente (Professor-aluno 15).
Utilizo dois recursos da Internet para me interagir com meus alunos e com
meus colegas de profissão, são eles: E-mail e bate-papo. É muito
interessante essa troca, pois aprendemos muito uns com os outros. Acredito
que todo professor deveria ter seu E-mail e ter seu MSN (messenger) para
trocar informações e manter contatos com seus alunos. Acho que isso
aumentaria a relação entre esses sujeitos (Professor-aluno 20).

Partindo dessa compreensão dos professores, comporta aqui ressaltar a
importância das ferramentas interacionais da Internet, como e-mail, fóruns, batepapos, entre outras, sejam elas síncronas ou assíncronas. Muitos estudos apontam
que estas tecnologias de interação, na perspectiva do desenvolvimento do ensino
mediado por computador, implicam em mudanças na concepção do processo ensino
e aprendizagem, por conseguinte, no processo de interação.
Essas ferramentas interacionais colaboram com a aprendizagem, no entanto,
não basta o uso destas tecnologias como recurso didático em sala de aula e na prática
docente, é preciso nesse processo de ensino-aprendizagem que o professor seja
mediador, estimulando novas possibilidades de ensinar Geografia.
Nesse sentido, considera-se como essencial o uso dessas ferramentas, pois
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elas proporcionam uma interação professor-aluno mais atraente, proporcionando uma
efetiva transmissão do conhecimento do conteúdo de Geografia. A respeito disso,
Demo (2001, p.55) relata que o uso das tecnologias digitais, e aqui das ferramentas
de interação, possibilita ao mesmo tempo aprimorar a transmissão do conhecimento
sem sala de aula, socializar de modo mais amplo e atraente o saber disponível e,
sobretudo, economizar tempo e oferecer oportunidade para construir o conhecimento.
Nessa perspectiva, concorda-se com Ens (2010) quando afirma a importância
dos professores e alunos como peças centrais no processo de aprendizagem, mesmo
a distancia:
As figuras centrais do processo educativo são o/a aluno e o/a professor/a e
não as TICs, as ferramentas eletrônicas. Não é função do/a professor/a,
hoje a simples transmissão de conhecimento, uma vez que agora ela pode
ser realizada por meios eletrônicos. Assim fica ainda mais evidente que o
papel do/a professor/a, continua sendo o de incentivar a aprendizagem e o
pensamento, de ser um/a mediador/a do processo de aprender, o de ser
responsável pelo sucesso do aluno/a (p.41).

E ainda sobre a questão interação entre professor e aluno, a autora argumenta:
Nessa relação, não pode faltar o esforço de desejar buscar a participação
do/a aluno/a, a presença do/a professor/a e das TICs, pois estas
contribuem
para
a
construção
de
conhecimento.
A relação
professor/aluno/conteúdo/tecnologia precisa estar fundamentada em teorias
que tenham em mente a emancipação humana, além de ter clareza que as
pessoas geralmente (re)constroem conhecimento com base no que já
conhecem, e assim podem intervir na realidade que as cerca (p.42).

Refletindo acerca dessa questão, Valente (1999, p.104) afirma que, “O aluno
de hoje é mais exigente e como tal suas ações frente à escola são diferentes
dos alunos do passado. Ele vem com uma bagagem muito grande de conhecimentos,
principalmente em relação às tecnologias. Aulas ultrapassadas já não os satisfazem,
daí, a importância em renovar seu planejamento. Esse aluno faz parte de uma
geração que está habituada a uma estreita relação com a internet, celulares, games
e está acostumado a desempenhar várias tarefas simultaneamente. Mas o mundo
hoje exige que esse aluno tenha certo grau de desenvolvimento intelectual, de
abstração, de rapidez de raciocínio e de visão crítica. Assim, é preciso incluí-lo numa
verdadeira educação que desenvolva o conhecimento significativo, as habilidades,
a intuição, a criatividade e novas formas de solidariedade social”.
É pertinente destacar aqui um fato que durante as discussões em sala de aula
do curso de formação foi mencionado por um dos professores de Geografia. O
professor-aluno 10 relatou que na sua prática docente, teve que tomar uma atitude
com relação ao uso do celular. Durante suas aulas, mesmo em modo silencioso, os
alunos não paravam de enviar mensagens. E isso era recorrente. Até que um dia o
professor parou o conteúdo que estava ministrando e fez um tipo de contrato didático
com os alunos. Ele combinou com a turma que teria um dia de aula que o conteúdo
de Geografia seria discutido através de mensagens via celular. A partir dessa
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experiência o professor tem feito uso desta e de outras tecnologias para motivar e,
consequentemente, transmitir o conhecimento geográfico proposto. Argumenta ainda
que isso se deve ao poder dessas tecnologias, e em especial, as ferramentas
interacionais.
Assim, é preciso se contextualizar a temática em questão, no sentido de se
perceber a evidência da insatisfação dos alunos em relação às aulas ditas
"tradicionais", ou seja, aulas expositivas nas quais são utilizados apenas o quadronegro e o giz. O aprender por aprender já não existe: hoje, os alunos precisam saber
para quê e por que precisam saber determinado assunto. Essa é a típica
aprendizagem utilitária, isto é, só aprendo se for útil, necessário para entrar no
mercado de trabalho, visando ao retorno financeiro. A internet invade nossos lares
com todas as suas cores, seus movimentos e sua velocidade, fazendo o impossível
tornar-se palpável, como navegar pelo corpo humano e visualizar a Terra do espaço
sem sair do lugar. É difícil, portanto, prender a atenção do aluno em aulas feitas do
conjunto lousa e professor.
Então, é preciso se fazer diferente. Uma vez que os alunos gostam tanto de
aulas que utilizam a tecnologia, é necessário se aproveitar essa oportunidade e usála a seu favor. As aulas, em especial as de Geografia, carecem se modernizar a fim
de acompanhar o ritmo da sociedade e não se tornar uma instituição fora de moda,
ultrapassada e desinteressante.
Aulas modernizadas pelo uso de recursos tecnológicos têm vida longa e podem
ser adaptadas para vários tipos de alunos, para diferentes faixas etárias e diversos
níveis de aprendizado. O trabalho acaba tendo um retorno muito mais eficaz. É
importante, no entanto, que haja não apenas uma revolução tecnológica nas escolas.
É necessária a revolução na capacitação docente, pois a tecnologia é algo ainda a ser
desmistificado para a maioria dos professores.
Neste viés, para corroborar possibilidade de interação entre professor e aluno
mediada pelas tecnologias digitais, seguem algumas respostas dos professoresalunos, que tem a ver, com a ideia destacada anteriormente, que é a questão do uso
dessas tecnologias pelo professor, constituindo-se em fator de motivação para que os
alunos se interessem pelos conteúdos de Geografia. Seguem alguns relatos postados
nos fóruns.
Vivemos em um mundo cada vez mais complexo em todas as áreas e não
podemos negar que a utilização das tecnologias como ferramentas contribui
para a aprendizagem dos discentes (Professor-aluno 5).
O Curso vem a somar conhecimento, informação, técnicas, conteúdo da
área da geotecnologia e subsídios para um ensino geográfico atualizado e
conectado as novas exigências do mundo moderno (Professora-aluna 9).

Ao finalizar as incursões em torno da categoria acima, é válido ressaltar aqui
que conforme Tapia e Fita (1999, p. 77) "a motivação é um conjunto de variáveis que
ativam a conduta e a orientam em determinado sentindo para poder alcançar um
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objetivo". Algumas das experiências aqui relatadas reforçam essa afirmação quando
do uso de tecnologias pelo professor em sala de aula, como o caso do professor que
transporta sua interação com os alunos fazendo da comunicação pelo celular, que
embora limitante nos aspectos explanativos da disciplina Geografia, permitiu aos
alunos uma abertura ao diálogo com o professor, num formato de educação que,
usualmente, faz do professor um orador solitário e dos alunos expectadores
desinteressados.
A segunda categoria que emergiu das respostas dos professores-alunos foi
referente à questão que o uso das tecnologias digitais contribui para inclusão dos
atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem no mundo digital, como
relatam alguns sujeitos da pesquisa:
Assim, as novas tecnologias além de contribuírem para o desenvolvimento
de novas formas de pensar e agir, tornaram-se também objeto de estudo e
ferramenta pedagógica que pode contribuir para a realização de novas
leituras do mundo (Professora-aluna 8).

Face à fragilidade de exclusão digital de muitas escolas públicas no país, é
necessário perceber a escola com espaço formativo e de acesso às tecnologias
digitais. Por outro lado, o que está posto nos discursos dos professores é a
possibilidade das escolas se constituírem espaços educativos, que possam
disponibilizar tecnologias em prol da aprendizagem do aluno, por conseguinte,
implementando uma nova educação, uma cultura digital.
Na acepção de Nelson Pretto (1996, p.7):
Precisamos de uma integração mais efetiva entre educação e a comunicação
e isso só se dará se estes novos meios estiverem presentes como
fundamento desta nova educação. Aí sim, os novos valores desta sociedade,
ainda em construção, estarão presentes.

Comporta afirmar, nesse sentido, que a propagação das tecnologias digitais e
o advento da Internet, sem dúvida alguma têm revelado impacto no processo de
ensino-aprendizagem. Todavia, é mister reafirmar que, também, a utilização, e
certamente, a apropriação dessas tecnologias, numa ótica de continuidade, requer
capacitação.
Por outro lado, é importante ressaltar aqui que a relevância de se incutir uma
cultura digital na escola, advém do potencial didático-metodológico que as tecnologias
proporcionam, enquanto ferramentas utilizadas no atual processo de ensino e
aprendizagem, em especial na disciplina Geografia.
Dando continuidade, a terceira categoria refere-se às respostas dos
professores-alunos com relação ao se utilizar as tecnologias digitais no ensino, as
aulas tornar-se-ão mais dinâmicas. Como relatam alguns sujeitos da pesquisa:
As tecnologias devem ser utilizadas não para substituir as aulas expositivas
e sim para dinamizá-las (Professora-aluna 32).
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As transformações sociais, econômicas e culturais por que tem passado,
nos últimos anos, a sociedade mundial, afetaram de modo significativo o
mercado de trabalho. Diante disso, discussões são feitas tendo novos
entendimentos da noção de trabalho e de sua dinâmica, bem como as
exigências desse mundo quanto a qualificação profissional (Professor-aluno
35).

Na acepção de Moran (2007) propõe que:
As redes digitais possibilitam organizar o ensino e a aprendizagem de forma
mais ativa, dinâmica e variada, privilegiando a pesquisa, a interação e a
personalização em múltiplos espaços e tempos presenciais e virtuais. Assim,
a organização escolar precisa ser reinventada para que todos aprendam de
modo mais humano, afetivo e ético, integrando os aspectos individual e
social, os diversos ritmos, métodos e tecnologias, para ajudarmos a formar
cidadãos plenos em todas as dimensões (MORAN, 2007, p.65).

Diante do exposto, nota-se a necessidade de se destacar, acima de tudo, a
importância do uso das tecnologias digitais no processo ensino-aprendizagem. Não
obstante, é necessário desvendar e compreender algumas limitações a respeito do
uso de tais recursos tecnológicos nas aulas de Geografia. Dessa maneira, alguns
aspectos negativos apontados pelos sujeitos desta pesquisa retratam a dificuldade de
se fazer uso de tais recursos no dia a dia da prática docente.
A quarta categoria a ser tratada nessa investigação foi referente à questão de
falta de infraestrutura adequada ao uso das tecnologias digitais nas escolas,
principalmente, nas escolas públicas. Abaixo segue algumas respostas dos
professores-alunos a esse respeito:
Infelizmente nossas escolas em geral não tem um laboratório de informática
equipado e nem tão pouco ativado, ocasionando algumas dificuldades para
o docente atuar (Professora-aluna 2).
Muito embora as escolas tenham em suas dependências os equipamentos
tecnológicos falta mão de obra qualificada em que possa utilizá-los de forma
competente (Professora-aluna 39).

No que concerne a tais limitações, já no primeiro dia do curso de formação, no
momento de apresentação dos professores-alunos, eles já apontaram a falta de
infraestrutura tecnológica, que aqui se entende por computadores e internet, em suas
respectivas escolas. As escolas que possuem laboratório, conforme já apresentado,
equipadas com computadores limitados no que se refere à lentidão na velocidade da
Internet e falta de manutenção das máquinas, principalmente devido a ausências de
suporte técnico.
Entende-se ser de grande relevância discutir essa questão de falta de
infraestrutura adequada ao uso das tecnologias digitais nas escolas, principalmente,
nas escolas públicas, pois tais entraves podem comprometer a apropriação das
geotecnologias, ferramentas interacionais e cognitivas na prática do professor de
Geografia, e como consequência, comprometer o processo ensino-aprendizagem dos
conteúdos geográficos.
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No entanto, é conveniente salientar que existem inúmeras iniciativas
governamentais de fomento a estruturação tecnológica das escolas públicas, como
também de incentivo à capacitação de professores, mesmo sem muita
expressividade. Moraes (1999) reporta-se a essa questão:
[...] apesar do reconhecimento da importância estratégica de uma
capacitação técnica e cientifica na área, não houve ao longo dos anos um
esforço sistemático de criação de uma infraestrutura tecnológica, na qual se
inclui a capacitação dos recursos humanos altamente especializados nesse
campo. Não obstante a criação de vários programas e iniciativas nesse
sentido, eles parecem surgir como iniciativas isoladas, nem sempre
articuladas e sempre enfrentando dificuldades (p.19).

Por outro lado, a categoria seguinte que emergiu das respostas dos
professores-alunos foi referente à questão da resistência de alguns professores em
utilizar as tecnologias digitais em suas aulas. Abaixo seguem algumas respostas
dos professores-alunos a esse respeito:
[...] o professor se mantém num padrão analógico de relação ensinoaprendizagem (Professor-aluno 10).
Não devemos esquecer que as pessoas só adquirem a competência através
do conhecimento adquirido durante sua formação e que esta deve ser
continuada, pois só assim poderão ficar atualizadas das modificações que
vem acontecendo no espaço a todo momento (Professor-aluno 27).

No entanto, essa resistência e dificuldade do professor de incorporar as
tecnologias digitais à sua prática docente ganha uma maior dimensão, quando na sua
formação inicial. Há professores que já se encontram em exercício da profissão e não
tiveram na sua formação inicial um currículo que levasse o mesmo a refletir
criticamente com relação ao uso das tecnologias digitais e suas relações com a
aprendizagem. E este problema foi relatado por um dos professores-alunos.
[...] Um dos fatores importantes para a necessidade da capacitação dos
professores para o uso das tecnologias digitais é o fato que para muitos,
pelo menos aqueles que se formaram há mais tempo, na sua formação
inicial, ou seja, no curso de licenciatura que concluiu, não tinha nenhuma
disciplina que apontasse para o uso de tecnologia como ferramenta de
apoio a sua prática pedagógica (Professor-aluno 25).

Na grande maioria, os currículos de formação inicial de professores não
contemplam as expectativas de que o futuro professor de Geografia poderá incorporar
metodologicamente as tecnologias digitais em sua prática docente. Se, por um lado,
as políticas públicas para o ensino superior autorizam diferentes modalidades de
cursos universitários, em específico as licenciaturas; por outro, a organização
curricular permanece praticamente igual.
Corroborando e complementando a essa análise, concorda-se com Koscianski
e Spies (2014), quando afirmam que:
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Muitos dos professores que desejam introduzir computadores em seu
trabalho e não o fazem, relatam insegurança e falta de conhecimento. Essas
reações se manifestam mesmo entre aqueles que têm contato corriqueiro
com as máquinas. A ideia de reinventar a sala de aula com informática é
intimidante, principalmente quando se crê que não há vivências anteriores e
marcos para balizar o caminho. Para contornar essa dificuldade, podem-se
resgatar as bases teóricas que sustentam os processos de ensino e
aprendizagem e mudar a perspectiva segundo a qual o professor fica refém
de um objeto desconhecido que chegou à escola (p. 224).

Nesse contexto comunga-se com a proposta de Da Silva e Vilarinho (2009,
p.19),
“Apesar dos incentivos, a aplicação das tecnologias no processo ensinoaprendizagem ainda é limitada e sujeita a resistência por parte dos próprios
docentes. Ainda que se verifiquem resultados favoráveis em algumas
experiências conduzidas por professores entusiasmados, não vemos a
generalização do uso das TIC em sala de aula.”

É perceptível que, frente a esse desafio e ao longo das observações durante o
curso de formação, muitos dos professores relataram que não se apropriaram das
tecnologias digitais ao longo de sua formação inicial, em consequência disso,
resistiram em algum momento a incorporá-las à sua prática docente, e devido a isso
que buscaram se capacitar.
Diante dessas constatações, observa-se que a falta capacitação dos
professores para o uso das tecnologias digitais tanto na formação inicial quanto na
continuada é fator determinante para a limitada apropriação das tecnologias, em
especial, das geotecnologias, ferramentas interacionais e cognitivas nas aulas de
Geografia.
Destarte, a última categoria que emergiu das respostas dos professores-alunos
foi referente à falta de capacitação dos professores para utilizar as tecnologias
digitais como ferramenta de apoio para suas aulas. Abaixo seguem algumas
respostas dos professores-alunos acerca desse tema:
[...] falta de uso e de um conhecimento mais sólido sobre as geotecnologias,
ferramentas essas que ainda são pouco usadas pela maioria dos
professores de geografia e principalmente das escolas públicas (Professoraaluna 8).
Sabe-se que a não utilização dos equipamentos tecnológicos existente nas
escolas acontecem pela desinformação de sua utilização pelos professores
que não sabem como encontrar estas informações e transmiti-las de forma
adequada (Professora-aluna 25).

Diante dessa compreensão, em que no contexto atual as tecnologias estão
presentes na educação e no dia a dia dos alunos, cabe à escola se adequar frente a
essa realidade que está posta, e para isso, espera-se que o professor seja qualificado
em tais tecnologias, em prol da sua prática docente. Dentro dessa perspectiva, Santos
e Radtke (2005, p.327) apontam:
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O que se observa em relação à inserção da informática na educação é uma
preocupação excessiva com a aquisição de equipamentos e uma proliferação
de programas de computadores para a educação e software educativos. A
preparação do professor para tais utilizações não tem tomado parte nas
prioridades educacionais na mesma proporção, deixando transparecer a ideia
equivocada de que o computador e os softwares resolverão grande parte dos
conflitos educacionais.

De acordo com alguns professores-alunos, essa capacitação é imprescindível,
pois o professor precisa dominar as tecnologias digitais, porque assim poderá explorálas de diferentes formas:
A qualificação do professor representa um ponto importante para uma
aproximação com as tecnologias digitais para poder explorá-las das
diferentes maneiras. Perceber um jeito novo e diferente de fazer o seu
trabalho com as exigências do mundo globalizado. Além de aprender terá a
opção de escolher o que aprender. O professor sempre fará a diferença e não
os equipamentos, que devem ser instrumentos metodológicos. Os desafios
serão superados com planejamento, método e avaliação permanentemente
[...]. (Professor-aluno 15).

Transformar a prática profissional docente não é tarefa tão fácil e,
principalmente quando se pretende que, nesta transformação, os professores
dominem os conhecimentos técnicos e pedagógicos necessários para a utilização das
tecnologias digitais, como aponta Valente (1999):
a questão da formação do professor mostra-se de fundamental importância
no processo de introdução da informática na educação, exigindo soluções
inovadoras e novas abordagens que fundamentam os cursos de formação
(p.19).

O autor ainda adverte como já foi mencionado alhures, que as possibilidades
de uso das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem,
Provocou o questionamento dos métodos e da prática educacional [...]
provocou insegurança em alguns professores menos informados que receiam
e refutam o uso do computador na sala de aula”. VALENTE (1999, p. 24)

Considerações Finais
Constatou-se, por meio das categorias identificadas, que a infraestrutura tecnológica
é importante, contudo, somente a aquisição de computadores, sem pensar na
formação e na capacitação do professor, não fornecem possibilidade para o sucesso
da implantação do ensino apoiado nas TIC. O refletir acerca da prática educativa
mediada pelas tecnologias digitais, que orienta as atitudes pedagógicas, na
perspectiva, pode garantir a bem sucedida mediação dos professores de Geografia,
frente a essas tecnologias no ensino de Geografia.
Nessa perspectiva, Soares (2002) aponta que a promoção da educação
mediada por tecnologias requer um repensar da escola, da sala de aula, da própria
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organização do trabalho pedagógico e, essencialmente, da formação inicial e
continuada dos professores. Portanto, pensar em tecnologias digitais no ambiente
escolar é ressignificar todas as ações educativas.
Convém salientar a importância do uso de tecnologias digitais na educação na
perspectiva que possibilita a interação entre professores e alunos, e entre alunos e
alunos. E em se tratando da Educação a Distância essa a interação entres esses
atores é deveras importante, pois essas ferramentas de interação Web, como os
Fóruns, apresentam-se como recurso didático que o professor pode utilizar na sua
prática docente. Com isso, a relação professor e aluno torna-se mais estreita, pois o
professor, agora como mediador, passa a encarar o aluno como sujeito ativo em seu
processo de aprendizagem, ou seja, um sujeito reflexivo e crítico.
Para finalizar, é possível compreender que o uso do Fórum no processo de
ensino-aprendizagem se constitui em uma ferramenta tecnológica de enorme
potencial didático, contudo, deve-se ter cautela e observar também as limitações
dessa ferramenta em relação às maneiras de interação e construção de conhecimento
na perspectiva pedagógica mediadora e comunicacional.
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Resumo – Este trabalho apresenta um estudo sobre o Curso de Licenciatura em
Física na modalidade de Ensino à Distância (EAD), na cidade de Dom Eliseu,
estado do Pará. Neste, são apresentadas as características e estrutura de
funcionamento do polo, bem como é feito levantamento visando estabelecer um
diagnóstico sobre o aprendizado dos discentes.
Palavras-chave: Educação à Distância, Ensino de Física, Formação de docentes.
Abstract – This paper presents a study on the Degree in Physics in Distance
Learning mode (EAD, in portuguese) in the city of Dom Eliseu, Pará state. Thus,
are presented characteristics and operating structure of polo, as well as made a
survey to establish a diagnosis of learning of students.
Keywords: Distance Learning, Physics teaching, Teacher training.

1 INTRODUÇÃO
A Educação a Distância (EAD) vem apresentando cada vez mais importância no
campo de ensino, onde essa modalidade apresenta uma metodologia centrada no
aluno. Este passa a ser responsável pela sua própria aprendizagem. Moore e
Kearsley (1996 apud Silva et al, 2010), mostram que o conceito fundamental da
educação à distância é a separação espacial e temporal entre aluno e professor.
Neste sentido, alguns autores enfatizam também, que a separação é minimizada
pelo uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s). “A Educação a
Distância (EAD) envolve o processo de ensino-aprendizagem mediado por
tecnologias, no qual professores e alunos estão separados espacial e/ou
temporalmente, mas permanecem conectados por uma série de recursos
tecnológicos” (Moran, 2002, apud Martins, 2011).
As teorias de aprendizagem humanistas desenvolvidas recentemente
enfatizam a importância do ensino centrado no aluno. Apesar da figura do professor
não estar presente na maior parte do tempo junto ao aluno, a EAD possibilita a
ampliação do ensino para públicos distantes do professor, isso tudo apoiado pelas
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TIC’s, onde o estudante assume um papel essencial no seu próprio aprendizado.
Riano (1997 p. 21 apud Vidal e Maia, 2010 p.22) diz ser “uma aprendizagem
autônoma, independente, em que o usuário se converte em sujeito de sua própria
aprendizagem e centro de todo sistema”.
“Atualmente, mais de 80 países, nos cinco continentes, adotam a Educação à
Distância em todos os níveis de ensino, sistemas de ensino formais e não formais de
ensino, atendendo a milhões de estudantes” (NUNES, 2008. in LITTO e FORMIGA,
2008). Ainda segundo o autor, a mais de 150 anos a EAD oferece cursos superiores.
Neste período mais de 100 mil tipos de cursos foram ofertados.
No Brasil, a EAD vem evoluindo constantemente e já atingiu marcas
importantes, no que diz respeito à expansão de ensino. Em EAD, segundo dados do
MEC (Ministério da Educação), em 2002 eram 46 cursos e 40 mil alunos, em 2006
passaram para 349 cursos e 207 mil alunos, já em 2013 haviam 142 instituições
credenciadas pelo MEC, 1.207 cursos ofertados e o número de alunos chegou a
15% do total de alunos matriculados no ensino superior no Brasil. Dados que
mostram que a oferta cresce junto com a procura.
No entendimento de Maia (2007 apud Rezek, 2008, p.38) a disseminação da
EAD no Brasil se deu a partir de 1904, com cursos por correspondência. É marcada
por uma trajetória de sucesso a partir de 1985 com o uso dos computadores. Com a
inserção da EAD na LDB – Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 de 1996, em seu
artigo 80, que possibilitou o desenvolvimento de novos materiais didáticos: livros,
vídeo aulas e etc. Para Mota (2008 in Litto e Formiga, 2009, p. 299) a inserção da
EAD na LDB “proporcionou a imprescindível abertura para que a modalidade de
EAD pudesse conquistar o terreno da credibilidade”.
Araújo e Viana (2009, p.14) dissertam à respeito da Legislação da EAD, que
já gerou muitas discussões. Mostram também que este sistema de ensino é
novidade na legislação e com a criação da Associação Brasileira de Educação à
Distância (ABED) e da Universidade Aberta do Brasil (UAB), a EAD passou por uma
grande revolução.
O Sistema UAB possui caráter andragógico, uma vez que possibilita ao
professor dito “leigo” fazer um curso superior ao mesmo tempo em que desenvolve
suas atividades. Além de incentivar, por meio da formação de professores, o uso da
TIC’s em sala de aula.

2. LICENCIATURA EM FÍSICA NA MODALIDADE EAD
A falta de docentes qualificados para ministrar disciplina de Física no Brasil, não é
uma problemática apenas do Ensino Médio. Os cursos de Licenciatura em Física
das Universidades brasileiras, também sofrem com a falta de profissionais
qualificados para ministrarem os referidos cursos. Cunha (2005) relata que “de
acordo com o MEC, em Física o déficit de professores licenciados é da ordem de
23,5 mil. Nos últimos 12 anos foram licenciados 7,2 mil professores de Física em
todo o Brasil”.
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Na Tabela 1, abaixo, é possível analisar o quantitativo de professores que
formaram em Física nos anos de 2011 e 2013.
Tabela 1 – Professores formados em Física nos anos de 2011 e 2013. Fonte:
INEP/MEC

Na Tabela 2 pode ser verificada a porcentagem de professores com
licenciatura em cada área no ano de 2013.
Tabela 2 – Censo da Educação Básica 2013. Fonte: INEP

É perceptível, a pequena quantidade de professores que são formados em
Física e estão ministrando esta disciplina. De acordo com a Tabela 2, em 2013,
80,8% dos professores que lecionam Física não possuem formação nesta disciplina.
Assim, em partes das escolas do Brasil, a disciplina de física é ministrada por
profissionais formados em outras áreas de ensino. “Isso é preocupante, pois o
professor de física do ensino médio necessita de sólida formação específica”
(SANTOS E CURI, 2009).
Bizzo (2009), in Litto e Formiga, (2009, p. 189) diz que “No caso do ensino de
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Física, por exemplo, não pode pretender formar Isaac Newtons. O que pretendemos
é desenvolver o domínio básico da Ciência”. Nesta linha, não se deve exigir que o
ensino EAD seja completamente perfeito, e sim um ensino de qualidade. Formador
de professores de física capazes de atuar no ensino fundamental e médio.
Para Silva et al (2010): “Nos últimos anos as políticas de ampliação de
docentes da educação básica no país têm incentivado a criação de licenciaturas em
Física na modalidade a distância, primeiro no âmbito do programa Pro-Licenciaturas
e mais recentemente no da Universidade Aberta do Brasil (UAB)”. Este primeiro, um
programa de formação para os professores não licenciados da rede pública de
ensino em efetivo exercício nos Ensino Fundamental e Médio, visando aperfeiçoar
este grupo (os chamados professores leigos) para o sistema de ensino. A UAB, por
sua vez, enfatiza e “defende” a Licenciatura, oferecendo juntamente com instituições
públicas cursos de Licenciatura a Distância em parceria com Universidades
Públicas.
De acordo com o MEC (Ministério da Educação) em 2013, havia 28
Instituições públicas que ofereciam Cursos de graduação de Licenciatura em Física
à Distância. Sendo que no estado do Pará, de acordo com essas informações, o
curso é ofertado apenas na cidade de Paragominas pelo IFPA (Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Pará) e pela UFPA (Universidade Federal do
Pará) e em Dom Elizeu, também pela UFPA.

3. A UAB EM DOM ELISEU
3.1. O Ensino
No setor educacional, segundo dados do MEC/2012, no município de Dom
Eliseu existiam em 2012, 101 escolas, sendo 44 Pré-escolas, 54 escolas de Ensino
Fundamental e 3 escolas de Ensino Médio. Vale ressaltar que o polo de apoio
presencial da UAB funciona numa Escola Municipal.
Já o número de alunos matriculados em todos os níveis de ensino da
Educação Básica no município, em 2012, somavam 12.377 alunos.
O número de discentes vinculados ao Polo de Apoio Presencial da UAB de
Dom Eliseu, no inicio de 2014 era de 394 alunos.
3.2. O curso de licenciatura em Física do polo da UAB de Dom Eliseu – PA
O polo foi desenvolvido e é mantido por uma parceria entre a UFPA, a UAB e a
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu. O polo é localizado na Rua Castro Alves –
Bairro PDS, na Escola Municipal Manoelito Sande de Andrade, desde 2008. Sendo
que a primeira turma de Licenciatura em Física à distância iniciou em 2013.
As figuras de 1 a 4 mostram a estrutura do polo de apoio presencial da UAB
de Dom Eliseu – PA. São Laboratórios de Química, Física, Informática e uma
Biblioteca.
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Figura 1 e 2 (esquerda para a direita) – Sala de informática e biblioteca, respectivamente.

Figura 3 e 4 (esquerda para a direita) – Laboratório de Química e Física, Respectivamente.

De acordo com a coordenação do Polo, os laboratórios estão devidamente
equipados, sendo que os mesmos passaram por uma reforma na estrutura no início
de 2014. Estes laboratórios são de extrema importância para o curso de Licenciatura
em Física, assim como a biblioteca. Uma vez que, nestes ambientes acontecem
aulas práticas.
O curso de Licenciatura em Física destina-se a formar professores para a
rede pública e privada de ensino, para atuarem no ensino fundamental e médio.
Pretende ter uma organização curricular de tal forma que possibilite ao futuro
professor de Física adquirir as competências e habilidades necessárias para o
ensino da Física, interpretando esta como linguagem de criação de modelos que
permitem resolver problemas das mais diversas áreas do conhecimento, e como
uma ciência com seus métodos de descobrimento e argumentos lógicos para
construção de uma estrutura formal articulada.
Sendo o público alvo os professores da rede pública de ensino, com o ensino
médio completo, que não possuem licenciatura plena que atuam no ensino
fundamental e médio. O curso é dividido em oito (8) semestres, ou quatro (4) anos,
com carga horária estipulada em 3.141 hs. (A grade curricular, com as respectivas
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disciplinas do curso, em anexo).
3.3. Corpo Discente
Em Dom Eliseu foram ofertadas 50 vagas, distribuídas em duas partes
distintas: 25 vagas para demanda social e 25 vagas para público do Plano Nacional
de Formação dos Professores de Educação Básica (PARFOR). Do total, apenas 15
alunos estavam frequentando regularmente os encontros presenciais no ato do
estudo de caso realizado entre os meses de Maio e Setembro de 2014.
Os encontros presenciais acontecem regularmente aos sábados e domingos.
3.4. Professores e Tutores
Os professores das disciplinas residem em Belém, trabalham na UFPA, são
eles quem preparam e escolhem o material: exercícios, atividades avaliativas e as
provas. Cabe a eles também a tarefa de corrigir as provas que são aplicadas pelo s
tutores. Os professores uma vez por mês deslocam-se até o polo para o contato
com os acadêmicos, para fins de verificação da aprendizagem assim como
avaliação do método aplicado. Identificam também as maiores dificuldades dos
alunos, desta forma conseguem realizar modificações no método de ensino para
melhor compreensão dos alunos.
Quanto aos tutores à estes cabem a missão de serem interlocutores do curso.
São responsáveis pela aplicação de provas, são eles que comparecem à todos os
encontros para solucionar dúvidas dos alunos. Os tutores são professores que se
dispõem a serem mediadores entre o professor, o conteúdo e o estudante, contudo
sua função ganha destaque.
Moran, Masseto e Behrens (2000) apud FURQUIM salientam que o professor
da EAD configura-se como um orientador e mediador intelectual, emocional,
gerencial e comunicacional e ético.
3.5. Material Didático/Avaliações
Os alunos recebem livros didáticos cedidos pelo Consórcio CEDERJ para uso
restrito do curso de Licenciatura em Física na modalidade à distância, sem ônus
para a UFPA. Estes livros são de fácil compreensão, com linguagem específica,
exercícios de vários níveis e diversas propostas de atividades experimentais. A
instituição não fornece material didático eletrônico: CD’s ou DVD’s.
Para fins de complementação de estudos e melhoria da aprendizagem, os
alunos utilizam a plataforma Moodle, que é um sistema de gerenciamento para
criação de curso online. Esse tipo de sistema também chamado de Ambientes
Virtuais de Aprendizagem.
As provas são elaboradas e encaminhadas para o polo via correios ou e-mail
pelo professor responsável por determinada disciplina. Já de posse das mesmas o
tutor aplica as provas e reenvia para o professor, que as corrige e lançam o conceito
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do aluno. Os alunos também são avaliados por meio de atividades extraclasses.
Sempre em forma de lista de exercícios.
3.6 Metodologia
A primeira parte da metodologia desse estudo de caso foi a compreensão da
estrutura do polo em questão e ainda conhecer a turma a ser estudada. A segunda
parte foi elaboração de um questionário para traçar o perfil dos alunos, verificar a
concepção dos mesmos quanto a formação que está sendo adquirida e ainda quais
as principais dificuldades enfrentadas. Depois de aplicado o questionário e diante
dos dados coletados, foi elaborado as tabelas e levantados os gráficos para melhor
análise dos resultados.
O questionário aplicado aos alunos conteve as seguintes questões: 1. Qual
sua idade? 2. Você já possui formação universitária? Em qual modalidade? 3. Sendo você
discente do curso de Licenciatura em Física na modalidade EAD, como você avalia este
curso? 4. O material didático que é oferecido pela sua instituição é suficiente/eficaz? 5.
Como você avalia a estrutura do polo de EAD em que você estuda? 6. Qual a sua nota para
sua aprendizagem na modalidade EAD? 7. O método de avaliação, em sua opinião é
eficaz? 8. Quais são as principais dificuldades do ensino a distância?
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A primeira análise a ser realizada não tange o questionário aplicado, mas
também é foco da pesquisa. Das 50 vagas disponibilizadas, apenas 28 alunos se
matricularam após três chamadas. Depois de um ano de curso quase 50% dos
alunos que efetuaram a matrícula já haviam desistido do curso. Assim restam 15
alunos que ainda estavam frequentando o curso, apenas 11 responderam o
questionário.
Dos discentes consultados, três não possuem curso superior. Os demais são
professores e atuam na rede pública de ensino, nos níveis fundamental e médio em
Dom Eliseu, Paragominas, Itinga – MA, Rondon do Pará, Belém e Castanhal. E aos
finais de semana se deslocam para o polo onde estudam.
Foi verificado que os discentes deste curso são na maioria pessoas com faixa
etária média acima de 30 anos. 45% estão na faixa etária de 31 a 40 anos, 27% de
21 a 30 anos, 9% com menos de 20 anos, 9% de 41 a 50 anos e 9% com mais de
60 anos. Ver figura 5.
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Figura 5 - Faixa Etária dos Acadêmicos do curso de Licenciatura em Física do Polo
da UAB de Dom Eliseu - PA

Notou–se que 45% dos alunos entrevistados já possuem algum curso
superior na modalidade presencial e 28% em EAD. Destes, quatro (04) são
licenciados em Matemática, um (01) em Ciências Biológicas e um (01) em Letras, e
27% ainda não possuem nenhum curso superior. Alguns alunos responderam que
realmente possuem interesse na área, e o objetivo geral de todos é preencher uma
lacuna de docentes em física, que é uma área de baixa concorrência. Ver Figura 6.

Figura 6 - Formação dos Acadêmicos

Em contrapartida, a objetivação de apenas ter o diploma, lhes distancia de
almejar uma formação de qualidade e de certa forma é associado à EAD com a
facilidade de se obter o diploma. Ao serem questionados como eles avaliam a
licenciatura em Física à distância, 37% avaliaram como Bom, 30% como Regular,
18% como Ótimo e 15% atribuíram o conceito Ruim. Ver figura 7.
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Figura 7 – Avaliação do curso de licenciatura plena em Física à distância.

Ao serem questionados quanto às principais dificuldades encontradas no
curso, 36% atribuíram às dificuldades aos cálculos matemáticos, 27% aos domínios
de tecnologias, a mesma porcentagem para o acesso a internet e 10 % para as
dificuldades com teorias físicas. Ver figura 8.

Figura 8 - Principais dificuldades do ensino de Física a Distância.

Com relação à qualidade do material oferecido, 55% afirmaram que o material
é suficiente na maioria das vezes, 27% que nunca é suficiente e por fim 18% que
sempre é suficiente. Ver Figura 9.
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Figura 9 – Percentual das respostas para a pergunta: o material didático é suficiente?

Com relação à estrutura do polo de apoio presencial, a maioria dos
entrevistados marcaram que é ótima, sendo seguida pela opção bom, e por fim
regular. Nenhum aluno marcou ruim. Ver Figura 10.

Figura 10 – Estrutura do polo

Em respeito a percepção dos alunos sobre as suas respectivas aprendizagem
no curso, obteve-se 73% das notas de 6 a 8, ou seja, avaliaram o curso como Bom,
em segundo lugar 18% das notas de 0 a 5, e por ultimo 9% de 9 a 10 (Figura 11).
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Figura 11 - Avaliação dos alunos sobre suas respectivas aprendizagens na EAD

Ao serem questionados quanto à eficácia do método de avaliação, 64%
responderam que é eficaz na maioria das vezes, 27% que é sempre eficaz, e 9%
que nunca é eficaz. Ver figura 12.

Figura 12 – Eficácia do método de avaliação

4. Considerações finais
O curso de Licenciatura em Física à distância da UAB do Polo de Dom Eliseu é um
curso ainda muito recente, mas é considerada uma iniciativa bastante plausível para
uma região onde a carência de professores é enorme, assim como as dificuldades
de acesso às regiões mais distantes do estado.
Os alunos do curso estudado são em maioria professores formados em outras
áreas. Este fator é de extrema importância para a turma em geral no decorrer do
curso. Alguns são formados em Matemática, assim estes auxiliam os demais em
disciplinas de cálculo (montando grupos de estudos, por exemplo), enquanto que os
formados em Letras e Pedagogia colaboram em disciplinas ditas pedagógicas. Isso
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torna além de um grupo experiente, bem heterogêneo.
Verificou-se que o curso de Licenciatura em Física à Distância do polo da
UAB de Dom Eliseu – PA, apesar de muito recente, possui estrutura física capaz de
atender ao seu público, fornecendo ao mesmo, meios para que este venha adquirir
competências e habilidades (com a conclusão do curso) suficientes para ministrar
aulas de Física de qualidade no ensino fundamental e médio do sistema de ensino.
Um dos fatores que contribuem para isto, também é a força de vontade dos alunos
em disponibilizar seu tempo extra para a realização de um curso de licenciatura,
haja vista que neste caso alguns já possuem licenciaturas, a fim de obter
capacitação e consequentemente aumentar sua renda.
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Resumo – Este artigo visa investigar, através da aplicabilidade de Google Maps e
Google Earth, a prática docente dos professores de Geografia de escolas públicas
do Estado do Piauí (Brasil) no uso dessas ferramentas, destacando a apropriação
das Geotecnologias na transposição didática do saber geográfico. A presente
investigação foi desenvolvida com professores de Geografia em um Curso de
Formação de professores para o uso Geotecnologias e Ferramentas de interação da
Web no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
(Brasil). Conforme se constatou através da análise dos dados levantados nesta
investigação, há necessidade de uma formação continuada de professores de
geografia centrada no uso de geotecnologias. Ainda conforme a investigação, o
professor de Geografia percebe no uso das geotecnologias uma nova forma de
ensinar Geografia, superando a questão da precariedade no currículo da formação
inicial dos professores de Geografia acerca dos conhecimentos cartográficos, haja
vista, que tais conhecimentos são necessários para orientação e localização
geográfica a partir da noção de espaço. Por sua vez, permite-lhes novas práticas de
ensino diante de uma perspectiva pedagógica mediadora e comunicacional no
ensino de Geografia, pois através destas geotecnologias existe um maior
estreitamento nas relações do professor com seus alunos, bem como, apresentamse como grande potencial para se trabalhar os diversos conceitos e saberes
geográficos do cotidiano do aluno.
Palavras-chave: formação de professores, geotecnologias, prática docente,
cartografia, saber geográfico.
Abstract – Este artículo tiene como objetivo investigar a través de la aplicabilidad
de Google Maps y Google Earth, la práctica docente de los profesores de geografía
de las escuelas públicas en el estado de Piauí (Brasil) en el uso de estas
herramientas, destacando la utilización de las Geotecnologías en la transposición
didáctica del conocimiento geográfico. Esta investigación fue desarrollada con
profesores de geografía en un Curso de Formación de Profesores para el uso de
Geotecnologías y herramientas de interacción de la Web en el Instituto Federal de
Educación, Ciencia y Tecnología de Piauí (Brasil). Según se constató mediante el
análisis de los datos recogidos en esta investigación, hay la necesidad de formación
continua de los profesores de geografía centradas en el uso de geotecnologías. Aún
según la investigación, el profesor de Geografía al lanzar mano de la geotecnología
se da cuenta de una nueva forma de enseñanza de la geografía, lo que hace superar
el problema de la precariedad en el currículo de la formación inicial del profesorado
de geografía en lo que se refiere al conocimiento cartográfico, teniendo en cuenta
que es necesario ese conocimiento para la orientación y la ubicación geográfica a
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partir de la noción de espacio. A su vez, les permite nuevas prácticas de enseñanza
ante una perspectiva pedagógica mediadora y comunicacional en la enseñanza de
la Geografía, pues a través de estas geotecnologías hay un mayor acercamiento con
sus estudiantes, así como se presentan con gran potencial para trabajar con los
diversos conceptos y conocimientos geográficos del cotidiano del estudiante..
Keywords: formación de profesores, geotecnologías, práctica docente, cartografía,
saber geográfico.

1. Introdução
As tecnologias têm influenciado muito na sociedade, especialmente na área
educacional, pois mesmo com suas características específicas, a escola não se difere
dos demais componentes dos sistemas sociais.
Segundo Tajra (2007), “(...) utilizando a informática, o homem alcança novas
possibilidades e estilos de pensamento inovador jamais postos em prática. Incorporála é sinônimo de progresso (...)”.
As novas tecnologias podem ajudar a gerar as mudanças necessárias no
ensino de Geografia e a construir um aluno autônomo e eficaz no seu processo de
aprendizado. Nesse contexto, percebe-se o quanto é importante o professor de
Geografia trazer as tecnologias como recurso didático para as suas aulas, até porque,
como enfatiza Moraes e Cabral (2011, p.42), a contemporaneidade da educação exige
uma adaptação geral de saberes e fazeres na prática pedagógica, na qual as
diferentes áreas de conhecimentos compõem um entrelaçado de diversas disciplinas,
como a Geografia, que compartilham o mesmo processo de ensino e aprendizagem.
Ainda segundo as autoras:
Aprender tornou-se uma questão de adaptação do professor e do aluno aos
meios técnicos, científicos e informacionais, como diria Milton Santos. A
geografia, por sua vez, deparou-se com incontáveis recursos que reproduzem
o espaço em escala local e global, despontando as relações existentes entre
o homem e o espaço, a aprendizagem adquirida no ambiente escolar e o
saber social, os conteúdos escolares abordados e a vida do cotidiano. (p.4243)

E isto está posto no documento dos Parâmetros Nacionais de Geografia (1998,
p. 141):
As tecnologias da comunicação e informação permitem que os alunos tenham
acesso a informações por meio de textos e imagens, e também problematizar
algumas relações com diferentes sistemas e representações espaciais,
formas de organização social, noções de distâncias e pontos de referências,
ações humanas nas transformações do espaço etc., que favorecem a
aprendizagem significativa dos conhecimentos geográficos.

A utilização das novas tecnologias na educação deve apontar para a formação
de um indivíduo capaz de pensar por si próprio e de produzir conhecimento. As
tecnologias devem ser vistas como recursos mediadores, que estimulem o aluno a
pensar de forma independente, a pensar sobre sua forma de pensar e aprender. De
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acordo com Júnior (2011, p. 53):
É preciso que os profissionais da educação estejam abertos para os novos
conceitos e as novas formas de ensinar. É preciso sempre buscar o norte
tecnológico para não ficarmos à deriva no mar do mundo cibernético, e
atentos para não cair nos abismos da alienação, desprezando assim
elementos fundamentais, como são os aspectos filosóficos, políticos e
epistemológicos da educação.

Espera-se assim, que o professor de Geografia, na sala de aula, seja capaz de
promover a interação entre as novas tecnologias e a sua disciplina e, por intermédio
dessa interação, proporcione aos discentes o acesso às novas informações,
experiências e aprendizagens de maneira que aprendam efetivamente, que sejam
críticos diante das informações e do conhecimento promovido por meio das novas
tecnologias.
Frente a essa situação, e diante das várias possibilidades que as tecnologias
digitais nos propõem, esta pesquisa visa investigar o processo da prática pedagógica
dos professores de Geografia do Instituto Federal do Piauí através do uso de
geotecnologias e das ferramentas de interação da WEB como recursos didáticos em
sala de aula, considerando as tendências, as implicações e possibilidades na
atividade docente com intuito de se obter a aprendizagem do saber geográfico por
parte dos discentes na disciplina de Geografia.

2. Do Curso de Formação Inicial e Continuada EaD
O Curso de Formação de Professores de Geografia do Ensino Médio frente às
Geotecnologias Digitais e às Ferramentas de interação da Web foi ofertado na
modalidade semipresencial, com carga horária de 150h na modalidade a distância,
distribuída em 5 (cinco) módulos mais o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Com
carga horária de 50 (cinquenta) horas, conforme relação abaixo:
Módulo I – FUNDAMENTOS, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DIDÁTICOPEDAGÓGICAS PARA USO DAS FERRAMENTAS DE INTERAÇÃO DA WEB E
FERRAMENTAS DE AUTORIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA, com carga horária de
30 horas.
Módulo II – USO DE MAPAS CONCEITUAIS NO ENSINO DE GEOGRAFIA,
com carga horária de 30 horas.
Módulo III – CARTOGRAFIA ESCOLAR E AS GEOTECNOLOGIAS NO
ENSINO DE GEOGRAFIA, com carga horária de 30 horas.
Módulo IV – USO DAS FERRAMENTAS GOOGLE MAPS E GOOGLE EARTH
com carga horária de 30 horas.
Módulo
V
–
TRABALHO
PEDAGÓGICO
POR
PROJETOS
INTERDISCIPLINARES E PRÁTICA DE ENSINO, com carga horária de 30 horas.
O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC), com carga horária de 50
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horas, realizado como atividade extra-aula, com interações a distância. Esta etapa do
curso de formação, especificamente, consiste na aplicação do Plano de Ensino
desenvolvido no Módulo V. Os professores aplicaram seus conhecimentos e as
geotecnologias e das ferramentas interacionais apreendidas no curso de formação.
Ressalta-se aqui, que algumas ferramentas devem ser obrigatoriamente usadas nas
suas aulas de Geografia nas turmas de Ensino Médio, de acordo com os acordos
previamente realizados com os participantes quando da primeira aula do curso. São
elas: AVA Moodle e as ferramentas de interação fórum e bate-papo, Google Maps,
Google Earth e Mapas Conceituais.
A natureza do curso exige metodologias participativas, laboratoriais e oficinas,
que permitam vivenciar e atuar de modo teórico-prático, fazendo interagir as
concepções da experiência pedagógica de cada professor estudante, que emergem e
são ressignificadas no diálogo com o campo conceitual e prático.
O Curso de Formação de Professores de Geografia do Ensino Médio frente às
Geotecnologias Digitais e às Ferramentas de interação da Web fez parte das ações
do Centro de Referência em Formação e Educação a Distância do Instituto Federal
do Piauí e que o produto final deste curso de formação gerará pesquisa investigativa
dos professores-pesquisadores desse núcleo. O aluno do curso de formação somente
receberá o Certificado depois de concluir o Trabalho de Conclusão de Curso que
consistirá em um Projeto de Intervenção desenvolvido em sala de aula na(s)
disciplina(s) de Geografia do Ensino Médio (2013/2014) lecionada(s) pelo professor
em escola do Sistema Estadual de Ensino.
Partindo do entendimento anterior, e diante das várias possibilidades que as
tecnologias digitais nos propõem, este curso visou capacitar os professores
Licenciados em Geografia como também investigar o processo da prática pedagógica
desses professores da Rede Estadual de Ensino do Estado do Piauí através do uso
de geotecnologias e das ferramentas de interação da Web como recurso didático em
sala de aula, considerando as tendências, as implicações e possibilidades na
atividade docente com intuito de se obter a aprendizagem do saber geográfico por
parte dos discentes na disciplina de Geografia.

3 Procedimento Metodológico
Nesta sessão é apresentado o percurso metodológico da pesquisa, que visa permitir,
através da interpretação detalhada dos caminhos seguidos quando da formulação e
desenvolvimento da investigação em questão, com o intuito de dar ao leitor elementos
estruturantes e subsídios para entendimento da mesma.
Optou-se pela realização de uma investigação de cunho qualitativo onde,
segundo Silva e Menezes:
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A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo
real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A
interpretação dos fenômenos e atribuição de significados são básicos no
processo qualitativo. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O
ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o
instrumento-chave. O processo e seu significado são os focos principais de
abordagem. (SILVA, MENEZES, 2000. p. 20)

Nesses termos, os procedimentos metodológicos são de caráter qualitativo e o
método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso exploratório. A opção pelo estudo
de caso fundamenta-se na visão de Yin (2005), para quem “o estudo de caso é uma
investigação empírica que busca investigar um fenômeno no contexto de vida real, em
que as fronteiras entre fenômenos e contexto não são claramente definidos”. Ainda
para este autor,
O estudo de caso como estratégica de pesquisa compreende um método que
abrange tudo - tratando da lógica do planejamento, das técnicas de coleta de
dados e das abordagens específicas à análise dos mesmos (p.33).

O estudo de caso, dada sua natureza qualitativa, de acordo com Yin (2005), é
a estratégia de investigação mais adequada quando queremos saber o “como” e o
“porquê” de acontecimentos atuais sobre os quais o investigador tem pouco ou
nenhum controle. Para o autor o objetivo do estudo de caso pode ser conduzido para
um dos três propósitos básicos: explorar, descrever e explicar.
O estudo de caso é eclético, isto é, para melhor compreensão sobre o “caso” a
ser investigado, combinam-se métodos quantitativos e qualitativos. Cabe ressaltar
aqui, que além de ser uma estratégica de pesquisa, o estudo de caso também pode
ser utilizado como prática pedagógica (OLIVEIRA, 2007, grifo nosso).
Por sua vez, com base em Ponte (2006, p. 107),
um estudo de caso é caracterizado como incidindo numa entidade bem
definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma
pessoa ou uma unidade social. Seu objetivo é compreender em profundidade
o “como” e os “porquês” dessa entidade, evidenciando a sua identidade e
características próprias, nomeadamente nos aspectos que interessam ao
pesquisador. É uma investigação que se assume como particularista, isto é,
que se debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe
ser única ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir
o que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir
para a compreensão global de certo fenômeno de interesse.

Quanto à opção pela pesquisa exploratória, sua finalidade foi obter informações
globais sobre o problema proposto. A pesquisa exploratória é apropriada para os
primeiros estágios da investigação, quando a familiaridade, o conhecimento e a
compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são geralmente insuficientes ou
inexistentes (MATTAR, 1996).
Entende-se a escolha do Estudo de Caso ser de grande relevância para esta
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investigação, pois se tem a pretensão de atender aos seguintes propósitos: analisar
necessidades formativas nas práticas pedagógicas do professor de Geografia, de
maneira a contribuir com o processo de formação continuada para uso das
geotecnologias e das ferramentas interacionais e cognitivas; dar condições de,
através da apropriação dessas ferramentas e dos relatos das descrições e das
percepções, intervir na realidade desses professores. No entanto, intenciona-se
proporcionar uma compreensão e um entendimento do fenômeno estudado, na
perspectiva de investigar a prática docente dos professores no uso das
geotecnologias, das ferramentas interacionais e cognitivas em sala de aula,
destacando a apropriação dessas ferramentas na transposição didática do saber
geográfico.
A presente investigação foi desenvolvida com 40 (quarenta) professores
licenciados em Geografia que lecionam nas escolas da rede estadual de ensino do
Estado do Piauí e regiões circunvizinhas. Tais sujeitos são alunos regularmente
matriculados no Curso de Aperfeiçoamento intitulado Curso de Formação de
Professores de Geografia do Ensino Médio frente às Geotecnologias digitais e às
Ferramentas de interação da Web no âmbito do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI.
Para preservar o anonimato dos sujeitos da pesquisa, estes foram identificados
como Professor(a)-aluno(a) 1, Professor(a)-aluno(a) 2,..., Neste trabalho optou-se por
manter a escrita original dos professores-alunos nas inferências feitas nas
ferramentas interacionais, nos questionários, nas entrevistas e nas observações
durante o curso.
Esta amostra e os critérios selecionados para o segundo momento da
investigação, que consistiu no Trabalho de Conclusão de Curso, teve como base a
importância para as questões de pesquisa, fundamentação teórica, objetivos,
hipóteses, e, mais importante, a explicação ou o relato do que se pretende
desenvolver. Dessa forma, foram observadas as aulas de 6 (seis) professores-alunos
com intuito de investigar a prática docente desses professores-alunos no uso das
geotecnologias, das ferramentas interacionais e cognitivas em sala de aula,
destacando a apropriação destas tecnologias na transposição didática do saber
geográfico. Para a realização dessa investigação dos TCCs foram utilizados os
seguintes instrumentos de coleta de dados: questionário e observação direta.
Segundo Martins (2008, p. 36),
o questionário é um importante e popular instrumento de coleta de dados para
uma pesquisa social. Constitui-se de uma lista ordenada de perguntas que
são encaminhadas para potenciais informantes. Normalmente, os
questionários são encaminhados pelo correio ou por um portador.

Ainda pautado no autor,

Em um Estudo de Caso será aplicado pelo próprio pesquisador. Ultimamente,
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a internet também tem sido um meio utilizado para esse fim. Trata-se de um
conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito de variáveis e
situações que se deseja medir ou descrever (MARTINS ,2008, p. 36).

No contexto da presente investigação, o questionário foi utilizado como
instrumento de coleta de dados ao término das observações em sala de aula, que
consistiu no trabalho final de conclusão de curso dos professores-alunos. Estes
questionários foram aplicados com os alunos no final das atividades nas aulas de
Geografia com o uso das geotecnologias, ferramentas interacionais e cognitivas. O
outro instrumento de coleta utilizado, e, por conseguinte, sendo o mais significativo foi
a observação direta. De acordo com Martins (2008, p. 23-24),
as técnicas observacionais são procedimentos empíricos de natureza
sensorial. A observação, ao mesmo tempo em que permite a coleta de dados
de situações, envolve a percepção sensorial do observador, distinguindo-se,
enquanto prática científica, da observação da rotina diária. Pode-se afirmar
que o planejamento e execução dos trabalhos de campo de uma pesquisa
orientada por um Estudo de Caso não podem desconsiderar a observação
como uma das técnicas de coleta de dados e informações. Aliás, na maioria
dos estudos dessa natureza tudo tem início com atentas observações sobre
o caso que se pretende investigar.

As observações diretas nesta pesquisa foram feitas durante aplicabilidade dos
TCCs em sala de aula por parte dos professores de Geografia em suas respectivas
escolas.

4 Análise e discussão dos resultados
Como mencionado anteriormente, no intuito de investigar a prática docente dos
professores de Geografia no uso das geotecnologias, das ferramentas interacionais e
cognitivas em sala de aula, foram observadas as aulas de 4 (quatro) professoresaluno durante a realização do trabalho de conclusão de curso. Assim, na perspectiva
desta tese de doutorado, estes professores foram considerados como sujeitos da
pesquisa. Dessa forma, apresenta-se, nesta seção a análise das observações da
prática docente dos seguintes professores-alunos, respectivamente: professor-aluno
7, professor-aluno 15, professora-aluna 23 e professora-aluna 4.
Concomitante a isso, antes de se analisar as observações das aulas dos
professores-aluno, convém, sublinhar trechos percepção de dois destes professoresalunos com relação ao uso das geotecnologias utilizadas em suas práticas docente,
aqui representadas pelas ferramentas Google Maps e Google Earth. Estes trechos
foram obtidos durante as oficinas temáticas propostas no curso de formação.

O Google Earth é um aplicativo muito bom para trabalhar atividades em sala
de aula ligadas a Geografia, como por exemplo, podemos utilizá-lo para
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marcarmos os pontos extremos de um determinado lugar. Também pode
ser usado para visualizar áreas urbanas através do Google Street, e,
também marcar pontos e distâncias dentro de perímetros urbanos também
perímetros rurais aplicativos. É um aplicativo simples, prático e eficiente no
desenvolvimento das atividades ligadas ao ensino de Geografia (Professoraluno 7).

Evidenciados estes aspectos e dando continuidade a seção, foram analisadas
as observações da prática de ensino do professor-aluno 7 que leciona em um escola
do Sistema Estadual de Ensino, no município de Picos, no estado do Piauí. A prática
com o uso das geotecnologias se deu com a turma do 3º ano do ensino médio, que
possuía 24 alunos.
O conteúdo trabalhado pelo professor-aluno 7 foi o de localização e posição
geográfica conforme ilustra o plano de aula nos apêndices. O tema foi desenvolvido
em aula de campo e no laboratório de informática da escola. Foi promovida uma aula
de campo com o objetivo de realizar o mapeamento de pontos estratégicos no bairro
no qual se insere a escola. Foi utilizado além de GNSS1 de navegação, também
celulares com GNSS do tipo GPS embutido, até porque a escola, na verdade, o
professor só dispunha apenas de um GPS.

Figura 1 – Alunas em aula de campo

1 GNSS – Global Navigation Satelite System – sistema de navegação por satélites constituído de
constelação de satélites, estacoes terrestres e equipamentos receptores que permitem a
determinação precisa de coordenadas terrestres. O mais difundido é o GPS (Global Positioning
System ) do Governo Estadunidense. Nos dias atuais existem sistemas de navegação de outros
países ou consórcios de países como por exemplo a China, Países Europeus, Rússia, etc.
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Figura 2 – Visualização de pontos

Durante a aula de campo foi observada uma interação muito grande dos alunos,
como também nas atividades desenvolvidas no laboratório de informativa da escola.
No entanto, o que fez com que os alunos considerassem a aula de Geografia mais
atrativa foi o fato de não terem uma aula convencional, que possibilitou a oportunidade
de contextualizar e aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula.
Prosseguindo com o desenvolvimento da prática, o 4º encontro da disciplina foi
desenvolvido no laboratório de informática (Figura3). Os alunos foram divididos em
grupo para realizarem as atividades de sondagem usando os programas Google Earth
e Google Maps para visualizar os pontos cujas coordenadas foram coletadas durante
a aula de campo. Foi realizado o mapeamento dos pontos utilizando as ferramentas
do Google Maps, conforme ilustra a figura 3.

Figura 3 – Produção de mapas temáticos utilizando o Google Earth e Google Maps
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Analisando as atividades desenvolvidas pelo Professor-Aluno 7, pode-se
relatar que durante todas as aulas a relação professor-aluno foi satisfatória, ficando
nítida a empolgação dos alunos com relação às práticas e à metodologia
desenvolvidas pelo professor na disciplina, e é claro, com o uso das geotecnologias.
Por outro lado, imprevistos aconteceram durante as aulas, principalmente, as
desenvolvidas no laboratório. A dificuldade de acesso à internet foi o maior obstáculo.
Num determinado momento da aula laboratorial, o professor-aluno 7 teve que
disponibilizar ao sinal de Internet do seu celular, que serviu como roteador para que
os alunos pudessem realizar as atividades propostas. No entanto, essa é uma
realidade que as escolas públicas enfrentam, conforme já destacado anteriormente.
A despeito de tais limitações e imprevistos, observou-se que a metodologia
usada pelo professor no uso das ferramentas Google Maps e Google Earth ajudou o
aluno a compreender e a perceber as suas próprias dificuldades de aprendizagem na
disciplina de Geografia, em especial, acerca do conhecimento cartográfico. Isso ficou
constatado tanto nas interações professor-aluno e aluno-aluno, quanto na fala abaixo
do professor-aluno 7.
O Google Maps e o Google Earth são recursos que propiciam os alunos a
exercer suas habilidades e conhecimento da informática, e com isso
despertar interesse pelo tema, e consequentemente, promove o
aprendizado. A partir do momento em que o aluno se torna sujeito atuante
no processo de ensino-aprendizagem, o resultado é positivo, pois ele é o
agente ativo nas atividades propostas, deixando de ser um ser passivo
nesse processo. Nas aulas de campo e nas aulas de laboratório, eles não
eram meros expectadores. Eles mesmos promoveram as atividades,
recorrendo ao orientador apenas para sanar as dúvidas (Professor-aluno 7).

Ao lado disso, quando questionado sobre que elementos facilitadores ele
destaca com relação a avaliação da aprendizagem dos alunos na disciplina de
Geografia, após o uso dessas geotecnologias como recursos didáticos, ele
respondeu: a) ações participativas e interativas; b) aprimoramento da informática; e c)
ampliação dos conhecimentos geográficos.
Em momento posterior, quando questionado acerca da percepção com a
utilização das ferramentas Google Maps e Google Earth como instrumento de ensino
e de avaliação nas suas aulas de Geografia, e se continuará utilizando estas
geotecnologias como instrumento de ensino e de avaliação da aprendizagem de seus
alunos, respondeu o seguinte:
O Google Maps e o Google Earth são ferramentas dinâmicas, que permitem
trabalhar vários temas geográficos de forma ativa e dinâmica, e sim, as
ferramentas Google Maps e Google Earth favoreceram a efetivação de uma
avaliação mais formativa do conteúdo de Geografia e continuarei usandoas, pois essas ferramentas tornaram minhas aulas mais produtivas e
participativas. Essas ferramentas enriquecerão as aulas e promoverão
maiores conhecimentos geográficos aos alunos (Professor-aluno 7).

Para fazer frente à realidade que está posta, e, corroborando com as
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inferências e reflexões do professor-aluno acerca da sua prática docente aliada ao
uso das geotecnologias nas aulas de Geografia, é pertinente, também sublinhar a fala
de uma de suas alunas quando indagada sobre a experiência vivida em sala de aula
e como ela percebeu o uso e aplicação da Cartografia no seu cotidiano através dessas
ferramentas e os conhecimentos adquiridos através do uso das mesmas.
Google Earth é uma ferramenta de manejo simples, imagens de satélite
bem legíveis e de fácil compreensão. Com essa ferramenta eu posso ver o
destino, a forma de chegar até lá e o tempo aproximado que eu vou
percorrer até lá dependendo do transporte que eu escolher. Graças ao
Google Maps, Google Earth e a Cartografia as viagens ficaram bem mais
simples. Nelas eu posso visualizar lugares, bares, restaurantes, hotéis
dentre inúmeros lugares até então desconhecidos que elas vão me mostrar
o caminho para chegar até lá. Essas ferramentas foram criadas para facilitar
nossa vida e estão fazendo bem o papel (aluna da turma do Professor-aluno
7).

Com base nas ideias destacadas acima pela a aluna, compreende-se, assim,
que a utilização do Google Maps e do Google Earth possibilita ao aluno tanto na sala
de aula quanto no cotidiano a se localizar e interpretar determinado lugar através de
imagens de satélites, mapas e pontos de referências.
Saussen e Machado (2004) salientam que:
O uso de imagens de satélite no estudo da geografia em sala de aula contribui
para uma didática mais significativa na educação escolar, porque esse
recurso promove a realização de aulas mais diversificadas e atrativas, nas
quais o aluno poderá se sentir mais motivado, pois é possível estudar o
espaço geográfico da própria região com imagens de satélite. (p.1486).

Essa possibilidade de compreensão de espaço, de lugar e de ambiente ficou
mais explícita para os alunos com o uso dessas geotecnologias nas aulas de
Geografia, como já mencionado anteriormente. Por outro lado, é necessário destacar
que o aprendizado cartográfico, como bem enfatiza a aluna, é essencial para esta
compreensão do espaço geográfico.
Corroborando com essa análise, Di Maio (2004) relata que,
O aprendizado cartográfico propicia uma aproximação com o objeto de
estudo e, se a escola tem a função de proporcionar condições de acesso aos
conhecimentos e habilidades para o exercício da cidadania, à Geografia cabe
a responsabilidade de alfabetizar para a leitura de mapas ou educação
cartográfica (p. 11).

Em paralelo a essa análise, ficou evidenciado nas respostas dos alunos ao
questionário de percepção acerca do uso de geotecnologias nas aulas de Geografia,
que todos concordam que as ferramentas Google Maps e Google Earth proporcionam
a compreensão da importância do uso e da aplicabilidade dos conhecimentos
cartográficos no dia-a-dia.
Outro ponto a ser ressaltado nas respostas dos alunos, é que todos eles
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concordam que a utilização destas geotecnologias possibilita o ensino e a
aprendizagem do conteúdo de Geografia. Bem como, contribuem para despertar o
interesse em aprender e descobrir novas maneiras de aprender Geografia.
Enfim, são, evidentes, nas observações, nos relatos e nas respostas dos
alunos, que ambos, apesar da limitação de acesso a Internet, não tiveram dificuldades
com o uso do Google Maps e Google Earth nas aulas de Geografia do professor-aluno
7, e que aproveitaram plenamente os recursos destas geotecnologias. Ainda segundo
eles o uso dessas ferramentas deixaram as aulas de Geografia mais interessantes e
dinâmicas. E até sugeriram algumas possibilidades e finalidades de uso dessas
geotecnologias no ensino de Geografia, tais como: a) verificação de imagens de
satélites, fotografias aéreas e mapas para ensino de cartografia; b) Localização de
local (cidades, bairros, ruas); e, c) Localização de imagens de satélites para um estudo
socioambiental da área de estudo.

5 Considerações Finais
Conforme se constatou através da análise dos dados levantados nesta investigação,
há necessidade de uma formação continuada de professores de geografia centrada
no uso de geotecnologias.
E nesse sentido, vê-se, conforme a investigação, que tanto o professor de
Geografia quanto o aluno percebem no uso das geotecnologias uma nova forma de
ensinar Geografia, superando a questão da precariedade no currículo da formação
inicial dos professores de Geografia acerca dos conhecimentos cartográficos, haja
vista, que tais conhecimentos são necessários para orientação e localização
geográfica a partir da noção de espaço.
Assim, o uso das geotecnologias lhes possibilita novas práticas de ensino e
aprendizagem diante de uma perspectiva pedagógica mediadora e comunicacional no
ensino de Geografia, pois através destas geotecnologias existe um maior
estreitamento nas relações entre professor e alunos, bem como, apresentam-se como
grande potencial para se trabalhar os diversos conceitos e saberes geográficos do
cotidiano do aluno.
Dessa forma, o objetivo da pesquisa obteve êxito, pois investigou a prática
docente dos professores no uso do Google Maps e Google Earth em sala de aula,
destacando a apropriação das Geotecnologias na transposição didática do saber
geográfico.
Diante do exposto, constatou-se que a formação continuada de professores de
Geografia centrada no uso de geotecnologias e ferramentas interacionais e cognitivas
contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades para o exercício da
profissão.
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Resumo
Este estudo objetiva identificar a formação e a experiência do tutor presencial do
Polo de Florianópolis, visando evidenciar elementos deste perfil como contribuição
ao estudo da EaD. Por meio de uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva,
delineamento não experimental e corte transversal, foram aplicados questionários
aos vinte e cinco tutores presenciais do Polo, nos meses de março e abril de 2015.
Como principal resultado, identificou-se que os candidatos atendem aos requisitos
da legislação tanto quanto à formação, como em relação à experiência. As análises
permitiram discussões amplas que contemplam, desde a questão da remuneração
e sub profissão da tutoria, até o conhecimento necessário para o alcance de
resultados da tutoria. Identificou-se, além da formação e experiência do tutor, a
atuação do polo na realização de planejamentos de formações continuadas de
tutores presenciais, tendo como foco questões norteadores da Educação a
Distância, desde a discussão sobre o papel e função da tutoria, da legislação
vigente da EAD no país, até evasão, mediação e interação com alunos, de acordo
com a literatura apresentada. Estudos que considerem modelos de competências e
diferenciação das tutorias presencial e à distância foram sugeridos como pesquisas
futuras.
Palavras-chave: Educação a distância, tutor presencial, formação e experiência.
Abstract
This study aims to identify the education and experience of the classroom tutor of
the Florianópolis’ Polo, aiming to highlight elements of the profile as a contribution
to the study of distance education. Through qualitative research descriptive, not
experimental design and cross-sectional surveys, were applied twenty-fifth
classroom tutor’s Polo, in March and April in this year. The main results identified
that candidates meet the requirements of legislation as well as the formation as
compared to the experience. The analyzes allowed extensive discussions that
include, since the question of compensation and low-skilled-workforce’s tutoring, to
the knowledge needed to achieve results of tutors. It was identified in addition to the
training and experience of the tutor, polo role in carrying out the continuing
education of classroom tutor planning, focusing on issues of guiding distance from
the discussion of the role and function of tutoring, legislation current of learning
education in the country until avoidance, mediation and interaction with students,
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according to the literature presented. Studies that consider competency models and
differentiation of classroom tutor and distance learning were suggested as future
research.
Keywords: Distance learning, classroom tutor, education and experience.

Introdução
As transformações mundiais ocorridas na política e na sociedade têm exigido uma
redefinição das áreas do conhecimento, do campo da ciência e da atividade
profissional. Neste sentido, a educação também assume papel relevante,
significativo e constitui-se em constante preocupação dos governos no sentido de
buscar a minimização de diferenças sociais.
A educação continuada e permanente passa a ser condição fundamental para
o atendimento das exigências impostas pelo sistema de produção capitalista e, com
isso, surge a Educação a Distância (EaD), apoiada no princípio da democratização
para formação de um público cuja escolarização foi interrompida, disperso
geograficamente e impossibilitado de se deslocar para os centros de formação. A fim
de expandir e interiorizar o ensino superior público e gratuito no país, o Ministério da
Educação, em parceria com o Fórum das Estatais pela Educação, criou o Sistema
Universidade Aberta do Brasil (SisUAB) que, para cumprir suas finalidades e
objetivos sócio educacionais, tem como base os polos de apoio presencial que
oferecem a infraestrutura física, tecnológica e pedagógica para que os alunos
possam acompanhar os cursos a distância.
Assim, é essencial o aprimoramento das práticas de aprendizagem, bem
como a articulação dos atores deste contexto, uma vez que assumem uma série de
atividades fundamentais, necessitando de domínio técnico, habilidade humana de
interação e sociabilidade para atender os estudantes. O sucesso do sistema
depende, incondicionalmente, do bom funcionamento da estrutura administrativa e
pedagógica adequada para acolher os acadêmicos e, fundamentalmente, de
pessoas capacitadas.
Partindo-se deste pressuposto, o presente estudo tem como objetivo
identificar a formação e experiência do tutor presencial, visando evidenciar
elementos deste perfil como contribuição para a EaD. Para atingir este fim, realizouse uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva, delineamento não experimental e
corte transversal. É qualitativa porque se busca compreender a perspectiva dos
participantes (indivíduos ou grupos pequenos de pessoas que serão pesquisadas,
no caso os tutores presenciais) sobre os fenômenos que as rodeiam, aprofundar-se
em suas experiências, pontos de vista, opiniões e significados. Possui delineamento
não experimental, uma vez que não há experimentação, ou seja, a fonte de dados é
a observação do mundo real. É corte transversal, pois pretende descrever variáveis
e analisar sua incidência e inter-relação em um momento determinado, em um
contexto. Além disso, é um estudo de caso devido a sua profundidade, permitindo
um conhecimento amplo e específico do Polo de Florianópolis, o qual foi criado em
2008 e é integrado ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (SisUAB), atendendo
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cinco instituições de ensino superior e onze cursos, dentre graduação e pósgraduação.
Tendo em vista que o tutor presencial é um dos sujeitos que participa da
prática pedagógica, auxiliando no processo de ensino aprendizagem, seu papel é
crucial no acompanhamento do aluno, interagindo com este, incentivando-o ao
envolvimento e também na solução de problemas, além de propor estratégias de
organização de tempo, de estudos e autonomia. Ademais, o tutor presencial precisa
conhecer o conteúdo programático do curso que atua e participar dos momentos
obrigatórios, devendo ter dinamismo, visão global e crítica, e facilidade para
manusear as novas tecnologias. Outra função importante é cobrar constantemente o
comprometimento do acadêmico com o tempo de estudo que deve dedicar à sua
formação, sendo que um curso a distância requer autodisciplina e uma densidade de
interesse por parte do aprendiz. A principal função do tutor não pode mais ser uma
difusão dos conhecimentos, que agora é feita de forma mais eficaz por outros meios.
Sua competência deve se deslocar no sentido de incentivar a aprendizagem e o
pensamento.
O artigo apresenta-se de acordo com as seguintes sessões: (i) introdução; (ii)
contextualização da educação à distância; (iii) formação e experiência na tutoria
presencial; (iv) metodologia; (v) análise dos resultados; e, (vi) considerações finais e
recomendações para estudos futuros.

Contextualização da Educação à Distância
A Educação a Distância traz como uma das suas principais características o uso de
instrumentos tecnológicos integrados a prática pedagógica. Nos diferentes
momentos históricos, verifica-se uma evolução nas formas de interação no processo
de ensino aprendizagem utilizando tais recursos, desde correspondências até o uso
da internet.
A EAD assume uma grande responsabilidade, Belloni (2003, p. 139), reafirma
sua importância:
A educação a distância surge nesse quadro de mudanças como mais um modo de
regular a oferta de ensino, perdendo seu caráter supletivo, paliativo ou emergencial,
e assumindo funções de crescente importância, principalmente no ensino póssecundário, seja na formação inicial, seja na formação continuada, cuja demanda
tende a crescer de modo exponencial, em virtude de obsolescência acelerada da
tecnologia e do conhecimento.

A expansão da educação a distância trouxe a necessidade de aprimoramento
das práticas didático-pedagógicas, bem como articulação de novos atores deste
contexto, como tutores presenciais, a distância e professores. O avanço da questão
legislativa, com políticas públicas de apoio a inclusão da EaD no plano de
desenvolvimento da educação, além de legislações específicas e decretos,
reafirmam a necessidade e a preocupação em relação a qualidade.
Em 2006 é criado o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), uma
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parceria entre estados, municípios e universidades, implantando cursos e programas
de educação superior a distância:
Art.1o Fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil-UAB, voltado para o
desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de
expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País.
Parágrafo único. São objetivos do Sistema UAB:
I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e
continuada de professores da educação básica;
II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e
trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;
IV - ampliar o acesso à educação superior pública;
V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões
do País;
VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e
VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a
distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior
apoiadas em tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 2006).

Neste contexto, além da gestão da manutenção da infraestrutura e de
pessoal, o coordenador do Polo deve ter conhecimentos pedagógicos para orientar e
supervisionar os tutores presenciais, mesmo considerando que estes possuem
experiência no processo de ensino aprendizagem dos alunos na modalidade de
ensino a distância. Destaca-se a importância de acolher os tutores presenciais em
suas dúvidas e dificuldades, tendo em vista que a maioria foi formada a partir do
modelo presencial, logo, possuem pouco ou nenhuma experiência em EaD. Como
ressaltam Cardoso, Moreira e Battisti (2011, p.5):
A diretriz de seleção para o coordenador de polo privilegia a condição pedagógica
do candidato na medida em que explicita, na legislação pertinente, a necessidade de
ser um professor com experiência comprovada na educação básica ou superior de,
no mínimo, três anos. Muitas vezes, os selecionados têm um excelente currículo
acadêmico, mas administrativamente não detém os conhecimentos necessários para
condução de um polo de apoio presencial. Desta forma, vê-se a necessidade de
serem realizadas capacitações para que se atendam as expectativas esperadas na
gestão de um polo.

Moran (2011) considera o trabalho do tutor presencial de crucial importância
para que o aluno se adapte ao processo de ensino a distância, uma vez que o tutor
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presencial é quem mediará o ambiente do aluno, caberá ao polo, na figura do
coordenador, estabelecer uma relação.
O tutor é um co-participante das diferentes formas de interação com os
alunos, mesmo sendo um profissional que atua de acordo com as definições dos
editais das IES – Instituição de Ensino Superior, o foco de atendimento é o aluno.
Possui papel no acompanhamento do aluno, interagindo com este, incentivando-o a
participar e também na solução de problemas, além de propor estratégias de
organização de tempo, de estudos e autonomia.
Segundo os Referenciais de Qualidade da Educação a Distância (2007, p.21),
documento produzido pelo Ministério da Educação, o tutor deve ser compreendido
como um dos sujeitos que participa da prática pedagógica, a distância ou
presencialmente, e contribui com o desenvolvimento de processos de ensino
aprendizagem.
Este estudo ainda atribui a tutoria presencial a importância de conhecer o
conteúdo programático do curso que atua e participar de momentos presenciais.
Aponta que o tutor deve ser dinâmico, ter uma visão global e crítica, além de
habilidade para novas tecnologias. Para exercer o papel de tutor, o profissional tem
que ter um perfil com inúmeras competências em relação a desempenho da função.

Formação e Experiência na Tutoria Presencial
Na Educação a Distância, o tutor assume uma série de atividades fundamentais e
necessita de habilidades como domínio técnico, habilidade humana de interação e
sociabilidade para atender os alunos. Dessa forma, torna-se necessário destacar os
requisitos exigidos para desempenhar tal função.
A CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior órgão a qual o Sistema UAB está vinculado, atribui a responsabilidade as
instituições públicas de ensino superior a seleção dos tutores de seus cursos, tendo
autonomia para disporem de critérios de seleção.
As instituições públicas que possuem parceria com os Polos UAB dispõem de
editais de processos seletivos, nos quais descrevem requisitos e atribuições para os
candidatos exercerem a função de tutor presencial, podendo ser ampliado de acordo
com as necessidades educacionais de cada curso.
Os requisitos comuns a todos são: formação de nível superior e experiência
mínima de um ano no magistério do ensino básico ou superior, ou ter formação em
pós-graduação, ou estar vinculado a programa de pós-graduação; ter conhecimento
em informática, não ser recebedor de qualquer bolsa custeada pelos recursos
CAPES, exceto para alunos de pós-graduação (mestrado ou doutorado)
recebedores de bolsa de estudo.
Esses critérios são referentes as definições da Resolução nº 26 do CD/FNDE
de junho de 2009, onde considera o tutor como profissional, e traz outras exigências
para atuação como tutor, como experiência mínima de um ano no magistério de
ensino básico ou superior, pós-graduação ou vínculo com programa de pósgraduação.
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Além dos citados acima, alguns editais apresentam ainda os seguintes
requisitos: ter vínculo empregatício com o setor público de qualquer esfera
administrativa (Federal, Estadual ou Municipal), e possuir Curso de Formação de
Tutores, com utilização da Plataforma Moodle concluído ou em andamento, ou 01
(um) ano de experiência em tutoria.
Em relação às atribuições dos tutores presenciais exigidas para assumir o
cargo no Polo de Florianópolis, exceto uma das instituições, não estão descritas
explicitamente no documento. As outras instituições descrevem o que seria de
responsabilidade do tutor em sua atuação no polo de apoio presencial: mediar a
comunicação entre o professor e os cursistas; acompanhar atividades presenciais
conforme cronograma do curso, apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento
das atividades; manter regularidade no acesso ao ambiente e responder os alunos
em no máximo 24 horas; estabelecer contato permanente com alunos; colaborar
com a coordenação do curso no processo de avaliação dos cursistas; participar de
atividades de capacitação promovidas pela instituição; aplicar avaliação da
disciplina; elaborar relatórios de acompanhamento dos alunos para coordenação.
Em alguns casos, ainda é citado como atribuição do tutor, auxiliar o aluno no
uso de tecnologias e organizar encontros e seminários do curso; participar do
processo de avaliação do aluno com orientação do professor responsável.
Ao analisar esses editais para seleção, observa-se que são organizados de
maneira semelhante, e que atendem os critérios definidos na Resolução CD/FNDE
nº 44, de 29 de dezembro de 2006, onde o tutor presencial é definido como
professor de rede pública estadual ou municipal, selecionado pelas instituições, com
formação superior e experiências na educação básica.
O papel do tutor está baseado nas Resoluções citadas acima, e a partir delas,
as IES constroem seus editais e definem as atribuições, de acordo com a proposta
pedagógica do curso. Diante disso, percebe-se na maioria dos editais grande
importância do tutor presencial, como mediador, apoiando atividades pedagógicas.
Entretanto, a responsabilidade do tutor em orientar questões administrativas e
no acompanhamento de encontros presenciais e avaliações, ainda é marcante nos
documentos analisados, limitando sua atuação.

Metodologia
Este estudo está caracterizado como pesquisa qualitativa do tipo descritiva,
delineamento não experimental e corte transversal. Em Sampieri, Collado e Lucio
(2013), tem-se que a pesquisa qualitativa é selecionada quando se busca
compreender a perspectiva dos participantes (indivíduos ou grupos pequenos de
pessoas que serão pesquisadas) sobre os fenômenos que as rodeiam, aprofundar
em suas experiências, pontos de vista, opiniões e significados. O delineamento não
experimental é definido por tratar-se de um estudo onde não há experimentação, a
fonte de dados é a observação do mundo real (MOREIRA; CALEFFE, 2008). O corte
transversal coleta os dados em um só momento, em um tempo único, seu propósito
é descrever variáveis e analisar sua incidência e inter-relação em um momento
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determinado, em um contexto (SAMPIERI; COLLADO; LÚCIO, 2013).
No que se refere à pesquisa descritiva, Gil (2008) afirma que este tipo de
pesquisa descreve as características de determinadas populações ou fenômenos.
Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta
de dados, tais como o questionário e a observação sistemática.
A área de pesquisa corresponde ao Polo UAB Florianópolis. Segundo Gil
(2008), o estudo de caso é caracterizado pelo estudo exaustivo e em profundidade
de poucos objetos, de forma a permitir conhecimento amplo e específico do mesmo.
O Polo UAB Florianópolis foi criado em 2008 e abrange, além da demanda da
cidade sede, a dos demais municípios da Grande Florianópolis, respeitado o
zoneamento e o planejamento articulado com os Polos UAB da região. Possui a
seguinte organização interna: coordenação, equipe administrativa, equipe de
informática, tutoria presencial, equipe da biblioteca e apoio. Sua infraestrutura
funciona de forma compartilhada com o Centro de Formação Continuada da
Prefeitura de Florianópolis.
A população da pesquisa é constituída por tutores presenciais vinculados aos
diferentes cursos ofertados no Polo UAB de Florianópolis. Os participantes foram os
25 tutores das seguintes instituições: UFSC, UDESC, IF-SC, UTFPR, UEPG,
correspondendo a uma amostra por censo, por considerar a totalidade da população
investigada.
A coleta de dados foi realizada no mês de março e abril de 2015, através de
questionário composto por questões abertas e fechadas, que foram respondidos por
100% dos tutores, através formulário no Google docs. A técnica de análise dos
dados é a qualitativa, por meio de análise de conteúdo. De acordo com Bardin
(2011), a análise de conteúdo refere-se a um conjunto de técnicas de análise das
comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens.
O instrumento de pesquisa questionário foi eleito neste estudo por considerar
os seguintes pontos fortes, conforme Ribeiro (2008): garante anonimato; questões
objetivas de fácil pontuação; questões padronizadas garantem uniformidade; deixa
em aberto o tempo para as pessoas pensarem sobre as respostas; facilidade de
conversão dos dados para arquivos; custo razoável.

Análise dos Resultados
Os resultados desta investigação estão divididos em duas partes, sendo: (i) perfil; e,
(ii) formação e experiência do tutor presencial. As 17 questões fechadas e as 11
abertas visaram identificar o perfil do tutor presencial, por meio da análise da
formação e experiência deste profissional.

Perfil do tutor presencial – Polo UAB Florianópolis
Inicialmente, verificou-se como perfil dos tutores: faixa etária, gênero e quantidade
de filhos. Os dados possibilitam identificar que a maior parte são do sexo feminino,
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de faixa etária entre 20 e 39 anos, com filhos, conforme quadro 1.
Quadro 1 – Análise do perfil tutor presencial – Polo UAB Florianópolis

Perfil Tutor Presencial
Gênero
Idade
Filhos

Resultado
79% - feminino
21% - masculino
74% - 20 a 39 anos
21% - 40 a 49 anos
5% - 50 anos ou mais
58% - sim
42% - não

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Esses dados confirmam a realidade de educação brasileira ao longo de sua
história, onde a mulher segue como principal protagonista da função de professora.
Segundo Ferreira, Scopel e Toczec (2013, p.3),
Historicamente, a presença feminina no Brasil, apresenta-se vinculada à instituição
familiar, que restringiu seu papel no interior de uma prática de subordinação
ideológica ao poder e discurso masculino patriarcal. Essa mentalidade perdurou (e
ainda perdura) no imaginário social brasileiro.

A maioria dos tutores são do gênero feminino, isso se articula com o perfil
exposto acima, pois os tutores são vinculados ao sistema público de ensino, com
experiência no magistério, logo descendem dos fatos históricos no âmbito
educacional, principalmente no que se relaciona com a questão de gênero.

Formação e experiência do tutor presencial – Polo UAB Florianópolis
No que diz respeito à formação dos tutores, analisou-se o nível de escolaridade.
Nestes resultados, verificou-se que 58% dos tutores possuem especialização, 15%
mestrado, 12% doutorado e 15% somente graduação.
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Figura 1 – Formação acadêmica dos tutores presenciais – Polo UAB Florianópolis

Nesta questão, o critério que consta no Edital de seleção oferece maior
pontuação a quem tem maior nível de escolaridade, além disso, muitas legislações
destacam a necessidade do magistério do ensino superior ser exercido por
profissionais que tenham mestrado e doutorado. Observa-se neste dado que o
número de tutores com graduação é grande, isso pelo fato que em muitos processos
seletivos, há poucos candidatos com a formação mínima exigida, tendo a maioria
formação superior à exigida. De acordo com o MEC, para exercer a tutoria é
necessário no mínimo ter graduação na área e ou fazer parte de um programa de
pós-graduação.
Entretanto, de acordo com a percepção dos gestores do polo, fatores
responsáveis por ocasionar essa situação de falta de candidatos às vagas
disponibilizadas nos processos seletivos para tutor, são observados como a baixa
remuneração, a carga horária exaustiva e pouca valorização do trabalho. Esta
percepção é corroborada nos estudos de Oliveira e Lima (2012, p. 85):
A precariedade das condições da tutoria fica evidente não apenas na bolsa irrisória
que recebe o tutor, por 20 a 30 horas de trabalho semanal, mas também na falta de
vínculo institucional e de uma relação de trabalho que lhe confira direitos
trabalhistas mínimos.

Outra justificativa reside no valor das bolsas para tutoria, sendo R$ 765,00
(Setecentos e sessenta e cinco reais), vigentes na legislação atual. Como tal
remuneração não é atrativa, muitas vezes a tutoria torna-se um “segundo emprego”
ou “emprego complementar”, atuando apenas operacionalmente nas funções da
tutoria, como um “subprofissional”, embora em relação à formação, os tutores
atendam aos critérios estabelecidos no edital de seleção organizado pelas
Instituições de Ensino Superior, tendo conhecimento de tecnologia, didático
pedagógico, e também tecnológico.
A figura 2 trata da questão sobre a dupla jornada de trabalho realizada pelos
tutores.
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Figura 2 – Trabalhos externos realizados além da tutoria pelos tutores presenciais –
Polo UAB Florianópolis

A questão da subprofissão pode ser confirmada pela figura 3. Todos os
investigados possuem outro compromisso além da tutoria, sendo 68% com trabalho,
16% com estudo e 16% com outros.

Figura 3 – Tipos de trabalhos externos realizados além da tutoria pelos tutores
presenciais – Polo UAB Florianópolis

Estes dados reforçam os aspectos relativos à remuneração. É uma função
ainda em constituição, não reconhecida na legislação do trabalho, sendo um
contrato temporário para recebimento de bolsa. Acredita-se que por isso, a maioria
precisa ter uma atividade remunerada em outros horários.
No que tange à experiência dos tutores como professor, os resultados
demonstram que 79% já tem a experiência na função, e 21% ainda não.

Figura 4 - Experiência em magistério da tutoria pelos tutores presenciais –
Polo UAB Florianópolis
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O tempo de experiência varia de 8 meses a 27 anos. Dentre os tutores, 16%
atuam na Educação Infantil, 21% no Ensino fundamental, 37% no Ensino Superior,
16% na Educação de Jovens e Adultos e 10% no Ensino Médio.
Este resultado é consonante com a definição de Mill (2010) apud Oliveira e
Lima (2012) acerca da experiência do tutor como professor, constituindo a
polivalência na EaD.
A constituição da polidocência se vincula à própria organização dos sistemas de
educação a distância (número de alunos, a dispersão geográfica dos mesmos,
complexidade dos processos de trabalho em espaços não presenciais, etc.) que
demanda o envolvimento de diversos profissionais com o processo de ensino e
aprendizagem e a responsabilidade compartilhada das atividades integrantes de uma
disciplina. Algo que no ensino presencial era feito, mais comumente, por um único
profissional. Segundo o autor, “sob o modo de organização polidocente, o saber que
seria detido por um único educador no ensino presencial é segmentado e distribuído
a vários profissionais” (MILL, 2010, p.28) apud (OLIVEIRA; LIMA, 2012, p. 85).

A figura 5 ressalta que todos os selecionados estão dentro do critério da
experiência docente de, no mínimo dois anos, de exercício em outras funções no
magistério.

Figura 5 – Nível de atuação no ensino como experiência dos tutores presenciais –
Polo UAB Florianópolis

Ainda no que tange à formação do tutor, os dados da figura 6 demonstram
que 89% sinalizaram ter participado em cursos de EaD, e 11% não, sendo que 30%
participaram como cursistas, 40% como tutores presenciais e 12% como tutores a
distância. Isso indica convergência com as competências do papel do tutor,
apresentadas por Konrath, Tarouco e Behar (2009), como cognitivas – conhecer e
dominar o conteúdo estudado; e, técnicas – conhecer e dominar as ferramentas
utilizadas pelo curso.
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Figura 6 – Participação em cursos de EaD dos tutores presenciais –
Polo UAB Florianópolis

Além do aspecto da formação, esses dados demonstram a expansão desta
modalidade de ensino, onde a maioria indicou que já ter realizado cursos em EaD. A
ampliação da oferta de cursos na modalidade EAD é decorrência de uma política de
democratização e também a necessidade de formação inicial de professores.
Segundo a ABED (Associação Brasileira da Educação a Distância), mais de 2.5
milhões de brasileiros se matricularam em curso em EaD no ano de 2014, sendo um
aumento de 12% quando comparado ao ano anterior.
Deste modo, esta modalidade de ensino assume importância e agrega cada
vez mais qualidade as propostas pedagógicas. Conforme Moran (2010), a maior
parte da população não tem acesso aos recursos tecnológicos, que podem
democratizar o acesso à informação. Por isso, é da maior relevância possibilitar a
todos o acesso às tecnologias, à informação significativa e à mediação de
professores efetivamente preparados para a sua utilização inovadora.
Ainda sobre a formação, a figura 7 aponta que 85% dos tutores citaram o
conhecimento possuído sobre Tecnologia como intermediário, 15% como avançado
e 4% como iniciante.
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Figura 7 – Conhecimento sobre tecnologia dos tutores presenciais –
Polo UAB Florianópolis

Diante dos dados observados, deve-se avaliar, junto à IES, a necessidade de
formação inicial e experiência do tutor para atuar presencialmente no atendimento
dos alunos.
Os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (BRASIL,
2007), documento norteador para a elaboração de propostas para cursos e sistemas
de educação a distância, traz as seguintes premissas para o tutor presencial e a
distância:
Em qualquer situação, ressalta-se que o domínio do conteúdo é imprescindível, tanto
para o tutor presencial quanto para o tutor a distância e permanece como condição
essencial para o exercício das funções. Esta condição fundamental deve estar aliada
à necessidade de dinamismo, visão crítica e global, capacidade para estimular a
busca de conhecimento e habilidade com as novas tecnologias de comunicação e
informação (BRASIL, 2007, p. 22).

Desse modo, a universidade deveria propor momentos onde o tutor possa
conhecer o projeto pedagógico do curso, a estrutura curricular, e a forma como
deverá encaminhar as questões pedagógicas e administrativas junto aos alunos.
Por isso, complementando a formação que algumas Instituições oferecem, o
Polo UAB Florianópolis, destaca a importância de conhecer o perfil do tutor, sua
formação e sua experiência. O Polo entende ainda da necessidade de fornecer
subsídios para que ele entenda seu papel no contexto da EAD, pensando na sua
qualificação, formação continuada e socialização de boas práticas, contribuindo
assim para o desenvolvimento profissional de todos. Assim,
são
realizados
planejamentos de formações continuadas de tutores presenciais, tendo como foco
questões norteadores das Educação a distância, desde da discussão sobre o papel
e função da tutoria, da legislação vigente da EAD no pais, até evasão, mediação e
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interação com alunos.
Por meio da investigação com os tutores presenciais, foi possível elencar os
desafios que os mesmos encontram no desempenho da função da tutoria presencial.
Destacam-se as questões mais citadas, como ter conhecimento necessário para
atender bem ao aluno; conhecer as ferramentas do ambiente virtual, acolher e
manter uma relação próxima e afetiva com os alunos; motivar os alunos ao longo do
curso; evitar a evasão do aluno no curso; esclarecer o aluno sobre as
especificidades em estudar na modalidade a distância, dentre outras, corroborando
a literatura discutida na fundamentação teórica.

Considerações Finais e Recomendações para Estudos Futuros
Este estudo objetivou identificar a formação e experiência do tutor presencial do
Polo de Florianópolis, visando evidenciar elementos deste perfil como contribuição
ao estudo da EaD.
A importância da identificação de alguns aspectos, tanto na questão da
formação da identidade profissional da educação, como na discussão das práticas
de tutoria, resultaram na análise da sua formação e experiências caso do Polo UAB
Florianópolis, contexto do estudo apresentado.
Os resultados permitiram identificar que é fundamental ao tutor possuir
formação mínima, tendo em vista sua função de mediador perante aos alunos, para
além do conhecimento técnico, pois a importância da tutoria na formação de um
profissional orientando ao melhor uso da tecnologia em seu processo de
aprendizagem, e também posteriormente em sua pratica pedagógica é muito
significativa. No caso do Polo de Florianópolis, o conhecimento tecnológico foi
considerado de nível intermediário. Assim, depreende-se que é necessário propor
momentos onde os tutores possam aprofundar seus conhecimentos nas tecnologias
aplicada a educação, e articular com as coordenações das instituições capacitação
nos ambientes virtuais aplicados aos cursos nos quais atuam.
No que tange à formação e experiência, pode-se observar atendimento aos
requisitos da legislação, embora permitam alguns apontamentos complementares,
observados pelos gestores do polo quanto à prática do exercício da tutoria. No
presente momento, a tutoria precisa ser ressignificada, dadas algumas
considerações nos editais analisados, como interagir com os alunos em diferentes
momentos, viabilizando projetos, grupos de discussão e atividades culturais,
articulando ações com a coordenação do curso e do Polo a fim de superar
dificuldades encontradas na prática tutorial.
Como sugestões para estudos futuros, recomendam-se pesquisas que
considerem modelos de competências específicas para estes profissionais, a partir
da análise das habilidades, conhecimentos e atitudes dos tutores do Polo. Além
disso, estudos que diferenciem teoricamente as competências entre tutores
presenciais e tutores à distância também são recomendados. Por fim, a formação e
experiência deste profissional deve corresponder não somente aos requisitos dos
editais das instituições, mas principalmente à formação continuada, no sentido de
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refletir e qualificar sua atuação direta com o aluno.
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Resumo - Este artigo tem como objetivo analisar as práticas de letramento no
fórum de Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA, especialmente no Moodle.
Para tanto, pretende, através de um levantamento bibliográfico, apresentar
conceitos de letramento, apontar as novas práticas de letramento advindas das
novas tecnologias e sua utilidade para o processo de comunicação na sociedade
atual, relacionar o fórum, como suporte digital, às práticas de leitura e escrita. Para
fundamentar esses conceitos, recorremos aos estudos de Soares, Xavier, Bakhtin,
Rossato, Ribeiro e Mendonça, entre outros, a fim de enriquecer as discussões
sobre a temática e contribuir para a compreensão de conceitos importantes como
aprendizagem colaborativa, interação e interatividade. Com este estudo, percebeuse que a ferramenta fórum é um importante instrumento para a aquisição das
práticas de letramento, para o processo de inclusão do indivíduo na sociedade da
era da informação e pode, ainda, contribuir para uma aprendizagem colaborativa.
Palavras-chave: Ambiente Virtual de
Aprendizagem Colaborativa; Interação.

Aprendizagem;

Letramento

Digital;

Abstract - This article has as objective analyzes the literacy practices in the forum
of Virtual Atmospheres of Learning (VAL), especially in Moodle. For so much, it
intends, through a bibliographical rising, to present literacy concepts, to point the
new practices of literacy that came of the new technologies and his/her usefulness
for the communication process in the current society, to relate the forum, as digital
support, to the reading and writing practices. To support these concepts, we turn
studies to Soares, Xavier, Bakhtin, Rossato, and Ribeiro and Mendonça among
others, in order to enrich discussions on the subject and contribute to the
understanding of important concepts such as collaborative learning, interaction and
interactivity. With this study, it was noted that the forum tool is an important
instrument for the acquisition of literacy practices to the individual's inclusion
process in the society of the information age and may also contribute to
collaborative learning.
Keywords: Virtual Learning Environment; Digital Literacy; Collaborative Learning;
Interaction.
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1. Introdução
A sociedade moderna vive em constante mudança, principalmente, após a evolução
das tecnologias digitais de informação e comunicação, lançando novidades no
mercado que transformam as práticas cotidianas e o homem precisa atentar-se para
esse novo contexto. Junto a isso surge a necessidade de adquirir tudo que é
oferecido, como também contrair práticas eficazes para o uso dessa tecnologia.
Com essa incorporação da tecnologia em atividades simples do cotidiano e
também nas mais complexas, é impossível não pensar no impacto sobre a vida
humana e, consequentemente, em sua forma de ler e escrever. Assim, conceitos e
formas de leitura se adequam aos novos modelos de leitura e escrita. Isso acontece
por diversos fatores: a rapidez com que a informação chega e é compartilhada pelo
locutor; a forma como o leitor pode interagir com o texto e modificá-lo e a difusão da
informação que pode ser repassada em questão de segundo, uma vez que o modo
online do veículo de circulação do texto gera um caráter efêmero e instantâneo na
geração e transmissão da informação.
Logo, essa rapidez como a informação pode veicular no meio digital necessita
de um sistema de leitura e escrita que consiga transmitir tais informações de forma
que o leitor possa interpretá-las, (re) significá-las e reenviá-las de forma mais rápida.
E, para isso, usam-se práticas de letramento que vão além das práticas tradicionais,
impactando, sobremaneira, o ambiente educacional e as práticas pedagógicas.
Portanto, o presente estudo pretende contribuir para uma discussão sobre as
práticas de letramento utilizadas pelo e-gênero fórum, a fim de contribuir para
reconhecer tais práticas como importante ferramenta de conhecimento para futuros
estudos na área.

2. Alfabetização, Letramento e Letramento Digital
O surgimento das novas tecnologias de comunicação tem modificado o modo como
as atividades humanas chegam a todos diariamente, pois apesar de prevalecer a
modalidade escrita da língua para a maioria dos atos de comunicação, as mudanças
são visíveis no processo de troca de informação. Assim, para que o indivíduo seja
bem compreendido é necessário que ele tenha conhecimento além da decodificação
dos símbolos gráficos de uma língua, que seria o grau de alfabetizado, precisa
também fazer o uso da leitura e escrita no seu cotidiano. Isto caracteriza o
letramento, que segundo Tfouni (1995, p.20) “focaliza os aspectos sócio‐históricos
da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade”. Deste modo, o sujeito que
prática o letramento recebe o nome de letrado, ou seja, aquele que se utiliza da
leitura e escrita em seus hábitos sociais.
De acordo com Soares (2002, p. 145), letramento é “[...] o estado ou a
condição de quem exerce as práticas sociais de leitura e escrita, de quem participa
de eventos em que a escrita é parte integrante da interação entre as pessoas e do
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processo de interpretação dessa interação – eventos de letramento”.
Partindo da premissa de que o indivíduo deve participar de práticas sociais
para ser um sujeito letrado e que as novas tecnologias são a fonte dos novos
conhecimentos, há uma necessidade de ajuste entre as práticas sociais de leitura e
escrita e o contexto social em que o sujeito moderno vive. Deste modo, o conceito
de letramento deve ser reavaliado e ampliado, visto o caráter dinâmico e abrangente
que acontece a troca de informação na atualidade.
Nesse contexto, surge um novo conceito para o termo letramento,
considerando o caráter digital com que a comunicação vem se apropriando dos
novos modelos de comunicação. Assim, numa definição mais ampla de letramento é
preciso falar em letramento digital, nova modalidade de letramento decorrente do
uso de ferramentas tecnológicas na vida das pessoas. Esse letramento digital:
Considera a necessidade dos indivíduos de dominarem um conjunto de
informações e habilidades mentais que devem ser trabalhadas com
urgência pelas instituições, a fim de capacitar os cidadãos nesse contexto
de máquinas eletrônicas e digitais (XAVIER, 2005, p.30).

Esse autor ainda afirma que:
O letramento digital implica em realizar práticas de leitura e escrita
diferentes das formas tradicionais de letramento e alfabetização. Ser letrado
digital pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever os
códigos e sinais verbais, como imagens e desenhos, se compararmos as
formas de leitura e escrita feita no livro, até porque o suporte sobre o qual
estão os textos digitais é a tela, também digital (XAVIER, 2005, p. 30).

Então, compreende-se que o termo letramento digital é bem mais amplo e
pode englobar ações simples – ler e escrever na web até ações mais complexas
como ampliar e comentar textos, visto que o suporte permite que a interação
aconteça de forma online, pois diferente das práticas de letramento tradicionais, as
digitais corroboram para que o usuário seja também autor, como afirma Frade (2007,
p.60) que o “letramento digital envolve tanto a apropriação de uma tecnologia,
quanto o exercício efetivo das práticas de escrita que circulam no meio digital”.
Na acepção de Buzato (2006, p. 16),
Letramentos digitais (LDs) são conjuntos de letramentos (práticas sociais)
que se apóiam, entrelaçam e apropriam mútua e continuamente por meio de
dispositivos digitais para finalidades específicas, tanto em contextos
socioculturais geograficamente e temporalmente limitados, quanto naqueles
construídos pela interação mediada eletronicamente.

Nessa perspectiva, o uso das práticas digitais ajuda a desenvolver formas
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práticas letradas adquiridas a partir de regras sociais que regulam o uso e a
distribuição dos textos, ajudando a prescrever o sujeito que poderá produzir e ter
acesso aos textos produzidos no meio digital. Essas regras foram construídas pelas
“agências de letramento” e determinam as práticas conforme a agência da qual se
participa. Logo, para se efetivar tais práticas é necessário reconhecer os graus e os
espaços de letramento que as atividades exigem.

3. Letramento Digital e os Novos Espaços de Práticas de Letramento
A expansão das tecnologias da informação e comunicação trouxe a dinamização e a
disseminação das informações de forma mais dinâmica e acessível aos sujeitos. As
informações veiculadas nos e-gêneros são práticas de letramento que ajudam o
leitor/autor a compreender e repassar as informações de forma rápida para assim,
atingir o maior número possível de usuários.
As informações veiculadas na web são dispostas e organizadas numa teia
permitindo aos usuários os mais diversos caminhos, em todas as suas dimensões.
Essas informações são apresentadas em diversas linguagens, sendo as mesmas
apresentadas em forma de texto, imagem, som, animações, possibilitando ao sujeito
interação com essa informação, tanto no que se refere à liberdade de escolha de
caminhos explorados quanto na possibilidade de intervenção sobre essas
informações.
De tal modo, esse processo de incorporação das novas práticas de
letramento através dos diversos gêneros digitais que se apresentam na rede mundial
de computadores, deve considerar que além de mudar a dinâmica dessas práticas,
também mudou e vem mudando os espaços onde são veiculados tais gêneros, pois
para uma rede de conexões ilimitadas, como é a internet, na qual as relações são
imediatas entre texto e contexto, entre locutor e interlocutor, os conceitos espaciais e
temporais revestem‐se de um novo significado com caráter flexível e volátil, e o
concreto dá lugar ao virtual. Assim, pode-se caracterizar o ciberespaço: num espaço
de interação entre escritor e leitor que se materializa através da tela.
Portanto, observa-se que a tela do computador é o ciberespaço onde se
materializa todas as práticas de letramento pelas quais os usuários praticam e
interagem. Nessa perspectiva, o papel entrelaça-se ao texto digital mediado pela
mecânica da web, que se apresenta a partir de uma tela. Este suporte para a
interação, aberto como um novo espaço de escrita altera os processos de produção
de texto e as estratégias de leitura desencadeando mais um patamar no processo
de letramento. É no ciberespaço que as práticas de letramento são mediadas pelos
gêneros virtuais e se ajustam pela dinâmica de interação que há nesse espaço.
Os gêneros virtuais são os canais nos quais os usuários podem interagir,
como por exemplo: o fórum, que é uma ferramenta onde circulam os textos em seus
mais diversos estilos e possibilita a interação entre os sujeitos e troca de informação,
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assim como é utilizado como mediador para a visualização e difusão de mensagens,
imagens e sons.

4. Letramento Digital em Ambiente Virtuais
Os ambientes virtuais de aprendizagem – AVA são formados por um conjunto de
ferramentas para a construção, disponibilização e manipulação de material
instrucional. Este conjunto de ferramentas, além de conter recursos para a
manipulação de textos, imagens, som e gráficos, contém dispositivos para organizar
dados, gerenciar informações e trocá-las entre os usuários desses ambientes,
promovendo um diálogo entre os diversos gêneros digitais utilizados pelos
internautas para elaborar e socializar seus comentários, ideias e produções.
Os ambientes virtuais de aprendizagem são softwares que auxiliam na
montagem de cursos acessíveis pela Internet. Elaborado para ajudar os professores
no gerenciamento de conteúdo para seus alunos e na administração do curso,
permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes. Na possibilidade
da construção de conhecimento pelo aluno por meio da concepção de ambientes de
aprendizagem, destaca-se a natureza construtivista de aprendizagem: os indivíduos
são sujeitos ativos na construção dos seus próprios conhecimentos.
Um desses AVA é o Moodle, software para gestão da aprendizagem e de
trabalho colaborativo, permitindo a criação de cursos online, páginas de disciplinas,
grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem. Sua filosofia é uma
abordagem social construtivista da educação. Foi criado em 2001 pelo educador e
cientista computacional Martin Dougiamas, e veio para revolucionar a nova ideia de
transmissão de mensagens e aprendizagem colaborativa através dos ambientes
virtuais de aprendizagem – AVA (SILVA, 2011).
Ribeiro e Mendonça (2007, p. 7 e 8) ressaltam que:
Por ser um ambiente gratuito, vem sendo utilizado por várias instituições no
mundo e possui uma grande quantidade de pessoas contribuindo para a
correção dos erros e desenvolvimento de novas ferramentas assim como a
discussão sobre metodologias pedagógicas de usabilidade.

Portanto, o Moodle por ser gratuito possibilita qualquer instituição de ensino
utilizá-lo, bem como contribuir no desenvolvimento de estratégias pedagógicas e
ferramentas de aprendizagem.
Esta plataforma facilitou a criação, gerenciamento e distribuição dos trabalhos
em ambiente online, assim como, contribuiu na produção do conhecimento
colaborativo, que é capaz de acontecer através da interação entre os sujeitos
participantes de um curso.
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Assim, a aprendizagem colaborativa tem o sentido de “fazer junto” de
trabalhar em conjunto, interagindo. Segundo Gomez (2004, p. 10), “significa
trabalhar junto, implica no compartilhamento e interação” no momento de somar
conhecimentos.
Para que se concretize a aprendizagem colaborativa, há de entender que
todo Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA permite o armazenamento e a
disponibilização de conteúdos disponíveis em hipertexto na web. São exemplos
desses tipos de conteúdo: salas de bate-papo, simuladores, aulas virtuais,
animações, textos colaborativos, fóruns, objetos de aprendizagem, modeladores,
entre outros. Esses conteúdos podem definem os tipos de usuários quem
frequentam um ou outro ambiente virtual, e partindo do tipo de ambiente acessado,
se define também o tipo de instrumento interativo usado pelos sujeitos.
Para tanto, as informações advindas das diversas ferramentas interativas do
AVA se materializam na forma de gênero textual, considerando a integração – são
formas de relacionamentos em que há trocas e influencia mútua - entre diversos
gêneros digitais e os sujeitos. Assim sendo, é preciso compreender os gêneros
textuais como artefatos culturais erguidos, historicamente, pelo individuo
(MARCUSCHI, 2002). Atualmente, isto acontece diante do contexto dinâmico da
cultura digital e do novo direcionamento dado para os novos suportes de
comunicação, levando em conta que o ciberespaço e os ambientes virtuais
promovem novos domínios para as relações sociais entre os sujeitos e suas práticas
de letramento.
São as práticas de letramento quem definem as formas de interação e
garante a interatividade, onde admite que o indivíduo ultrapasse da condição
passiva para a ativa através do ambiente virtual de aprendizagem (SILVA, 2000
apud ALMEIDA, 2011). Esta interação acontece por meio da comunicação entre os
sujeitos que convivem, mesmo que somente através da sala de aula virtual – AVA.
Portanto, há vários meios eletrônicos como: blogs, wikis, podcasts, eportfolios,social networking, social bookmarking, photosharing, secondlife, online
forums, videomessaging, YouTube, audiographics, o fórum, entre outros gêneros
digitais, que possibilitam a prática de letramento. Todavia, nesse estudo foca-se as
manifestações de letramento no fórum do AVA.

5. A Ferramenta Interativa Fórum e suas Práticas de Letramento
A ferramenta fórum constitui uma das principais formas de aprendizagem
colaborativa, devido ao seu caráter interativo e dialógico com que promove a
comunicação entre os sujeitos.
De acordo com Rossato et. al. (2013, p. 401):
Os fóruns, como espaço de aprendizagem, propiciam a comunicação
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assíncrona, permitem uma aprendizagem marcada pela interação, sem que
o tempo seja uma fronteira para sua realização e sem que a ação individual
do estudante, que marca os modelos tradicionais de aprendizagem
prepondere.

Os fóruns permitem que os envolvidos emitam e recebam mensagens
compartilhadas e comentada por todos. No fórum, a atividade central é alimentada
por um debate e um determinado tema. A construção do debate leva à reflexão do
tema. Um aspecto importante do fórum reside na criatividade das produções
escritas, ou seja, nas reflexões por parte dos seus membros.
Considera-se que, sendo o fórum um ambiente de interação, que permite a
construção do conhecimento de forma coletiva, propicia ao sujeito um conhecimento
concretizado e que atravessa as fronteiras dos saberes tradicionais, e em se
tratando da sociedade tecnológica, esse meio interativo permite que as práticas de
letramento sejam eficazes no processo de construção de bases e saberes
necessários para conviver com os gêneros textuais advindo da tecnologia.
Logo, o fórum permite que os sujeitos adquiram, de forma prática e
colaborativa, os conhecimentos trazidos por meio dessa ferramenta e possam
utilizá-los na convivência social.
Assim, como já previa Bakhtin (2006, p. 410),
Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto
dialógico. Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos
séculos passados, podem jamais ser estáveis. Em qualquer momento do
desenvolvimento do diálogo existem massas imensas e ilimitadas de
sentidos esquecidos.

Nessa perspectiva, o fórum estimula o poder de contextualização e síntese do
sujeito no momento de compartilhar o conhecimento numa rede coletiva, criando
uma corrente de diálogo que se espalha a cada publicação e perdura por um longo
período através dos complementos feitos através de comentários e
compartilhamentos. Portanto, segundo as ideias bakhtinianas, esse processo não
teria limites e seria acessível a qualquer momento em que se efetivasse o diálogo,
sendo uma eficaz estratégia de aprendizagem colaborativa, porque a ferramenta
utilizada possui uma serie de instrumentos capazes de contribuir para a construção
da efetivação da aprendizagem.
Ainda de acordo Bakhtin (2006), o homem é um ser que se expressa e se
comunica. E através dos gêneros textuais que isso acontece com maior eficácia. No
contexto virtual, são inúmeros os gêneros que circulam pelos ambientes virtuais de
aprendizagem, tendo no fórum um exemplo que dinamiza a discussão em qualquer
ambiente de aprendizagem.
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Este fórum do AVA (MOODLE), que permite uma interação assíncrona e pode
criar uma rede conhecimento, classifica-se segundo Silva (2011) em:
a) Fórum geral: neste fórum cada participante pode criar tópicos de discussão.
No entanto, é fundamental a presenta de um mediador – tutor, para que não
sejam desobedecidas as normas de uso do fórum.
b) Cada usuário inicia um único tópico: neste tipo de fórum, geralmente, é
proposto, por exemplo, uma temática e cada participante pode iniciar um novo
tópico, aprofundando, a discussão. Além de aceitar a participação em um
tópico iniciado por outro participante.
c) Fórum perguntas e respostas: o fórum é iniciado por uma pergunta feita na
maioria das vezes pelo tutor ou professor e os alunos respondem. Estes só
podem visualizar as mensagens dos outros participantes caso já tenham feito
sua própria postagem.
d) Fórum de uma única discussão simples: neste todos os participantes ficam
centrados em uma única discussão, logo não se pode criar novos tópicos.
Este gênero textual fórum que se mostra em diversas estruturas pode
contribuir para a prática de letramento, que se inicia no ambiente online e chega às
ações concretas na sociedade.
Nessa conjuntura, o fórum tem uma função importante no processo de
interação e troca de informação por meio de práticas de letramento que valorizam a
construção da aprendizagem em rede colaborativa, pois o fórum, de acordo com
Cabral e Cavalcante (2010, p. 72), “constitui um recurso coletivo de aprendizagem
que exige a presença constante de um mediador para redirecionar e orientar
comentários e/ou situações que não estejam de acordo com os objetivos do trabalho
a ser desenvolvido”. Como Campos (2008, p.275) bem defende, essa aprendizagem
colaborativa enfatiza a participação ativa e a interação tanto dos alunos quanto dos
professores, atuando como parceiros, com o propósito de adquirir conhecimento
sobre um dado objeto.
De acordo com Mattar (2008) apud Morais (2010, p. 23), pode-se classificar
as interações existentes no processo mediado pelas tecnologias digitais, levando em
consideração o contexto deste estudo, em:
a)
Interação Aluno-Professor: a interação com o professor, síncrona ou
assíncrona, fornece motivação e feedback aos alunos, auxiliando seu
aprendizado. O custo desse tipo de interação cresce proporcionalmente em
relação ao número de alunos, então o papel do design instrucional é
essencial no planejamento dessas atividades, assim como no treinamento
dos professores.
b)
Interação Aluno-Aluno: a interação aluno-aluno caracteriza o que se
denomina aprendizado colaborativo e cooperativo, que envolve o aspecto
social da educação. Ela gera motivação e atenção por parte dos alunos,
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enquanto aguardam o feedback dos colegas; gera também a criação
contínua de novas categorias, abertura a novas informações e uma
consciência implícita de múltiplas perspectivas. Desenvolve também a
capacidade para trabalhar em equipe.
c)
Interação Aluno-Conteúdo: com as tecnologias modernas e
particularmente a Internet, pode-se desenvolver conteúdo em diversas
formas: som, texto, imagens, vídeo e realidade virtual. Pode-se também
avaliar a interação dos alunos com o conteúdo em função da mídia e da
tecnologia utilizadas. Muitos autores acreditam no potencial dos repositórios
de objetos de aprendizado para a educação a distância. O aluno pode hoje
inclusive customizar o conteúdo com o qual deseja interagir e contribuir para
o aperfeiçoamento do material utilizado em cursos.
d)
Interação Professor-Conteúdo: o desenvolvimento e a aplicação de
conteúdo por parte do professor tem se tornado um elemento essencial no
processo de mediação no uso das tecnologias digitais. Objetos de
aprendizagem devem ser desenvolvidos por professores, que devem
desempenhar um papel primordial no design instrucional dos cursos.
e)
Interação Professor-Professor: redes têm possibilitado oportunidades
sem precedentes para a interação entre professores, que encontram nos
colegas fonte de assistência e insights pedagógicos, constituindo assim
comunidades virtuais.

Portanto, as práticas de letramento voltadas para direcionar conhecimentos,
orientar, comentar e redirecionar os conteúdos trabalhados no fórum são de suma
importância para que o gênero digital tenha sua função reconhecida durante o
processo de troca de informação.
Enfim, as contribuições das práticas de letramento digital no fórum, melhora a
comunicação entre os usuários, contribuem para a qualificação profissional e cidadã,
porque propiciam práticas sociais de leitura e escrita mediadas pelas novas
tecnologias da informação e comunicação.

6. À guisa de considerações
O presente texto trouxe uma discussão acerca das possibilidades de letramento
digital nas interações que os ambientes virtuais de aprendizagem proporcionam,
nessa perspectiva, deve-se analisar os aspectos do letramento digital, aplicado a
educação a distância, considerando as especificidades estabelecidas no contexto
digital.
O letramento e suas variações – letramento digital – portanto, são
ferramentas essenciais para a formação do sujeito tecnológico, ou seja, aquele que
está inserido no mundo digital, na qual a construção do conhecimento digital é
adquirida no meio social e busca cada vez mais um número maior de sujeitos
letrados, que se apoderam da tecnologia para melhorar no trabalho, estudo e a
convivência com o próximo, buscando, assim, nas novas práticas de leitura e escrita
uma fórmula eficaz para conseguir se comunicar e ampliar conhecimentos.
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Face a estas considerações e sintetizando a argumentação até agora
desenvolvida, compreende-se que o letramento digital consiste em um construto de
habilidades e competências necessárias para que um aluno compreenda as
informações ou reflexões postadas em ambientes virtuais de aprendizagem, de
forma crítica, sendo capaz de fazer inferências para atingir aos objetivos propostos
no ambiente virtual, e por sua vez, possa compartilhar os conhecimentos
apropriados social e culturalmente.
Admite-se, ainda, e considerando que, no bojo das pesquisas sobre
letramento digital, deve-se ser levado em consideração os aspectos do contexto
sociocultural do discurso, da comunicação, das práticas linguísticas e das atividades
propostas nos ambientes virtuais de aprendizagem.
Nesse segmento, muitas são as possibilidades de aquisição de práticas de
letramento, em se tratando das novas tecnologias, em especial na ferramenta fórum
do AVA, pois esse instrumento promover um diálogo crítico, investigativo e
construtivo do conhecimento por meio da troca de conhecimentos entre os
indivíduos.
Portanto, é importante criar ações que ampliem as práticas de letramento
digital dos alunos que utilizam o AVA, para garantir que se apropriem das mídias
digitais e efetivem a leitura e escrita que circulam no meio digital. Enfim, a efetivação
das práticas de letramento no fórum é de grande valia para a construção do
conhecimento coletivo e para o processo de comunicação entre os sujeitos na
sociedade globalizada, visto o caráter dinâmico, competitivo e urgente com que os
fatos acontecem e precisam ser transmitidos.
Para finalizar, com o advento de novos espaços eletrônicos de interação e a
explosão da educação à distância, há a tendência de que esses espaços eletrônicos
sejam cada vez mais utilizados para facilitar a aprendizagem, tanto como suporte
para distribuição de materiais didáticos quanto como complementos aos espaços
presenciais de aprendizagem.
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Resumo – O WORKTEC é um Workshop em Tecnologias voltado para a formação
de Professores. Desde de o ano de 2012 o evento é idealizado e realizado pelo
Programa de Mestrado em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância da
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). O presente trabalho traz um
levantamento de dados e relato de experiência de membros da Comissão de
Comunicação, Marketing e TI, que atuaram no Workshop, relatando o histórico das
outras edições do evento, as comissões montadas para a organização e como se
deram as atividades de planejamento para que o evento fosse realizado a
contento. O tema do evento em 2015 foi "EAD e os desafios da prática docente:
redes sociais, sustentabilidade e diversidade". O WorkTec 2015 aconteceu na
cidade de Teresina-PI no período de 22 a 24 de setembro sob a Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância PPGTEG/UFRPE e seis comissões compostas por mestrandos da turma 2014.2
(UFRPE/IFPI).
Palavras-chave: WorkTec, EAD, Comissão de Comunicação, Marketing e TI.
Abstract – The WORKTEC is a Workshop on technologies for training teachers.
Since the year 2012 the event is conceived and carried out by the Master's
Program in Technology and Management in Distance Education at the Federal
Rural University of Pernambuco (UFRPE). This work brings a data collection and
reporting members experience of the Communication Commission, Marketing and
IT, who worked in the workshop, reporting the history of other editions of the event,
the commission set up for the organization and how to have the activities of
planning for the event to be carried out satisfactorily. The theme in 2015 was "DE
and the challenges of teaching practice: social networking, sustainability and
diversity." WorkTec 2015 happened in the city of Teresina-PI from 22 to 24
September under the Graduate Program Coordination Technology and
Management in Distance Education - PPGTEG / UFRPE and six commissions
composed by master class 2014.2 (UFRPE / IFPI).
Keywords: WorkTec, DE, Communication Commission, Marketing and IT.

1. Introdução
O avanço das tecnologias facilita o acesso a informações e consequentemente a
disseminação do conhecimento, exigindo dos profissionais da educação maior
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domínio dos recursos didáticos que a tecnologia disponibiliza para auxílio do
processo de ensino-aprendizagem e estratégias práticas para incorporá-las no
ambiente escolar.
Diante do que foi exposto acima e de acordo com Valente (1993) fica
evidenciado que são necessários alguns fatores para inserir tais tecnologias
educacionais no ambiente escolar.
Diante do que foi exposto acima e de acordo com Valente (1993) fica
evidenciado que são necessários alguns fatores para inserir tais tecnologias
educacionais no ambiente escolar. Para o autor, a implantação eficaz dos recursos
tecnológicos na educação deve contar como peça principal o computador, o
software educativo, o professor capacitado e o aluno. O autor ainda complementa
afirmando que “o computador não é a ferramenta com a qual o aluno desenvolve
algo e, portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar executando uma tarefa por
intermédio do computador” (Valente,1993, p.13).
Neste sentido observamos ainda a necessidade de atualização dos
profissionais que atuam na educação, não apenas no aspecto tecnológico, mas
também em relação aos temas transversais que tratam sobre atualidades,
sociedade, sustentabilidade e inclusão. E, para atender essa necessidade, o IV
WORKTEC 2015adotou como tema todos estes aspectos supracitados, e ficou nítido
que pela procura do público e pela participação, houve uma excelente aceitabilidade
e interesse dos participantes.

2. Histórico do WorkTec
Em 2012, o I Workshop em Tecnologias na Formação de Professores nasceu com
uma proposta que visa tanto às possibilidades de melhoria da qualidade da
formação, como as de multiplicação de metodologias no uso de recursos
tecnológicos em sala de aula e em atividades à distância. Diante da "tempestade" de
dispositivos tecnológicos que invadem a vida dos nossos estudantes, fora da escola,
e de políticas governamentais que tentam atualizar as instituições de ensino com a
aquisição de equipamentos para equiparar a realidade de casa e das ruas com a da
escola, precisamos, antes de tudo, preparar o professor. Neste evento foi discutido
sobre a seguinte temática: Tecnologias na Educação, com foco na formação de
professores, práticas de ensino com tecnologias em sala de aula; metodologias para
uso de recursos tecnológicos na educação presencial e/ou a distância, e
Tecnologias da Informação e Comunicação na educação.
O II Workshop em Tecnologias na Formação de Professores (WorkTec 2013)
surgiu como proposta de atualização e discussão de como as novas tecnologias
podem ajudar na formação do professor e contribuir positivamente para a
multiplicação desses conhecimentos, metodologias e desenvolvimento de
habilidades para um ensino moderno e eficiente. Nesta versão do evento foi
trabalhado as temáticas: Tecnologias da Informação e Comunicação e a Formação
Docente; Cidadania no âmbito da Educação a Distância; Formação de Professores
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no contexto de Educação a Distância; Gestão da Educação a Distância;
Sustentabilidade e Educação a Distância e- O Empreendedorismo em Educação a
Distância.
No ano seguinte, o III Workshop em Tecnologias na Formação de Professores
(WorkTec 2014), surgiu com a mesma proposta de atualização e discussão de como
as novas tecnologias podem ajudar na formação do professor e desta vez apresenta
a temática "Inovação, tecnologia e Educação Ambiental na Formação de
Professores" e os trabalhos apresentados abordavam os temas: Inovação na
Educação a Distância (redes sociais, robótica, MOOC); Educação a Distância Acesso e Equidade (inclusão); Educação a Distância e formação de professores.
Educação a Distância e a formação tecnológica profissional e Educação a Distância
e Meio Ambiente.

3. IV WorkTec 2015
As três primeiras edições do evento foram realizadas em Recife-PE e em 2015, pela
primeira vez, o evento foi realizado fora do estado de Pernambuco, como um
verdadeiro desafio para os mestrandos da turma 2014.2 (UFRPE/IFPI).
O IV WorkTec 2015 ocorreu dias 22,23 e 24 de setembro em Teresina-PI em
parceria com Instituto Federal do Piauí - IFPI, com o tema: "Educação a Distância e
os desafios da prática docente: redes sociais, sustentabilidade e diversidade" e os
trabalhos realizados foram relacionados às temáticas: Tecnologias da informação e
comunicação; Educação: formação, novas tecnologias, EAD; Ambiente, recursos
naturais e sustentabilidade ambiental; História, cultura e diversidades e Gestão e
negócios.
O IV Workshop foi organizado pela Unidade Acadêmica de Educação a
Distância e Tecnologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e pelos
servidores do IFPI (mestrandos em Gestão e Tecnologia em Educação a Distância).
O evento teve como apoio o Centro de Educação Aberta e a Distância da
Universidade Federal do Piauí (CEAD/UFPI) e o Núcleo de Educação à Distância da
Universidade Estadual do Piauí (NEAD/UESPI).
O Evento foi programado para um público de mais de 500 pessoas, entre
estudantes, professores da Educação Básica, pesquisadores e profissionais da
educação à distância. Além da temática principal do evento, foram discutidos
assuntos como: robótica nas redes de aprendizagem, tecnologias inovadoras para
crianças com deficiências intelectuais, midiatização das práticas educativas e
gamificação aplicada a ambientes de aprendizagem. No evento ocorreram palestras,
oficinas, minicursos, mesas-redondas e apresentações de trabalhos científicos no
formato de banners e apresentações culturais.

4. Comissão de Comunicação, Marketing e TI
Em janeiro de 2015, começaram as reuniões de planejamento e elaboração do
projeto do Evento. No mês de Junho de 2015 foi definida a criação de 7 (sete)
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comissões: Coordenação Geral; Comissão de Logística; Comissão Financeira;
Comissão de captação de recursos; Comissão de Eventos/Infraestrutura e Comissão
Científica/certificado/produção.
A Comissão de Comunicação, Marketing e TI tem como composição os
seguintes membros:Cibelle Silva Araújo Resende (Presidente da Comissão),
Claudete de Jesus Ferreira da Silva, Geraldo Nunes da Silva Junior e MaykolLívio
Sampaio Vieira Santos.
A comissão tinha como atribuições:
 Assessoria de comunicação: clipagem, sugestão de pauta e relise;
 Cobertura do evento;
 Criação e monitoramento das redes sociais;
 Alimentação/atualização do portal;
 Criação da identidade visual do evento/ arte visual.
4.1 Atribuições dos membros da Comissão de Comunicação, Marketing e TI
Ainda em fevereiro de 2015 foi realizada uma reunião com a comissão e foram
listadas a demanda que os membros deveriam providenciar, dentre elas:
 Clipagem, sugestão de pauta e release;
 Cobertura do evento;
 Apoio para o dia do evento: no mínimo 3 pessoas para cobertura
(vídeo, fotos e texto).
 Voluntários (universidades e faculdade)
 Criação e monitoramento das redes sociais (Instagram, Twitter e
Whatsapp);
 Criação do Site;
 Atualização do Site (Coordenar a atualização de conteúdo do site);
 Criação da identidade visual do evento/ arte visual –( logo e modelo de
crachás, certificados, blusas, blocos, canetas, bolsas, adesivos, pastas,
panfletos, banners entre outros);
Na discussão quanto ao desenvolvimento do site foram estabelecidos alguns
aspectos, tais como:
 A criação do site será baseada na identidade visual aprovada;
 Qual ferramenta será utilizada para criação do Site:
 Google, Wordpress dentre outros;
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 Criação do site utilizando uma linguagem de programação com formulários
próprios e geração de boleto para pagamento de inscrições com valores
diferenciados para cada categoria de participantes;
 Ter o cuidado com as questões de acessibilidade e usabilidade conforme a
W3C (World Wide Web Consortium).
Em junho de 2015, a comissão se reuniu para propor a identidade visual para
a equipe de tecnologia do Programa de Mestrado.
Foi apesentada a logomarca, conforme Figura 1:

Figura 1 - Logomarca inicial

A maioria dos membros das comissões concordou que a logomarca da Figura
1 não contemplava todas as temáticas do evento e foi desenhada à mão um modelo
que a equipe de tecnologia do programa nos apresentou, onde, após poucas
modificações, chegamos à logomarca final, conforme Figura 2:

Figura 2 - Logomarcas Modificadas

Foram criadas a conta de e-mail do gmail e osite, com os links e subpáginas
com as informações do projeto do evento. Porém, a identidade visual não estava em
fase de conclusão e foi a partir deste momento que a equipe técnica do programa de
mestrado assumiu a administração da página do evento, conforme Figura 3 e
linkhttps://sites.google.com/site/worktec2015/e do e-mail worktec2015@gmail.com.
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Figura 3 - Site do Evento

Assim como planejado no cronograma da referida comissão, através conta de
e-mail supracitado, foi criada uma fanpage no Facebookonde ficamos responsáveis
pela administração e postagens relativas ao evento. Foi realizada uma campanha de
divulgação nas redes sociais cujos resultados podem ser confirmados pelo link
https://www.facebook.com/worktec-2015, conforme Figura 4, Figura 5, Figura 6 e
Figura 7:
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Figura 4 - FanPage 1

Figura 5 - FanPage 2
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Figura 6 - FanPage 3
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Figura 7 - FanPage 4

Além da divulgação nos sites do evento, do IFPI e nas Redes Sociais, as
principais postagens eram transformadas em imagens que eram compartilhadas
pelos grupos do aplicativo WhatsApp. Após a chegada dos cartazes confeccionados
pela UFRPE, houve uma distribuição dos mesmos os mestrandos (UFRPE/IFPI)
para que o evento fosse divulgado nas Faculdades, Universidades, Escolas de
Ensino Fundamental e Médio (Públicas/Privadas) em todo estado do Piauí.
4.2.Atividades durante e pós-evento.
Durante o evento alguns membros das comissões foram responsáveis por ministrar
oficinas, como por exemplo a oficina Moodle: Acessibilidade e Gamificação.
4.2.1 Moodle: Acessibilidade e Gamificação
Durante o Evento, no dia 23 de setembro, a mestranda Claudete de Jesus Ferreira
da Silva, membro da Comissão de Comunicação, ministrou a Oficina
intitulada:Moodle: Acessibilidade e Gamificação juntamente os mestrandos Athos
Denis Eulálio e Claudiney Saraiva Guedes.
A oficina foi desenvolvida com o objetivo de conhecer o Ambiente Virtual de
Ensino e Aprendizagem MOODLE e suas potencialidades tecnológicas com a
utilização de materiais didáticos, e explorar o uso de gamificação nas atividades
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acadêmicas. A mestranda Claudete de Jesus abordou acerca dos critérios de
acessibilidade na EAD, MOODLE e em arquivos digitais.
4.3 Certificados Impressos e Digitais.
A partir da listagem geral de inscritos e a conferência dos que realizaram o
credenciamento durante o evento, os certificado foram gerados através da mala
direta com a listagem final. Os certificados impressos do evento contemplaram:
 Participantes no evento (inscritos pelo site e lista de reserva);
 Participantes como voluntários;
 Intérpretesde libras;
 Cerimonial;
 Comissões;
 Palestrantes;
 Membros de mesas redondas;
 Minicursos (ministrantes e de participação);
 Oficinas (ministrantes e de participação);
Após a exposição dos fatos, afirmamos que todo o processo, desde as
discussões, planejamento e execução do grandioso evento, foi muito gratificante a
nossa participação e que obtivemos um grande crescimento profissional com a
aquisição de conhecimentos e experiência que este evento proporcionou.

5. Considerações Finais
O IV WORKTEC 2015 foi executado atendendo as expectativas de sucesso,
alimentadas pelos mestrandos. Um evento com um valor imensurável para a nossa
vida pessoal, profissional e acadêmica.
A agregação de voluntários e a sintonia entre as comissões contribuíram para
o sucesso do evento estivemos a oportunidade de aprender bastante com os
aspectos positivos e com as falhas, e que como uma equipe foram solucionadas
e/ou amenizadas.
Ressaltamos a importância e a congratulação da Unidade Acadêmica de
Educação a Distância e Tecnologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco,
pelo desafio e pela a confiança fornecida os servidores do IFPI, mestrandos em
Gestão e Tecnologia em Educação a Distância.
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ESTRATÉGIA DE INTERAÇÃO/INTERVENÇÃO DE
TUTORES A DISTÂNCIA EM AUTONARRATIVAS DE
APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES DE CURSOS EAD
Nome Sobrenome
Instituição/Departamento/Escola, e-mail

Resumo – Este artigo tem como objetivo propor uma estratégia de
interação/intervenção entre tutores a distância e estudantes de cursos EAD, tendo
como base o ponto de convergência do método de redução fenomenológica e do
conceito de autopoiese para que os tutores possam (re)organizar e aprofundar a
sistemática de intervenções pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem
dos estudantes. O estudo apresenta, como procedimento metodológico, o
entendimento do ponto de convergência entre o método e o conceito citado; ambos
são sistemáticos, processuais e recursivos. Diante do ponto de convergência, o
artigo propõe uma estratégia e algumas orientações para atuação dos tutores a
distância diante das autonarrativas de aprendizagem dos estudantes. As
considerações finais potencializam a aplicação da estratégia proposta e suas
orientações para a qualificação do processo de interação/intervenção de tutores a
distância e também dos estudos sobre os processos de ensino-aprendizagem na
modalidade de Educação a Distância.
Palavras-chave: método, autopoiese, intervenção, tutor a distância, autonarrativas
de aprendizagem.

Introdução
O constante desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs), a partir da década de 2000, conduziu à difusão das oportunidades ao estudo
formal no Brasil através da combinação de recursos humanos e tecnológicos. A sua
presença crescente no sistema educacional leva a refletir sobre pontos intrínsecos à
educação, como: didática, metodologia, plataformas digitais, ferramentas online de
avaliação entre outras. Contudo, não basta apenas utilizar e discutir esses pontos
intrínsecos é necessário realizar pesquisas de qualidade para elevar o nível da
educação brasileira.
Recentemente, os estudos sobre a modalidade de Educação a Distância
(EAD) têm aumentado, pois a utilização das TICs permitiu alargar o alcance e as
possibilidades da EAD. A utilização de ferramentas online para interação/intervenção
no processo de ensino-aprendizagem têm evoluído ao longo dos últimos anos,
entretanto, necessita-se ampliar e qualificar as estratégias de interação/aplicação
dos tutores a distância.
Diante das complexas relações que se estabelece no cotidiano dos cursos
EAD, uma das mais recorrentes e intensas são as interações entre tutores a
distância e estudantes no processo de ensino-aprendizagem em Ambientes Virtuais
de Ensino-Aprendizagem (AVEA). Dessa forma, um dos maiores desafios atuais da
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modalidade de educação a distância é o desenvolvimento de pesquisas para a
qualificação do processo de ensino-aprendizagem.
Dessa forma, o objetivo deste artigo é propor uma estratégia de
interação/intervenção entre tutores a distância e estudantes de cursos EAD, tendo
como base o ponto de convergência do método de redução fenomenológica e do
conceito autopoiese para que os tutores possam (re)organizar e aprofundar a
sistemática de intervenções pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem dos
estudantes.

1 O método de redução fenomenológica
A investigação de cunho qualitativo de processos de ensino-aprendizagem encontra
fundamento metodológico na redução fenomenológica, pois está relacionada “à
capacidade de possibilitar a compreensão do significado e a descrição densa dos
fenômenos estudados em seu contexto e não na sua expressividade numérica”
(GOLDENBERG, 1997, p.50). Diante da proposta deste estudo, os fenômenos
estudados são as narrativas dos estudantes apresentadas nos portfólios de
aprendizagens de cursos EAD.
A opção da abordagem qualitativa em estudos educacionais está relacionada
diretamente com a pesquisa fenomenológica, pois trabalha com o real vivido e não
com uma verdade teórica ou ideológica imposta. Conforme Bicudo (1999, p. 13), “a
fenomenologia se mostra apropriada à educação, pois ela não traz consigo a
imposição de uma verdade teórica ou ideológica preestabelecida, mas trabalha com
o real vivido, buscando a compreensão disso que somos e que fazemos”.
O intuito da pesquisa fenomenológica é ir diretamente à experiência vivida.
Aquela experiência que incomoda, causa inquietação, tira o ser humano do estado
atual. Nesse sentido, a fenomenologia estabelece o abandono de conceitos a priori
que dificultam ou impossibilitam observar o que está se evidenciando na
experiência. Isso não implica que o pesquisador desconheça o assunto, pois ele
está imerso no mundo da pesquisa devido ao seu interesse.Neste estudo, associase o pesquisador ao tutor a distância de cursos EAD pela sua atribuição de observar
e intervir nas ações narrativas, entendidas como um fenômeno no processo de
ensino-aprendizagem dos estudantes.
É necessário destacar que o conhecimento do pesquisador-tutor é sua base
para o surgimento das indagações que conduzem a pesquisa-intervenção
pedagógica. Contudo, o pesquisador-tutor deve ter cuidado para não direcionar suas
intervençõesno fenômeno narrativo apenas pelo seu conhecimento já estabelecido,
sem considerar o contexto do curso, as vivências e os saberes dos estudantes.
A investigação fenomenológica trabalha com o fenômeno em si, mas não
apenas pelas evidências objetivas, ou seja, aquilo que se mostra num primeiro
momento aos sentidos do pesquisador-tutor. O sentido do fenômeno, na maioria das
vezes, está além do que se pode observador num primeiro momento da análise.
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Sendo assim, o fenômeno se mostra e, ao mesmo tempo, se preserva. A
percepção do pesquisador-tutor sobre o fenômeno depende das circunstâncias e da
perspectiva que se observa. Por isso, Mocrosky (2010) destaca a necessidade de
que a consciência do pesquisador esteja em permanente estado de alerta, pois só
assim as múltiplas faces do fenômeno poderão ser percebidas.
Diante da observação do fenômeno, o investigador-tutor busca a essência do
observado. Entende-se por essência a estrutura do fenômeno que o constitui como
realidade passível de ser observada por diversos ângulos. De acordo com Mocrosky
(2010, p. 26), “a essência é a característica estruturante do fenômeno, o que se
mostra em evidência e que, mediante sucessivas análises e reduções, se revela
como invariante nas múltiplas aparições”. Em cursos EAD, a essência do observador
nas narrativas de aprendizagem são os fatores que possibilitam a intervenção do
investigador-tutor.
Na pesquisa fenomenológica, a essência do fenômeno é a realidade
observada no domínio existencial do observador, isto é, nas condições e
circunstâncias vivenciadas pelo observador no ato de observar. Maturana (1998, p.
193) refere-se à fenomenologia como “os processos envolvidos nas situações em
que o observador distingue [...] e o que o observador distingue é o fenômeno”.
O rigor do pesquisador-tutor exige a busca da observação do fenômeno na
sua dimensão do "como existe" (processo) e não da dimensão do "o que
existe"(produto). Nesse sentido, a observação do fenômeno, nas suas variações de
ângulos, deve focar no processo da existência do fenômeno observado, ou seja, as
narrativas de aprendizagens e não no produto que é o observado. Conforme Bicudo
(1999), a essência do fenômeno substitui o foco de "isto que existe" pelo modo
"como isto existe".
Como já foi dito, nessa modalidade de pesquisa, os caminhos percorridos não
são determinados previamente, nem junto com a pergunta, mas a partir dela.
Todavia, ao colocar o fenômeno no centro da pesquisa, estruturam-se as questões
envolvendo dimensões de interesse no que será observado.
Colocando o fenômeno em destaque, é possível organizar a pergunta a
partir das dimensões de interesse do interrogado. É importante destacar
que as dimensões de interesse não surgem do espontaneísmo, mas das
experiências vividas de quem está perguntando, para compreender o
fenômeno estudado (Pasqualli, 2013, p. 32).

Quer dizer que na modalidade da pesquisa qualitativa, não há um
pesquisador e uma pergunta que se encontram em meio a um caminho. Ambos
estão ligados e comprometidos com o fenômeno investigado desde o começo do
caminho.
Para Bicudo (1994), a trajetória da pesquisa qualitativa de redução
fenomenológica,vai do pré-reflexivo ao reflexivo e consiste em três momentos
fundamentais: “epoché”: quando se coloca o fenômeno em suspensão, destacando___________________________________________________________________________
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o dos demais co-presentes ao campo de percepção do pesquisador; “redução”:
movimento que caminha em direção à busca de invariantes visando à estrutura do
fenômeno e, por último, “compreensão fenomenológica”: mostra a estrutura do
fenômeno no ambiente de investigação em que o estudo foi realizado.

2 O conceito de Autopoiese
Desde o século XV até o século XIX o paradigma predominante na
construção de ciência foi o paradigma cartesiano, pelo qual o conhecimento se
estabelece numa relação estável do sujeito com o objeto. O paradigma cartesiano
considera, por um lado, a realidade de forma linear, fragmentada como se fosse uma
coleção de coisas e, por outro lado, estável onde o sujeito que estuda essas
questões é sempre externo a elas, não influenciando nas suas concepções. Dessa
forma, a realidade é a simples representação de coisas e estados externos ao ser
humano.
Contudo, a evolução da humanidade proporcionou o surgimento de objetos e
fenômenos não simples, isto é, que não se explicam pelos critérios lineares e
representacionistas do paradigma cartesiano.Na eminência dessa mudança
paradigmática surge a teoria da Biologia da Cognição, elaborada por Humberto
Maturana e Francisco Varela (década de 1970), cujo conceito fundante é a
autopoiese.
Essa teoria afirma que os seres humanos são organizações que se
estruturam na dinâmica da própria existência a qual se estabelece pelas relações
internas de cada ser com o meio de convivência. Essas relações são denominadas
“domínios existenciais”.
No fluxo cotidiano, nos domínios existenciais, os seres humanos interagem
com outros humanos e com o próprio meio. Essa interação é chamada de
“acoplamento estrutural”. Entretanto, o acoplamento estrutural não tem caráter
definidor na estruturação do ser humano, pois, assim como as relações se
desenvolvem
pelo
acoplamento
estrutural,
a
conservação
e
as
alterações/atualizações na estrutura cognitiva, isto é, no potencial de aprendizagem,
se desenvolvem pela “clausura operacional” do sistema humano através das
perturbações e das compensações. As perturbações são compostas por qualquer
ação que interfira no statu quo do ser humano e as compensações são o resultado
das ações internas e externas, desse ser, na busca pelasuperação da perturbação.
As seguidas compensações das perturbações criam o histórico de superações que é
chamada de "ontogenia". Na figura 01, é possível visualizar o processo de
compensação da perturbação.
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Figura 01 - Espiral Autopoiético

Ao longo das vivências no contexto de um curso o estudante interage com
outros seres humanos e com o meio. Esse ambiente de interação se dá no
"acoplamento estrutural". Segue a explicação do espiral. Durante a interação (linha
pontilhada) ocorrem inquietações que são as perturbações (círculo vermelho).
Quando o estudante percebe a perturbação seu organismo automaticamente inicia o
processo de compensação (início da volta do espiral). Durante o processo de
superação da perturbação (muda o tom do círculo vermelho) o estudante sofre
alterações internas (muda o tom do círculo verde) na sua estrutura enquanto ser
cognitivo, ou seja, capaz de aprender e ter consciência da própria aprendizagem.
Essa etapa do processo autopoiético é a "clausura operacional". Ao finalizar o
processo de compensação (fim do laço) a perturbação foi superada e o estudante
absorve essa compensação (muda o tom novamente do círculo verde) como uma
aprendizagem que conserva sua condição humana e também modifica sua estrutura
cognitiva. Com a atualização da estrutura cognitiva do sujeito o contexto muda
concomitantemente (muda o tom do círculo amarelo), já que o contexto sofre a
influência do sujeito.
Em seguida, começa outra perturbação (novo círculo vermelho) e assim
segue o processo autopoiético de viver. Maturana e Varela (1997, p. 71),
fundamentam essa dinâmica da gestão da própria existência através do conceito
autopoiese entendido como a capacidade de “especificar e produzir continuamente
sua própria organização através da produção de seus componentes”.
___________________________________________________________________________
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Na existência autopoiética dos seres humanos a linguagem é o elemento que
permite as interações entre esses seres biologicamente sociais e socialmente
biológicos. Para Maturana (2001, p. 130), “a linguagem acontece quando duas ou
mais pessoas operam através de suas interações recorrentes numa rede de
coordenações cruzadas, recursivas, consensuais de coordenações consensuais de
ações”.
De acordo com Maturana (2001), a convivência dos seres humanos pela
linguagem é denominada de conversação e a narração é um tipo de discurso que
permite tal conversação pela sua sequencialidade e pela sua novidade.
A narrativa apresenta-se como uma série de elementos mediatos e
imediatos, fortemente imbricados; a distaxia orienta uma leitura “horizontal”,
mas a integração superpõe-lhe uma leitura “vertical”: há uma espécie de
“encaixamento” estrutural, como um jogo incessante de potenciais [...]
pelocurso destes dois caminhos, a estrutura ramifica-se, prolifera-se,
descobre-se: o novo não cessa de ser regular (BARTHES, 1971 apud
SANTAELLA, 2005, p. 322).

Santaella (2005, p. 289), corrobora com Maturana ao afirmar que “os textos
narrativos são aqueles que organizam ações e eventos em uma ordem sequencial”.
Tudo o que o ser humano é, o é, pela e na linguagem, ou seja, o viver-conhecer dos
seres humanos, como seres autopoiéticos, se edifica na linguagem pela ação de
linguagear. Sendo assim, ainda conforme a autora (2005) a autonarrativa é a
narração do próprio universo de ação que é narrada. Portanto, a autonarrativa se
caracteriza como o registro linguístico de eventos ou situações vivenciadas por
seres humanos. Mas só há ação onde existe conflito, isto é, ação que gera reação e
dessa relação nasce o acontecimento, o fato, o fenômeno.
1.3 A estratégia de aplicação do ponto de convergência do método e do
conceito na interação/intervenção de tutores a distância
A redução fenomenológica a partir do viés autopoiético busca aplicar uma estratégia
de interação/intervenção entre tutores a distância e estudantes de cursos EAD. Esse
procedimento baseia-se nos três momentos fundamentais da redução
fenomenológica: epoché, redução e compreensão fenomenológica articulados aos
pressupostos autopoiéticos: perturbação e compensação. Essa é uma forma
sistemática e concreta de conectar, articular e associar o método de redução
fenomenológica com o conceito de autopoiese. Da mesma forma que a
fenomenologia, como caminho metodológico, busca a explicação do fenômeno
vivido e não teorizado, o viés autopoiético, neste estudo, busca auxiliar na
explicação do fenômeno vivenciado num determinado contexto e não préestabelecido por teorizações.
Antes de expor a proposta de estratégia de interação/intervenção dos tutores
a distância, o estudo apresenta a articulação do método da redução fenomenológica
com o conceito de autopoiese. Essa articulação se estabelece pela associação dos
três momentos fundamentais da redução fenomenológica que elevam o fenômeno
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do estágio pré-reflexivo ao reflexivo com os pressupostos autopoiéticos: perturbação
e compensação, ilustrados no espiral autopoiético (figura 01).
1.3.1 Ponto de convergência entre o método e o conceito
O método de redução fenomenológica busca, na trajetória do seu caminho, elevar a
análise do fenômeno do estágio pré-reflexivo ao reflexivo. O conceito de autopoiese,
através do processo de promoção de perturbações e de compensações, também
estima elevar a análise do fenômeno do nível pré-reflexivo ao reflexivo.
Como já apresentado nesse estudo (item 1), o método da redução
fenomenológica é processual e fundamenta-se em três momentos sistemáticos e, ao
mesmo tempo, recursivos de compreensão do fenômeno estudo (epoché, redução e
compreensão fenomenológica). Da mesma forma, no (item 2) o conceito de
autopoiese mostra-se processuale fundamenta-se em dois pressupostos
sistemáticos e também recursivos(perturbação e compensação). Dessa forma,
percebe-se que o ponto de convergência entre o método e o conceito está no modo
de ser, ou seja, ambos são sistemáticos, processuais e recursivos.
Assim devem ser as interações/intervenções dos tutores a distância diante do
processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.
1.3.2 A estratégia de interação/intervenção de tutores a distância
Para que, efetivamente, ocorra a interação/intervenção entre o tutor a distância e os
estudantes de cursos EAD entende-se ser necessário apresentar no Projeto
Pedagógico de Curso (PPC) a estratégia de interação/intervenção e as orientações
pedagógicas para que os tutores façam seu trabalho de maneira proativa e eficiente.
De modo especial, ao se tratar de estratégia para a modalidade de Educação a
Distância deve estar fundamentada em concepções pedagógicas que dialoguem e
não em apenas uma concepção pedagógica. Conforme Ramos (2011, p. 44),
a eficiência de processos de ensino e aprendizagem mediados pelas TIC
depende das concepções que fundamentam a prática pedagógica e do
modo como elas são utilizadas. Tais concepções e modos de uso
certamente não convergem para uma única teoria ou perspectiva, porque os
meios e as metodologias relacionadas a tal uso criam uma diversidade de
possibilidades didático-pedagógico.

Cada curso tem seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC), no qual consta a
justificativa, os objetivos, a matriz curricular, as formas de avaliação e a metodologia,
dentre outros. Contudo, nos cursos da modalidade EAD, há a apresentação da
forma de acompanhamento pedagógico. Segundo o Parecer 564/2015 do Conselho
Nacional de Educação do Ministério da Educação (CNE/MEC), ao tratar de
metodologias utilizadas na EAD, afirma que devem potencializar o acompanhamento
pedagógico através da interação mediada pela interatividade dos ambientes virtuais
de ensino-aprendizagem (AVEA).
As metodologias devem ser potencializadas em ambientes virtuais
multimídias e interativos, sempre com efetivo acompanhamento
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pedagógico, da mesma forma que nos momentos presenciais. O aspecto de
relevância, que precisa ser observado nas práticas na modalidade EaD é a
capacidade da interação que deve ocorrer entre os sujeitos, entre os meios
e os conteúdos do conhecimento. Como na modalidade a distância há
flexibilidade de tempo e/ou de espaço, a eficiência, eficácia e efetividade
dos processos formativos se articulam por meio da garantia de efetiva
interação, interatividade e acompanhamento contínuo, incluindo, nesse
contexto, os momentos presenciais (CNE/MEC, 2015, p. 22).

Quando o Conselho Nacional de Educação demonstra preocupação com a
"garantia de efetiva interação, interatividade e acompanhamento contínuo", exposta
na citação acima, evidencia a importância de construir/pesquisar uma estratégia de
interação efetiva, onde haja o acompanhamento contínuo do processo de ensinoaprendizagem dos estudantes pelos tutores a distância. Essa perspectiva de efetiva
interação/intervenção é denominada de “estar junto virtual” por Valente (2009).
Segundo o autor,
essa perspectiva se caracteriza por uma concepção de ensino que enfatiza
o ato de aprender por meio das interações que se estabelecem na rede, ou
seja, no contexto do ambiente virtual de um curso e no desenvolvimento de
atividades reflexivas e de autoria que favoreçam o processo de
reconstrução do conhecimento (2009, p. 39).

Sendo assim, propõe-se, de forma simples e direta, uma estratégia de efetiva
interação/intervenção e algumas orientações para a atuação dos tutores a distância
de cursos EAD.
A estratégia proposta neste estudo é interagir/intervir, sem exceção, a cada
autonarrativa de aprendizagem dos estudantes para promover a reflexão sobre a
própria postagem, isto é, sobre o que o estudante disse/escreveu que aprendeu. A
ideia é buscar a conversação (interagir) visando influir no desenvolvimento recursivo
da autonarrativa (intervir). Cada interação/intervenção deve ser realizada na busca
de verificar os argumentos e as evidências apresentadas pelos estudantes como
justificativa de aprendizagem.
Entretanto, para efetivar essa estratégia, é necessário que os tutores a
distância sigam orientações que promovam reflexão dos estudantes sobre suas
autonarrativas de aprendizagem. Sendo assim, propõem-se as seguintes
orientações:
recursividade,
compreensão,
embasamento,
vínculo
e
interdisciplinaridade.
Dessa forma, o tutor a distância, com o intuito de aplicar as orientações, deve
questionar se a autonarrativa dos estudantes:
a) apresenta vínculo e coerência processual em relação às postagens
anteriores? (recursividade)
b) exemplifica a narrativa? (compreensão)
c) fundamenta teoricamente a aprendizagem narrada? (embasamento)
d) associa o conteúdo da postagem com os demais conteúdos/temas
abordados em momentos anteriores durante o curso? (vínculo)
___________________________________________________________________________
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e) demonstra articulação com outras temáticas das demais unidades
curriculares do curso?(interdisciplinaridade)
Diante desse processo de questionamento dos tutores a distância a
autonarrativa demonstrará se houve ou não a transposição dos saberes oriundos
dos estudos teórico-metodológicos do curso para a prática profissional dos
estudantes.

Considerações Finais
O estudo está em fase de desenvolvimento para futura implantação em cursos da
modalidade EAD, por isso, neste momento, não se apresentam discussões de
resultados. Entretanto, a motivação em aumentar a qualidade na Educação a
Distância fez com que oartigo tenha sido desenvolvido. A escolha dearticular um
método de pesquisa qualitativa (redução fenomenológica) a um conceito complexo
de ensino-aprendizagem (autopoiese) deve-se ao intuito de renovar o debate sobre
a função pedagógica dos tutores de cursos da modalidade de Educação a Distância.
A Educação a Distância é uma modalidade com características específicas de
ensino-aprendizagem. Através dela se busca democratizar e ampliar o acesso ao
conhecimento, desde que a produção de conhecimento seja oriunda de um processo
de reflexão recursivo sobre o conteúdo que o diálogo proporciona e não apenas o
derramamento de informações ou a transferência dos modos de ser da modalidade
presencial para a estrutura do ambiente virtual de ensino-aprendizagem.
A redução fenomenológicaarticulada aos pressupostos autopoiéticos da
perturbação e da compensação, nos processos de construção de aprendizagens,
serãofundamentaisem cursos EAD que priorizarem os processos recursivos como
caminho para a produção do conhecimento. Inclusive, esteentendimento deve ser
consideradono planejamento e no desenvolvimento dos PPCs de cursos na
modalidade a distância.
A estratégia de aplicação do ponto de convergência do método da redução
fenomenológica e do conceito de autopoiese, na dinâmica de interação/intervenção
de tutores a distância, poderá levar os estudantes de cursos EAD a refletir sobre
seus conhecimentos e suas práticas profissionais, a querem saber mais, a
compreenderem que conhecer é processo recursivo de interação.
Para tanto, o tutor a distância (observador do fenômeno) deve distinguir os
fenômenos, a partir de cada estudante, diante do seu contexto, das suas
experiências e dos seus saberes, ou seja, a partir do "domínio" do estudante. Por
isso, o tutor a distância não deve interagir através de expressões prontas e
fechadas, como: “ok”, “bom trabalho”, “continue assim”, pois essas expressões não
promovem a autorreflexão dos estudantes que é o ponto de convergência entre o
método de redução fenomenológico e o conceito autopoiético.
Sendo assim, podemos concluir que a aplicação do ponto de convergência do
método de redução fenomenológica e do conceito de autopoiese, raramente
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investigado nas pesquisas sobre os processos de ensino-aprendizagem na
modalidade EAD, apresenta-se como uma opção de investigação qualitativa para
cursos que utilizam a sistemática de autoavaliação do processo de construção do
conhecimento mediada por ambientes virtuais de ensino-aprendizagem.
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Resumo – Este artigo resulta de pesquisa sobre a produção do material didático
impresso (MDI) na EAD e o atendimento às exigências do perfil do egresso. A
pesquisa, de abordagem qualitativa, trata-se de estudo de caso, tendo, como
instrumento, questionário semiestruturado elaborado por meio do Google Docs,
aplicado junto ao coordenador, a professores formadores e tutores do curso
Técnico em Meio Ambiente ofertado na modalidade a distância pelo Instituto
Federal do Piauí (IFPI). Realizou-se pesquisa bibliográfica em livros, dissertações,
artigos, revistas, no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT) e análise
documental do material didático impresso pertencente ao curso: apostila base e
Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Os resultados evidenciam que o MDI busca
atender às habilidades e competências do perfil do egresso, previstas no CNCT,
contudo a análise documental nos permite afirmar que há necessidade de se
considerarem as particularidades regionais e peculiaridades na formação do
técnico em meio ambiente, na produção do MDI. Conclui-se que, em virtude de o
material didático impresso utilizado no curso não ser produzido pela instituição,
tornam-se necessárias adequações que considerem o contexto da clientela a que
se destina.
Palavras-chave: Material didático impresso. Educação a distância. Perfil do
egresso.
Abstract – This article is the result of the research about the production of printed
educational materials (MDI) on distance education (EAD) and the meeting of
alumni's profile requirements. The research is a case study and has a qualitative
approach. We used semi-structured questionnaires designed through Google Docs,
as a tool, directed to the coordinator, teacher trainers and tutors of the
Environmental Technician program offered as a distance education course at the
Federal Institute of Piauí (IFPI). Was did a bibliographic research in books, theses,
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articles, magazines, in the National Catalogue of Technical Courses (CNCT) and
analysis of the printed educational course materials: course booklet and the
Program Pedagogical Project (PPC). The results show that the printed teaching
materials seek to meet the skills and competencies of the alumni’s profile,
presented in the CNCT. Although, the documents analysis allows us to state that
there is the need to consider regional particularities and peculiarities of the
technician training when producing the Environmental Technician teaching
materials (MDI). We conclude that, because the printed educational materials used
in the course are not produced by the institution, it is necessary to make some
adjustments that consider the context of the students to which they relate.
Keywords: Printed educational materials. Distance education. Alumni’s profile.

Introdução
A temática do material didático impresso (MDI) é amplamente debatida na
literatura que referencia a educação a distância. Mesmo o aparecimento de novas
mídias relacionadas à expansão das tecnologias da informação e comunicação
(TICs) não suprimiu a importância e permanência do material didático impresso,
especialmente do livro didático, nos cursos tanto presenciais quanto a distância.
Conforme Preti (2010), falar de material didático envolve uma diversidade de
meios tecnológicos que podem ser utilizados no processo de ensino e
aprendizagem, não se restringindo apenas ao texto didático impresso. O material
didático pode ser classificado em material didático impresso, audiovisuais,
multimídia e on-line. Silva (2013) destaca que o material didático, impresso ou
digital, é o conteúdo base do curso e deve ser organizado em consonância com a
proposta pedagógica. Além disso, deve permitir a transformação da informação em
conhecimento, de modo a orientar o aluno na “busca de conhecimentos e na
resolução de problemas, por meio dos aportes teóricos em uma perspectiva
interativa, possibilitando, assim, o desenvolvimento das competências e habilidades
profissionais” (QUEIROZ, 2015, p. 45)
O foco de análise no presente trabalho é o material didático impresso
produzido a partir dos referenciais para elaboração de material didático para EAD no
ensino profissional e tecnológico, considerando-se as especificidades do Programa
E-Tec Brasil, no qual o material impresso constitui a base do processo de ensinoaprendizagem. Assim sendo, o presente estudo, sem a pretensão de desqualificar
os demais recursos didáticos disponíveis, preocupou-se em fomentar uma análise
acerca da produção do material didático impresso, especificamente a apostila ou
texto base, que subsidia a formação e a observância ao perfil profissional de
conclusão do aluno.
A pesquisa tem como objetivo analisar a produção do material didático
impresso utilizado no curso Técnico em Meio Ambiente ofertado na modalidade a
distância pelo Instituto Federal do Piauí - IFPI, quanto ao atendimento do perfil do
egresso previsto no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT). Para
delineamento da análise e fundamentação teórica do estudo, foram apresentadas
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algumas considerações que norteiam a produção de material didático impresso na
EAD, a formação do técnico em meio ambiente e o perfil de conclusão exigido no
Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos.
O estudo busca contribuir com os elementos que interagem para que o
processo de aprendizagem seja realizado eficazmente, focalizando o material de
apoio ofertado ao aluno, procurando refletir sobre sua concepção e importância no
atendimento das habilidades e competências contempladas no perfil do egresso.
A análise foi realizada com base nos resultados de pesquisa de campo por
meio de questionário eletrônico aplicado junto à coordenação do curso, professores
formadores e tutores do curso em epígrafe, numa tentativa de estabelecer relação
entre o material impresso – texto base do curso e Projeto Pedagógico (PPC) – e o
perfil do egresso previsto no CNCT.

A Produção do material didático impresso na EAD
Diferentemente do material usado no ensino presencial, o material didático na
educação a distância é componente essencial, sem o qual não é possível o
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. É um meio determinante,
tendo em vista que, nessa modalidade, tal recurso deve suprir a ausência física do
professor, permitindo a interação com o conhecimento e uma aprendizagem
autodirigida mediante uma linguagem dita “dialógica”, que interage com o aluno.
Nesse contexto, a “mídia impressa tem seu lugar garantido nos programas de EAD,
constituindo o recurso básico no processo de socialização do conhecimento e
orientação da aprendizagem” (ALBUQUERQUE; SILVA, 2012, p. 76).
Com efeito, na EAD, “o material didático é o canal mais importante na
comunicação com o aluno. Muitas vezes confunde-se até mesmo com o próprio
curso” (AVERBUG, 2003, p. 08). Na seleção do material apropriado, seja ele
impresso ou em outras mídias, conforme Moore e Kearsley (2007), o professor
deverá considerar o público-alvo específico.
Do ponto de vista histórico da EAD, desde o ensino por correspondência ao
desenvolvimento de cursos por meio da internet, o material didático impresso, por
ser ainda o meio mais utilizado, exerce um importante papel na interação e
mediação da aprendizagem.
O MDI pode estar ainda na preferência de muitas pessoas em comparação com
qualquer outra tecnologia, uma vez que ele estimula o uso da principal via de
comunicação humana – a linguagem (oral e escrita) – e porque ele é fisicamente
palpável, podendo ser manuseado em qualquer momento e em qualquer lugar
(QUAREZEMIN ; YAMAMOTO, 2013, p.03).

Mattar (2011) apresenta o quadro abaixo relativo à natureza das mídias
utilizadas por instituições credenciadas para ministrar cursos em EAD no país,
donde se pode depreender a importância que ocupa nesse contexto o material
didático impresso.
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Quadro 1 – Mídias utilizadas por instituições de ensino credenciadas para ministrar
cursos em EaD.
Material Impresso

87,20 %

E-learning

71,50%

Vídeo

51,70%

CD

49,40%

CVD

43,60%

Videoconferência

27,90%

Televisão

18,00%

Telefone celular

14,5%

Satélite

12,80%

Teleconferência

9,30%

Rádio

5,80%

Outras mídias

5,20%

Fonte: Mattar (2011, p.14). Adaptado de Censo EaD.br, 2010, p.205

Em se tratando de produção de material didático impresso para os cursos de
aprendizagem mediada, devem-se levar em conta os objetivos educacionais que
colimem com a formação profissional da área, logo, o material didático deve,
segundo Molin et al. (2008):
[...] estar de acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais da área, o projeto
pedagógico do curso, o perfil da população-alvo e do egresso, bem como estar
ancorado em princípios que promovam: interação; cooperação; autonomia na
construção de novos conhecimentos que favoreçam a realidade sócio educativocultural; inter e transdisciplinaridade; hipertextualidade (MOLIN et al., 2008, p.13).

Na produção do MDI na educação a distância, é necessário considerar a
característica do público a que ele se destina, visto que, diferente do ensino
presencial, o aluno não conta com a presença do professor. Isso exige um material
voltado ao atendimento das especificidades de uma aprendizagem mais autônoma.
Na concepção de uma aprendizagem autônoma, contextualizada e
significativa, “alguns aspectos devem ser levados em conta na elaboração do MDI:
objetivos do curso, o Projeto Político Pedagógico, as atividades de avaliação, a
articulação forma-conteúdo, a estrutura temática do texto e a linguagem utilizada”.
(GALLIANO, 2011, p. 12). Para além de um recurso meramente pedagógico, para o
autor, o MDI na EAD constitui importante meio de comunicação e socialização de
informação, devendo ser produzido em linguagem dialógica.
Para que esse recurso tenha aplicabilidade, faz-se necessário que os
conteúdos considerem a realidade do aluno. A mediação pedagógica depende de
comunicações adequadas às necessidades do curso, sendo imprescindível a clara
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definição das competências profissionais a serem alcançadas. Trimer (2012) aponta
para a necessidade de avaliação do material didático para identificar as
necessidades de adaptações que atendam às demandas dos estudantes.
Assim, na elaboração do material de apoio à EAD, conforme Cavalcanti
(2013), deve-se buscar a preparação de um recurso impresso que considere o
processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva socioconstrutivista, que
apresenta o seu conteúdo de maneira aberta a múltiplas interpretações, como um
reconhecimento de que o leitor é o responsável pela atribuição de significados por
meio da sua experiência prévia. É preciso, ainda, que “o material apresente uma
identidade, com base na orientação pedagógica do curso bem como enfatize o
ensinar e o aprender estimulando o prazer do estudante pela construção do seu
conhecimento” (SILVA, SPANHOL; SARTORI, 2013, p. 9)
O MDI não pode estar desconexo ao perfil de formação do egresso, devendo
considerar os múltiplos contextos onde ocorrerá a aprendizagem e a clara definição
das competências e habilidades esperadas.

Formação do técnico em meio ambiente e o perfil do egresso previsto no
Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos
O direito de todos os cidadãos ao meio ambiente equilibrado foi assegurado
pela Constituição Federal de 1988, após a qual, importantes leis de caráter
ambiental foram promulgadas, como: a Lei Federal nº 6938/81, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente; a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, entre outras. Muito embora o arcabouço normativo da legislação brasileira
seja um dos mais completos do mundo, não foi suficiente para alterar totalmente o
quadro de degradação ambiental intensificado a partir da década de 1950.
Entre os diversos setores da sociedade, o produtivo pode ser considerado o
mais impactante ao meio ambiente, por promover mudanças de grande intensidade
e magnitude no meio natural. O desmatamento, as emissões poluentes e o descarte
de efluentes são algumas consequências negativas da industrialização que, ao
degradarem a natureza, afetam a saúde humana.
Contudo, somente a partir da obrigatoriedade legal e da importância de
manter uma imagem positiva perante o consumidor, o setor produtivo redirecionou
sua conduta ética em relação às questões sociais e ambientais.
Vale lembrar a importância que toma o conceito de “logística reversa”,
considerada como um dos pilares do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),
na Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) a qual é tratada como
instrumento fundamental para o desenvolvimento econômico e social graças à
viabilização da coleta e da restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial,
para reaproveitamento em seu próprio ciclo de produção (reciclagem), em outros
ciclos produtivos ou, ainda, em outra destinação (final) considerada ambientalmente
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correta (OLIVEIRA, 2015).
Visando atender à legislação e obter as certificações da Organização
Internacional para Padronização (ISO), as empresas incorporaram o conceito de
responsabilidade socioambiental. Desta maneira, os meios produtivos constataram
ter sido multiplicada a necessidade de contratação de profissionais qualificados na
área ambiental para dar suporte técnico à elaboração e à implementação de seus
programas de gerenciamento e gestão.
Neste contexto, a formação de profissionais técnicos na área do meio
ambiente tornou-se uma condição necessária e urgente para viabilizar o
desenvolvimento econômico brasileiro em moldes sustentáveis.
Na definição dos perfis de formação nos cursos técnicos profissionalizantes, o
Ministério da Educação- MEC, em 2007, protocolou, junto ao Conselho Nacional de
Educação (CNE), proposta de instituição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
de Nível Médio, como política de desenvolvimento e valorização da educação
profissional e tecnológica.
Nas denominações apresentadas no referido Catálogo, são adotados
nacionalmente perfis de formação para cada área ou curso, não impedindo,
entretanto, o atendimento às peculiaridades regionais e diferentes linhas formativas
na organização do currículo.
Alguns aspectos são relevantes na produção do material impresso, dentre os
quais, Grivot (2009 p. 07) destaca: “conhecer os objetivos da instituição que oferece
o curso; identificar o perfil do aluno que utilizará o material; estar sempre coerente
com o currículo; conhecer o Projeto Político Pedagógico da instituição”.
Em consonância com a formação do Curso de Meio Ambiente (foco da
amostra deste estudo), seja na modalidade presencial ou a distância, o perfil
profissional previsto no Catálogo, bem como as orientações curriculares emanadas
do Projeto Pedagógico do Curso, pode ser representado graficamente:
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

FORMAÇÃO TÉCNICA
Desenvolver/adquirir habilidades/competência;
valores e atitudes.
PERFIL DO EGRESSO
Elabora relatórios e realiza estudos ambientais, propondo medidas para a minimização dos impactos e recuperação de
ambientes já degradados. Executa sistemas de gestão ambiental. Organiza programas de educação ambiental. Organiza
redução, reuso e reciclagem de resíduos e/ou recursos utilizados em processos. Identifica os padrões de produção e
consumo de energia. Opera sistemas de tratamento de poluentes e resíduos sólidos. Relaciona os sistemas econômicos e
suas interações com o meio ambiente. Realiza e coordena o sistema de coleta seletiva. Executa plano de ação e manejo
de recursos naturais (BRASIL, 2012).

Fonte: Elaborado pelos autores
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A formação profissional, na educação a distância, assume o papel de
catalisador da democratização do acesso à educação e de qualificação de
profissionais que possam atender de forma mais rápida às necessidades do
mercado. Conforme parecer CNE/CEB nº 8/2014, o Catálogo Nacional dos Cursos
Técnicos (CNCT) é um documento normativo que sistematiza e organiza a oferta de
cursos técnicos de nível médio no país. Nele são previstos a nomenclatura e o perfil
de formação para cada curso (BRASIL, 2014).
O Ministério da Educação reuniu, em 2007, especialistas, com o objetivo de
identificar as diretrizes relevantes para a construção de materiais didáticos a serem
elaborados com a finalidade de formar profissionais técnicos de nível médio por
meio de cursos a distância, instituindo, assim, os referenciais para elaboração de
material didático para EAD. Na orientação prevista nesses referenciais, o material
didático, ou qualquer mídia, deve estar em consonância com a fundamentação
filosófica e pedagógica dos cursos na modalidade a distância e definido no projeto
político-pedagógico do curso, no qual deve ser considerado, dentre outros aspectos,
a identificação de demandas associadas aos arranjos produtivos locais e às
características identificadas no levantamento do perfil do público-alvo.
Considerando, então, as orientações previstas nos referenciais para produção
do material didático para os cursos ofertados na modalidade a distância, o material
didático impresso, como base do processo de ensino-aprendizagem, deve
considerar as especificidades e peculiaridades do processo de educação tecnológica
e o público ao qual se destina, devendo constituir-se como instrumento de
articulação para as outras mídias contempladas no projeto político pedagógico dos
cursos.

Metodologia
O percurso metodológico do presente artigo emerge de uma pesquisa de
natureza descritiva e abordagem qualitativa, tendo como estratégia o estudo de
caso. Segundo Lakatos e Marconi (2006, p. 15), quanto à natureza e abordagem do
estudo, é “um procedimento formal, com métodos de pensamento reflexivo, que
requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a
realidade ou para descobrir verdades parciais”.
Para coleta dos dados, a pesquisa utilizou, como instrumental, um
questionário semiestruturado elaborado e disponibilizado por meio do Google Docs.
Esse instrumento pode ser entendido como “a técnica de investigação composta por
um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às
pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos,
interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” (GIL, 1999, p. 128).
Dessa forma, objetivando uma análise acerca do atendimento às
competências e habilidades previstas no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos na
produção do material didático impresso do curso, tomando como referência a
apostila-base, foi aplicado o questionário on-line, além de análise documental do
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próprio material didático impresso, do PPC e do Catálogo Nacional dos Cursos
Técnicos.
No que tange à amostra, o questionário eletrônico foi aplicado junto aos
sujeitos da pesquisa, quais sejam: a coordenação do curso, 05 professores
formadores (identificados como P1, P2, P3, P4 e P5) e 05 tutores (identificados
como T1, T2, T3, T4 e T5) do curso “Técnico em Meio Ambiente” ofertado na
modalidade de educação a distância pelo Instituto Federal do Piauí.
Na amostragem considerada para este estudo, os cinco professores
formadores totalizam 100% dos que atuam nas disciplinas do módulo em vigência
no curso. Em relação aos cinco tutores, foram selecionados aleatoriamente dentre
os que fazem parte da estrutura dos polos onde há a oferta do curso na instituição.
Como metodologia de análise, adotou-se a técnica de análise de conteúdo,
realizada por meio da interpretação dos dados coletados considerando o referencial
teórico que fundamenta a pesquisa e análise comparativa com o material didático
impresso do curso: apostila base, Projeto Pedagógico do Curso e o CNCT.

Resultados e análises
O presente trabalho foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Piauí (IFPI), no Curso de Meio Ambiente ofertado na modalidade a
distância, cuja representação curricular está organizada de forma modular,
agregando funções correspondentes ao agrupamento de competências e
habilidades da área, com vistas a uma relação dialógica permanente entre as
competências das diversas funções inerentes ao curso técnico em Meio Ambiente.
A definição dos nove sujeitos que compõem a amostra considerou os agentes
que participam da gestão, organização, coordenação e condução das atividades
didático-pedagógicas do curso, ou seja, a coordenação, os professores formadores
e tutores, por assim entender a propriedade técnica dos que conduzem o processo
de ensino e aprendizagem para análise da temática em foco.
Cabe ressaltar que o material didático impresso utilizado no curso não é
produzido pela instituição, sendo uma parceria realizada com o Instituto Federal do
Paraná. Deste modo, justifica-se a aplicação dos questionários com os professores
formadores que fazem uso dele.
A escolha da coordenação como sujeito da pesquisa deu-se em virtude de a
mesma ser responsável por acompanhar a efetivação da proposta curricular do
curso, bem como sugerir aos docentes, em articulação com a equipe pedagógica,
metodologias de ensino adequadas à concepção do curso e recursos didáticos
apropriados e atualizados.
A combinação da análise dos materiais com os dados fornecidos pelos
entrevistados possibilitou uma avaliação quanto ao atendimento (ou não) do perfil do
egresso em função da produção e disponibilização do material didático impresso
entregue aos alunos do curso.
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Para facilitar a interpretação e compreensão dos dados referentes ao material
didático impresso, este estudo preocupou-se em questionar os sujeitos sobre a
produção desse material, bem como em saber se ele atende a todas as
necessidades previstas na matriz curricular do curso.
Após análise dos dados obtidos, constatou-se que 78% consideram que o
material didático atende às ementas das disciplinas previstas na matriz curricular do
curso. Desse contingente, se destaca a coordenação e a maioria dos professores
(02) e tutores (04).
Entretanto, 22% dos sujeitos (01 professor e 01 tutor) consideram que o
material atende apenas em parte aos requisitos necessários por não contemplar
alguns aspectos concernentes ao contexto dos alunos e não apresentar maior
abrangência na formação do técnico em Meio Ambiente.
Como se pode constatar, os sujeitos da pesquisa só reforçam o que Molin et
al. (2008, p. 13) descrevem, a saber: “O material didático precisa estar de acordo
com os Referenciais Curriculares Nacionais da área, o projeto pedagógico do curso,
o perfil da população-alvo e do egresso”.
Muito embora 78% dos sujeitos considerem que esteja contemplado, no curso
em análise, o atendimento aos conteúdos previstos nas ementas das unidades
curriculares constantes na matriz curricular, pela análise documental do material
didático impresso (apostila-base do curso), foi possível perceber que não são
consideradas as peculiaridades regionais na formação do “Técnico em Meio
Ambiente”. Mas é válido supor que provavelmente isso decorre do fato de que o
mesmo ainda não é produzido pela equipe gestora do curso e que, possivelmente,
caberia uma adequação na abordagem dos conteúdos.
Nessa linha de raciocínio, Trimer (2012) destaca que, na produção de um
livro-texto moderno e eficaz, é fundamental a atenção à matriz curricular do curso
pretendido, devendo o material ser suficientemente flexível para que a instituição
que o adote possa adaptá-lo às necessidades de seus alunos.
Quando interrogados se o material didático impresso favorece uma formação
ampla e qualificada aos estudantes, 78% dos sujeitos da pesquisa consideraram o
material satisfatório, mas houve uma discordância em relação a isso, visto que um
percentual correspondente a 22% respondeu “não” e “em parte”. Isso evidencia que
nem sempre se consegue um resultado esperado quando se trata de formação
profissional, seja na modalidade presencial, seja na modalidade a distância.
Ressalte-se que a coordenação considerou que, “tendo em vista a
abrangência da questão ambiental, torna-se necessário que o aluno consulte uma
diversidade de bibliografia”. “Um único material não reúne todos os aspectos
referentes à temática ambiental” (informação oral).
Cabe salientar que:
o material didático desenvolvido para cursos a distância é experimental e perecível.
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Portanto, podem e devem ser encarados como passíveis de serem revisados,
ampliados, modificados, reformulados e adaptados conforme as necessidades
encontradas ao longo da implementação e desenvolvimento do curso (BRASIL,
2007).

Considerando as justificativas dos sujeitos, faz-se necessário que a instituição
promova as adequações pertinentes às necessidades do curso.
A respeito da articulação adequada entre a apostila e os demais materiais
produzidos pelos professores, a grande maioria, 78% dos entrevistados, disse que
“sim”, enquanto que os 22% restantes responderam “não”.
Cabe aqui destacar, acerca dos dados analisados, a fala dos sujeitos, pois,
sendo a pesquisa qualitativa, as justificativas apresentadas ratificam seus
pensamentos e reforçam a análise levada a efeito:
O material produzido deve estar articulado, pois do contrário, esse material
se tornará insatisfatório. Essa orientação é dada aos professores antes do
início das atividades (Coordenação).
Alguns professores formadores utilizaram outros materiais para elaboração
do material e não indicaram outras bibliografias o que dificultou a vida dos
alunos e tutores (P1).
Os materiais expostos são de ótima qualidade (P2).
Pelo que a tutora presencial me relatou, alguns professores utilizaram
outros materiais para a elaboração do material, o que dificultou a vida do
aluno (P3).
No início, houve problemas quanto à desarticulação das aulas dos
professores com o material didático cedido aos alunos, porém agora estão
elaborando as aulas de forma coerente com as apostilas e entrega de
materiais complementares (T4).

No ensino a distância, existem muitas mídias disponíveis, sendo necessária
uma articulação das mesmas, de forma a atender aos objetivos previstos para o
curso. Nesse sentido, Moore e Kearsley (2007) destacam que cabe ao professor
selecionar a mais apropriada ou a combinação de várias mídias, reconhecendo os
pontos fortes e fracos de cada uma delas, na transmissão do curso a seu públicoalvo específico. Assim, é necessário que o material didático impresso esteja
articulado a outras mídias utilizadas pelo professor.
Quando questionados acerca da previsão de atividades práticas no MDI, 78%
dos sujeitos afirmaram que o material prevê atividades práticas que contribuem para
o desenvolvimento das competências e habilidades do egresso, porém 22%
consideraram não existir uma relação entre teoria e prática, conforme comentário de
um dos tutores pesquisados:
Esse é um dos problemas do curso a distância. Pois deveria ter pelo menos
uma aula prática em cada disciplina. A mesma deveria ser conduzida pelos
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dois tutores do polo (T5).

Numa abordagem prática dos conhecimentos teóricos constantes no material
didático impresso, devem ser contemplados aspectos e ações que se coadunem
com os objetivos do perfil da formação, pois, para Averbug (2003):
A escolha do meio ou conjunto de meios deve considerar, de forma integrada, o que
vai ser abordado (conteúdo), para quem (o público usuário) e as características da
situação em que será utilizado; precisa valorizar conhecimentos, habilidades e
atitudes do aluno já existentes, proporcionando a reconstrução de outros,
favorecendo a sua inter-relação e a sua aplicação na vida pessoal e profissional do
participante (AVERBUG, 2003, p. 09).

Quando indagados se o material impresso atende ao perfil profissional contido
no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, os sujeitos foram unânimes em afirmar
que “sim”, corroborando o que diz Grivot (2009), segundo o qual o material didático
impresso precisa estar pautado nos conhecimentos e objetivos da instituição para o
curso, identificando o perfil do aluno que utilizará o material e devendo estar sempre
coerente com o currículo e com o Projeto Político Pedagógico da instituição.
Considerando que todo material utilizado deve levar ao atendimento do perfil
do egresso proposto no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, 100% dos
respondentes afirmaram que o MDI utilizado atende às exigências do perfil do curso.
Cabe salientar que o resultado obtido a partir das justificativas dos sujeitos e
da análise do material didático impresso do curso não corresponde às respostas
acima, visto que alguns demonstraram desconhecimento do material. Constatou-se
que há contradições em relação às respostas expressas no questionário e que,
muito embora a descrição do perfil do egresso constante no PPC esteja em
consonância com o previsto no Catálogo, parte dos sujeitos envolvidos com o curso
desconhece esses documentos, o que inviabiliza uma análise sob esse aspecto.
Quando se solicitou aos sujeitos da pesquisa que dessem sugestões de
melhoria do material impresso de forma que atendesse às necessidades do perfil de
formação do curso de Meio Ambiente, as respostas foram as seguintes:
É importante que o material contemple os aspectos legais de todos os
temas trabalhados. E que os exercícios propostos contextualizem bem as
questões de nossa região (Coordenação).
Acredito que se mandassem o material a tempo para serem entregue aos
alunos, ajudaria bastante na aprendizagem (T1).
Não tenho sugestões, pois não tive acesso ao material impresso (T2).
Algumas disciplinas deveriam ter um material complementar ou uma
apostila complementar que fosse voltada para as especificações referentes
ao Meio Ambiente do nosso Estado, como a legislação do Estado e os
aspectos gerais do Meio Ambiente do Piauí e do Nordeste (P3).
Que todas as disciplinas ofertem material impresso, os alunos ainda sentem
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essa necessidade, e quando o material vem no formato digital, eles sentem
dificuldade pela falta de familiarização com os recursos digitais e em sua
maioria nem possuem tais ferramentas de acesso (P2).
Não tenho nenhuma, pois não vi o material (T3).
Material atualizado, contextualizado. E com referências para pesquisas mais
fundamentadas. Para nortear o aluno que quer realizar uma busca mais
avançada (T4).

Considerando as sugestões destacadas pelos sujeitos, percebe-se a
necessidade de adequação do material de modo que outros aspectos relativos à
formação sejam contemplados. Segundo Trimer (2012), na adequação do material
preexistente, devem-se avaliar as demandas dos estudantes e da instituição de
forma que sejam identificadas a viabilidade e as necessidades de adaptação, o que
não pode ser feito, dado ter sido o material didático produzido fora do contexto
geográfico dos alunos do curso em estudo.

Considerações finais
O material didático impresso, mesmo com o avanço da tecnologia e o
surgimento de outras mídias, exerce um papel de destaque nos cursos de educação
a distância, constituindo-se numa das melhores alternativas para tornar pública a
comunicação. É um recurso utilizado de forma autônoma pelos alunos, bastante
acessível aos leitores/alunos que, às vezes, sentem dificuldades no uso de outras
tecnologias.
Buscou-se, neste estudo, analisar o atendimento às habilidades e
competências profissionais do egresso, na produção desse importante veículo de
comunicação entre alunos e professores de cursos a distância.
São muitas as características que deve apresentar o material didático voltado
para o ensino a distância, com base nos referenciais para sua produção, mas o mais
importante é que todas devem-se coadunar com o atendimento ao perfil do egresso,
considerando as mídias e tecnologias a serem utilizadas no processo de ensinoaprendizagem.
Os resultados do estudo apontam para a necessidade da adequação do MDI
aos diversos contextos a que ele se destina na busca de uma aprendizagem mais
significativa. Nessa perspectiva, na formação do técnico em meio ambiente, em face
da abrangência da formação, faz-se necessário oportunizar aos alunos a vivência
prática dos problemas ambientais na busca de soluções sustentáveis. Assim, o
material didático impresso deve reunir diretrizes e concepções no contexto da
formação, devendo estar pautado no perfil de profissional que a instituição pretende
formar.
Cabe ressaltar que, pela análise realizada, verificou-se, na instituição
pesquisada, que o material didático impresso produzido, aqui entendido como a
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apostila-base do curso, não é fruto de uma equipe multidisciplinar, como
preconizada no PPC do curso, sendo adotado material produzido por outra
instituição. Esse aspecto foi evidenciado como negativo pelos sujeitos, sendo
considerado o responsável, em parte, pelo não atendimento ao contexto e à
realidade em que se insere o curso.
Percebem-se, ainda, contradições nas respostas coletadas junto aos sujeitos,
ficando evidente o desconhecimento de alguns acerca do material, o que
consequentemente compromete a análise quanto ao atendimento do perfil do
egresso na produção do MDI do curso.
Muito embora os dados culminem para uma avaliação positiva do material
didático impresso adotado quanto à observância ao perfil do egresso previsto no
Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, a verificação realizada por meio da
pesquisa documental evidencia a necessidade de adequação do material por parte
da instituição de modo a atender amplamente aos objetivos do curso e às
peculiaridades regionais no contexto da formação oferecida.
Os resultados obtidos no presente estudo não têm a intenção de esgotar a
temática, mas tão somente de suscitar a relevância de aprofundamento de estudos
sobre a produção do material didático impresso para o atendimento das habilidades
e competências profissionais do egresso na sua área de formação.
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Resumo – O objetivo desta pesquisa foi analisar a relação entre a satisfação
pessoal dos alunos e atributos relevantes, encontrados na literatura, dos meios de
aprendizagem da modalidade de ensino a distância. Por meio da aplicação de um
questionário estruturado para verificar a percepção dos alunos em relação a alguns
objetivos do curso, bem como para levantar o perfil sociodemográfico e os
aspectos associados à satisfação pessoal dos discentes, os resultados deste
estudo, de abordagem quantitativa, apontam que a satisfação pessoal dos alunos
tem relação com o processo de comunicação e de interação e com aspectos
relacionados à estrutura do curso, porém não evidenciou relação com o papel do
tutor e do professor, nem mesmo com as variáveis de perfil: gênero, faixa etária,
estado civil, renda bruta familiar e se ele é ou não servidor público. Os resultados
indicam que, para melhorar a satisfação dos alunos, os gestores do curso podem,
por exemplo, podem se atentar para a melhoria da infraestrutura dos Polos de
Apoio Presencial, bem como para a capacitação dos recursos humanos
necessários às fases presenciais dessa modalidade de ensino. Isso pode evitar o
desperdício do dinheiro público decorrente de evasão, que pode ser provocada
pela insatisfação dos discentes.
Palavras-chave: Educação a distância. Satisfação. Gestão pública.
Abstract – The aim of this study was to analyze the relation between personal
satisfaction and relevant attributes in the literature of this modality of distance
learning. A structured questionnaire was applied in order to verify the perception of
students in relation to some goals of the course, as well as to collect the
sociodemographic profile and the aspects associated with the personal satisfaction
of students. The results of this empirical quantitative research point out that the
personal satisfaction of students is related to the process of communication and of
interaction and aspects related to the course structure, however no relationship to
the role of the tutor and the teacher, even among the profile variables: gender, age,
marital status, family gross income and whether or not he is a public servant. The
results indicate that, to improve student satisfaction, managers of the course, for
example, may need to improve the infrastructure of the Classroom Support Center,
as well as the training of human resources to face phases of this modality of
education. This may prevent the waste of public money due to evasion, which may
be caused by the dissatisfaction of students.
Keywords: Distance learning. Satisfaction. Public Management.
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1 INTRODUÇÃO
A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi instituída para desenvolver a modalidade
de educação a distância (EAD), com o intuito de expandir e de interiorizar a oferta de
cursos e de programas de educação superior no país, por meio de Instituições
Públicas de Ensino Superior (IPES) articuladas a Polos de Apoio Presencial (PAP),
que devem dispor de infraestrutura e de recursos humanos adequados às fases
presenciais dessa forma de ensino (BRASIL, 2006). A UAB busca: adotar iniciativas
que promovam a parceria da União com os demais entes federados e desses com
as IPES; e estimular a criação de PAP em localidades estratégicas, com o propósito
de universalizar o acesso ao ensino superior e reduzir a concentração de oferta de
cursos e de programas nos grandes centros urbanos (UAB, 2015).
Dentre os cursos/programas da UAB, há o Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Gestão Pública do Programa Nacional de Formação em Administração
Pública – PNAP (UAB, 2015), objeto desta pesquisa, que é um curso de
especialização destinado à capacitação de gestores para atuar no setor
governamental e para contribuir com a melhoria da gestão das atividades
desempenhadas pelos entes federados (MEC, 2009).
Mamede et al. (2015) citam que o processo de aprendizagem do aluno tem
relação com as suas intenções com a universidade e com a área de atuação
profissional que ele almeja e que a interação no ambiente acadêmico e social da
instituição resulta na redefinição de compromissos, tanto acadêmicos como
profissionais. Moreira et al. (2013) abordam que a investigação dos motivos que
contribuem para a evasão de cursos/programas de educação pode contribuir com a
proposição de estratégias gerenciais para diminuir o abandono escolar da EAD.
Algumas das investigações acerca da evasão abordam sobre o perfil desses
alunos evadidos, as taxas de evasão e os fatores que contribuíram para o abandono
(SHIN; KIM, 1999, XENOS; PIERRAKEAS; PINTELAS, 2002, ABBAD; CARVALHO;
ZERBINI, 2006, SIHLER; FERREIRA, 2011, PAIVA; ARAÚJO, 2013). Outras
abordam sobre a eficiência da utilização de recursos públicos dos cursos EAD
(SANTOS et al., 2013), sobre a satisfação dos discentes (ANAGNOSTOPOULOU et
al., 2015) e sobre a relação entre a estrutura e o uso dos sistemas dos cursos EAD e
a satisfação dos alunos (MACHADO-DA-SILVA et al., 2015).
Nesse contexto, um desafio que os gestores dos cursos EAD/UAB têm que
enfrentar está relacionado à satisfação dos discentes. Isso porque essas pessoas
estão suscetíveis à decepção e ao desinteresse, pelo fato de estudarem de forma
isolada, com pouca ou nenhuma interação com os colegas, professores e tutores, o
que pode contribuir com o abandono escolar (FAVERO; FRANCO, 2006;
ANAGNOSTOPOULOU et al., 2015).
Dessa forma, não fora encontrado na revisão de literatura um modelo que
associasse a satisfação pessoal de alunos e atributos da EAD/UAB, que indicasse,
estatisticamente, o que pudesse contribuir com as ações/providências que os
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gestores desses cursos/programas podem adotar para evitar o abandono escolar.
Neste cenário, o objetivo deste estudo foi analisar a relação entre a satisfação
pessoal dos alunos e atributos relevantes, encontrados na literatura (discutidos no
referencial teórico), dos meios de aprendizagem do EAD/UAB.
A contribuição desta pesquisa consiste em ser um direcionador para as ações
e providências que os gestores dos cursos/programas podem adotar para minimizar
o abandono escolar, como forma de evitar o desperdício de vagas e de recursos
públicos – que, segundo Maia et al. (2009), são escassos para atender as demandas
sociais sempre crescentes. Ademais, por meio deste estudo, é possível verificar se
os objetivos desses cursos estão alinhados às expectativas dos discentes.
Este estudo contribui também com a evidenciação sobre o perfil dos
discentes, tendo em vista que, de forma geral, a ausência de informações sobre os
ingressantes em cursos EAD, no tocante a aspectos motivacionais, cognitivos,
demográficos e profissionais, bem como de hábitos e de estratégias de
aprendizagem, resulta em cursos abstratos, ou seja, desenhados para perfis
genéricos (ABBAD; CARVALHO; ZERBINI, 2006).
Por meio de um questionário estruturado em alguns objetivos da UAB,
mencionados nesta introdução, no perfil sociodemográfico e em aspectos ligados à
satisfação dos discentes, conforme referencial teórico a seguir, utilizou-se de
metodologia descritiva e quantitativa, para realizar a análise dos dados.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO
A motivação das pessoas, segundo Lütz et al. (2012), tem sido objeto de estudo de
diversas áreas, como, por exemplo, da Psicologia, da Educação e da Administração,
sendo esta a predominante. Rodrigues, Reis Neto e Gonçalves Filho (2014) citam
que o aspecto motivacional funciona como uma força propulsora, tendo suas origens
no interior do indivíduo, tornando-se eficaz, além do impulso que lhe é requerida, por
meio de mecanismos afetivos e cognitivos, sendo suscetível ao esgotamento.
Goulimaris (2015), ao estudar e concluir que a motivação pode ser explicada
por meio da satisfação, aborda que esse tema pode ajudar a entender a importância
do processo educacional e de temas correlatos. A satisfação do aluno engloba a
sensação de prazer que os alunos têm quando suas necessidades de aprendizagem
são atendidas por uma instituição de ensino e emana, principalmente, de sua
autoestima e autoconfiança (ANAGNOSTOPOULOU et al., 2015).
2.2 EAD, SATISFAÇÃO E EVASÃO
Evasão é a desistência definitiva de um curso, em qualquer de suas etapas, por uma
pessoa na condição de discente (ABBAD; CARVALHO; ZERBINI, 2006). Esse
assunto tem sido discutido em várias pesquisas da área educacional e demonstra
que existem problemas que são vivenciados nos cursos e nas instituições de ensino
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(MOREIRA et al., 2013).
Shin e Kim (1999), com sua pesquisa longitudinal, por meio de dois
processos, procuraram verificar fatores relacionados à evasão de alunos de EAD da
Korea Nacional Open University. No modelo de trajetória, mediante análise de seis
variáveis (tempo de estudo, atividades complementares face a face e planejamento
de estudos, como variáveis endógenas, e carga horária de trabalho, integração
social e disposição, como variáveis exógenas), Shin e Kim (1999) procuraram
explicar o coeficiente de rendimento (CR) dos discentes. Na análise de regressão
logística, Shin e Kim (1999) se utilizaram das sete variáveis do modelo de trajetória
(incluindo CR) para verificar fatores relacionados à evasão. Dentre os resultados
obtidos por Shin e Kim (1999), tem-se que, em ambos os processos, somente as
atividades complementares face a face tiveram associação negativa com a evasão,
concluindo que a interação entre as pessoas dessa modalidade de ensino contribui
para o rendimento acadêmico e para as matrículas nos módulos subsequentes.
Xenos, Pierrakeas e Pintelas (2002) realizaram estudos sobre as taxas de
abandono e as principais causas da evasão de alunos do Curso de Informática da
Hellenic Open University na modalidade EAD, utilizando-se de fatores classificados
em três categorias: internos, externos e demográficos. Dentre os fatores internos,
têm-se os fatores motivacionais, a persistência e as influências interpessoais. Dentre
os externos, têm-se a qualidade de apoio dado aos estudantes pelos tutores, os
meios de comunicação, a carga horária do curso e as características do curso.
Dentre os demográficos, têm-se a idade, o sexo e a situação familiar. Xenos,
Pierrakeas e Pintelas (2002), dentre outros resultados, concluíram que a evasão
está associada à falta de assistência adequada, ao despreparo e à demora no
feedback por parte dos tutores e que existe forte correlação entre a permanência no
curso e a experiência anterior na área.
Abbad, Carvalho e Zerbini (2006) identificaram variáveis explicativas da
evasão em um curso gratuito na modalidade EAD, em nível nacional. Para Abbad,
Carvalho e Zerbini (2006), ao aplicarem regressão logística, a familiaridade com os
recursos eletrônicos e a baixa interação com os tutores e colegas do curso podem
explicar o que diferencia os alunos que permaneceram dos que abandonaram o
curso. Sihler e Ferreira (2011) constataram que os discentes que tiveram maior
interação com seus colegas e com os professores e tutores da EAD se sentiam mais
motivados e interessados para realizarem o curso, o que acarretava na permanência
para realizá-lo, em relação aos que apenas utilizaram isoladamente as tecnologias e
os materiais disponibilizados.
Paiva e Araújo (2013) citam, além da falta de interação, a ausência de prática
com o uso de tecnologias da informação e comunicação, bem como a falta de
habilidade com textos acadêmicos e o desconhecimento da dinâmica de um curso
EAD, o que significa causas pessoais, pedagógicas e tecnológicas. Para contornar
as possíveis causas da evasão, Paiva e Araújo (2013) propõem alternativas (como a
organização de grupos de estudos e o incentivo à promoção de encontros
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presenciais periódicos dos tutores/professores com os alunos) com o intuito de
minimizá-la, afirmando que os esforços institucionais devem ser focados no
estudante e na eficácia da oferta do curso.
Anagnostopoulou et al. (2015) realizaram uma pesquisa para saber a
satisfação dos discentes de um programa de pós-graduação da Hellenic Open
University no que tange ao desempenho dos tutores, a interação aluno-tutor e a
avaliação do curso pelos alunos. Ao analisarem essas variáveis, esses autores
concluíram que houve uma correlação significativa e positiva entre a satisfação dos
discentes e esses atributos. Ademais, Anagnostopoulou et al. (2015) concluem que
o curso deveria ser mais bem estruturado e com uma comunicação (regras,
exigências) mais clara e que cabe aos tutores ter conhecimentos científicos,
habilidades sociais, técnicas educacionais e boa comunicação para promover ações
criativas para estimular os discentes.

3 METODOLOGIA
Tendo por base o objetivo deste estudo empírico, o método empregado possui
caráter descritivo, com abordagem quantitativa e corte transversal (HAIR JR. et al.,
2005). Seu campo de estudo foi a turma 2014/1 do Curso de Especialização em
Gestão Pública (CEGP), na modalidade EAD, do Instituto Federal do Espírito Santo
(IFES), tendo em vista que esse curso faz parte do PNAP/UAB (IFES, 2014).
Após buscar material teórico acerca do tema deste estudo, foram levantadas
informações junto à coordenação do curso sobre essa turma do IFES/UAB. Essas
informações foram apresentadas na Tabela 1, de onde se extrai que o total de 225
alunos da turma 2014/1 constitui a população alvo desta pesquisa.
Tabela 1 – Dados do CEGP 2014/1 do IFES/UAB

Vagas
CEGP
ofertadas
2014/1
(Ofert.)
250
Fonte: IFES (2015).

Quantidade
Alunos
Alunos
Matriculados
Formados
(Mat.)
264
225

Porcentagem
Alunos
Evadidos
(Ev.)
39

Alunos
Ev./Ofert.

Alunos
Ev./Mat.

15,60%

14,77%

Foi estruturado um questionário no Google Forms com questões de múltipla
escolha sobre os objetivos do curso e o perfil dos discentes, bem como sobre a
satisfação dos alunos. No que tange à satisfação dos discentes, foi utilizada uma
escala de Likert de cinco pontos, conforme Quadro 1.
(1) De modo nenhum
(2) Pouco
(3) Moderadamente
(4) Suficiente
Quadro 1 – Escala de Likert para o nível de satisfação dos alunos
Fonte: Adaptado de Anagnostopoulou et al. (2015).

(5) Muito

As questões de múltipla escolha sobre os objetivos do curso e o perfil dos
discentes tiveram como base o Decreto 5.800 (BRASIL, 2006) e os estudos de Shin
e Kim (1999), Xenos, Pierrakeas e Pintelas (2002), Abbad, Carvalho e Zerbini
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(2006), Sihler e Ferreira (2011) e Paiva e Araújo (2013), enquanto as que tratam da
satisfação dos alunos foram adaptadas da pesquisa de Anagnostopoulou et al.
(2015), conforme Quadro 2. O questionário desta pesquisa, em relação ao estudo de
Anagnostopoulou et al. (2015), possui a dimensão “professor”, tendo em vista que o
sistema UAB segrega essas funções. Nessa dimensão, os itens são os mesmos da
dimensão “tutor” da pesquisa citada.

Comunicação e
interação

Professores

Tutor

Pessoal

Dimensão

Questão
Item
Estou satisfeito com a minha decisão pelo GP/EAD.
X1
Acredito que o GP/EAD atingiu minhas expectativas em um nível muito
X2
satisfatório.
Acho que a qualidade do GP/EAD que segui foi melhor do que seria na
X3
modalidade presencial.
Considero que o GP/EAD é mais fácil do que um na modalidade presencial.
X4
Sugeriria o GP/EAD a outras pessoas, como meus amigos e colegas.
X5
Se eu não estivesse realizando o GP/EAD e tivesse a oportunidade de me
X6
matricular neste momento, faria com muita satisfação.
O tutor teve um desempenho satisfatório e eficaz no GP/EAD?
X7
O tutor sempre se mostrou disponível para atendê-lo no PAP, por telefone, nos
X8
chats, por e-mail, etc?
O tutor te incentivou/ajudou no processo de aprendizado?
X9
O tutor te tratou de forma justa e respeitosa?
X10
O tutor aceitou questionamentos de forma agradável?
X11
O tutor respondeu seus questionamentos de forma clara e objetiva?
X12
O tutor deu ênfase nos pontos e conceitos mais importantes das disciplinas?
X13
O tutor demonstrou conhecimento acerca dos assuntos tratados nas disciplinas?
X14
No geral, os professores das disciplinas tiveram um desempenho satisfatório e
X15
eficaz no GP/EAD?
No geral, os professores sempre se mostraram disponíveis para atendê-lo por
X16
webconferência, nos chats, por e-mail, etc?
No geral, os professores te incentivam/ajudam no processo de aprendizado?
X17
De maneira geral, os professores te trataram de forma justa e respeitosa?
X18
De maneira geral, os professores aceitaram questionamentos de forma
X19
agradável?
De forma geral, os professores responderam seus questionamentos de forma
X20
clara e objetiva?
De forma geral, os professores deram ênfase nos pontos e conceitos mais
X21
importantes das disciplinas?
De maneira geral, os professores demonstraram conhecimento acerca dos
X22
assuntos tratados nas disciplinas?
Os encontros presenciais foram fundamentais para a minha permanência no
X23
GP/EAD?
Os encontros presenciais foram fundamentais para o meu desempenho no
X24
GP/EAD?
As atividades em grupo foram fundamentais para a minha permanência no
X25
GP/EAD?
As atividades em grupo foram fundamentais para o meu desempenho no
X26
GP/EAD?
Continua
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Continuação
As atividades no ambiente virtual de aprendizagem Moodle foram fundamentais
X27
para a minha permanência no GP/EAD?
As atividades no ambiente virtual de aprendizagem Moodle foram fundamentais
X28
para o meu desempenho no GP/EAD?
O tutor incentivou a interação entre os alunos?
X29
X30
A coordenação do curso promoveu encontros/palestras presenciais com todos os
discentes do curso?
O conteúdo das disciplinas do GP/EAD contribuiu para a minha formação
pessoal?
O conteúdo das disciplinas do GP/EAD contribuiu para a minha formação
profissional?
Os programas das disciplinas estavam claros e/ou foram esclarecidos?
As atividades desenvolvidas (tarefas, fóruns, etc.) no GP/EAD estavam
adequadas com o conteúdo das disciplinas?
O material didático disponibilizado foi útil e adequado para minha aprendizagem?
O material didático disponibilizado estava atualizado?
A carga horária das disciplinas foi satisfatória?
Quadro 2 – Escala de satisfação dos alunos EAD
Fonte: Adaptado de Anagnostopoulou et al. (2015).

X31
X32
X33
X34
X35
X36
X37

Esse questionário foi pré-testado com três pessoas que exercem atividades
profissionais ligadas a pesquisas acadêmicas e a coleta de dados foi realizada no
período de 17/07/2015 a 23/08/2015. Houve 135 respostas, das quais 19 foram
desconsideradas: 8 por apresentarem algum tipo de contradição na parte descritiva;
11 pelo fato do número de matrícula, ou estar em desacordo com a relação da
coordenação (4), ou por estarem em duplicidade (7).
Para estipular os valores de cada dimensão, por aluno, foi calculada a
mediana das respostas das suas variáveis (itens) componentes, tendo em vista que
essa escala (de Likert) é do tipo ordinal (MARÔCO, 2007) e que esse tipo de medida
estatística é a apropriada para dados desse tipo (HAIR JR. et al., 2005), uma vez
que as diferenças entre seus valores não podem ser mensuradas (TRIOLA, 2008).
Os dados referentes às questões de múltipla escolha foram tabelados. O
método de regressão ordinal, no software SPSS, foi utilizado para analisar a relação
entre a dimensão satisfação pessoal e as demais dimensões da escala adaptada de
Anagnostopoulou et al. (2015), tendo em vista que, segundo Marôco (2007), evita a
assunção de distâncias constantes entre as classes da variável dependente. Foram
utilizadas também variáveis de perfil para controlar esse modelo, do tipo dummies,
com o parâmetro “1” para sim e “0” para não, a saber: gênero masculino, servidor
público, estado civil (EC) solteiro, EC casado, renda bruta familiar (RBF) de até 2
salários mínimos – SM (inclusive), RBF entre 2 e 4 SM (inclusive), RBF entre 4 e 6
SM (inclusive), RBF entre 6 e 8 SM (inclusive), RBF entre 8 e 10 SM (inclusive),
faixa etária (FE) até 25 anos, FE entre 26 e 30 anos, FE entre 31 e 35 anos, FE
entre 36 e 40 anos, FE entre 41 e 45 anos, FE entre 46 e 50 anos e FE entre 51 e
55 anos.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
4.1 OBJETIVOS DO UAB
A distribuição da população alvo por PAP e da amostra de resposta voluntária desta
pesquisa, ou seja, uma amostra em que “[...] os respondentes decidem, eles
mesmos, se serão ou não incluídos” (TRIOLA, 2008, p. 10), por PAP de matrícula e
de conclusão, foi descrita na Tabela 2. Nessa tabela, é possível observar que:
mesmo sendo voluntária (não probabilística), a amostra possui boa
representatividade (51,56% do total); houve desistência de alunos em todos os PAP,
quando se considera a quantidade mínima inicial de cinquenta matrículas por polo; e
ocorreu troca de PAP por respondentes, num total de sete.
Tabela 2 – População alvo e local de matrícula e de conclusão da amostra
Quantidade de alunos e distribuição
Amostra (116 alunos)
População alvo (225 alunos)
PAP de matrícula
PAP de conclusão
Cachoeiro de Itapemirim
46
23
24
Colatina
48
30
26
Domingos Martins
46
24
26
Linhares
43
22
22
Pinheiros
42
17
18
Fonte: Elaborado pelos autores.
PAP

Do total de respondentes, 31 moram no município do PAP, 30 em município
limítrofe ao PAP, mas não situado na Região Metropolitana da Grande Vitória
(RMGV), 50 moram na RMGV e 5 em outros municípios. Em relação ao local de
trabalho, 29 trabalham no município do PAP, 32 em município limítrofe ao PAP, mas
não situado na RMGV, 47 na RMGV e 8 em outros municípios. Ou seja, mais de
40% dos respondentes moram ou trabalham na RMGV.
Em relação à infraestrutura (IE) e aos recursos humanos (RH) do PAP (ver
Tabela 3), 35 alunos (30,17%) acham que os PAP dispõem de IE e de RH
adequados às fases presenciais do CEGP. A maioria (69,83%) acredita que os PAP
ou não têm IE adequada, ou RH adequados, ou ambos.
Tabela 3 – Infraestrutura e recursos humanos do PAP
PAP
Dispõe de IE e de RH adequados às fases presenciais do curso
Dispõe de IE, mas não de RH adequados às fases presenciais do curso
Não dispõe de IE, mas possui RH adequados às fases presenciais do curso
Não dispõe de IE, nem de RH adequados às fases presenciais do curso
Fonte: Elaborado pelos autores.

Total
35
40
37
4

%
30,17
34,48
31,90
3,45

A oferta de vagas nesses PAP indica que, em relação à RMGV, que as
IPES/UAB estão expandindo a oferta de cursos e de programas de educação
superior no país. Como mais de 40% dessas vagas estão sendo ocupadas por
pessoas que moram ou trabalham na RMGV, percebe-se que está ocorrendo um
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fluxo migratório inverso ao pretendido pelo sistema, ou seja, da RMGV para o
interior do estado. Em relação à IE e aos RH dos PAP, quase 70% assinalou que
esse objetivo não está sendo atendido. Isso aponta que, em relação ao que
estabelece o Decreto 5.800 (BRASIL, 2006), os objetivos são atendidos em parte.
4.2 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
A amostra desta pesquisa (ver Tabela 4) é composta na sua maioria por mulheres
(51,72%); por pessoas com idade entre 26 e 40 anos (59,48%), sendo a faixa etária
predominante de 31 a 35 anos, com trinta e um respondentes; por pessoas casadas
ou amasiadas (60,34%); e por pessoas que possuem, no máximo, um filho
(77,59%). Ademais, a maioria da amostra possui renda bruta familiar de até seis
salários mínimos – SM – (56,03%), e 86,21% são servidores públicos, sendo o
gênero feminino o predominante. Em relação aos que não são servidores públicos, a
maioria é do gênero masculino.
Tabela 4 – Características da amostra
GÊNERO
Total
FAIXA ETÁRIA
Até 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
De 36 a 40 anos
De 41 a 45 anos
De 46 a 50 anos
De 51 a 55 anos
Acima de 56 anos
ESTADO CIVIL
Solteiro (a)
Casado (a) ou amasiado (a)
Separado (a) / Divorciado (a)
Viúvo (a)
FILHOS
Não possui filhos
Possui 1 filho
Possui 2 filhos
Possui 3 filhos
Possui mais de 3 filhos
RENDA BRUTA FAMILIAR (SM = R$ 788,00)
Menor ou igual a 2 SM
Maior que 2 SM e menor ou igual a 4 SM
Maior que 4 SM e menor ou igual a 6 SM
Maior que 6 SM e menor ou igual a 8 SM
Maior que 8 SM e menor ou igual a 10 SM
Maior que 10 SM
SERVIDOR (A) PÚBLICO (A)
Sim
Não
Fonte: Elaborado pelos autores.

Masculino
56

%
48,28

Feminino
60

%
51,72

Total
116

2
8
20
8
7
4
4
3

1,72
6,90
17,24
6,90
6,03
3,45
3,45
2,59

5
14
11
8
11
6
4
1

4,31
12,07
9,48
6,90
9,48
5,17
3,45
0,86

7
22
31
16
18
10
8
4

20
35
1
0

17,24
30,17
0,86
0,00

18
35
7
0

15,52
30,17
6,03
0,00

38
70
8
0

26
15
10
4
1

22,41
12,93
8,62
3,45
0,86

27
22
8
2
1

23,28
18,97
6,90
1,72
0,86

53
37
18
6
2

0
14
17
9
4
12

0
12,07
14,66
7,76
3,45
10,34

4
15
15
10
4
12

3,45
12,93
12,93
8,62
3,45
10,34

4
29
32
19
8
24

47
9

40,52
7,76

53
7

45,69
6,03

100
16
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Essa descrição revela que a amostra é bastante diversificada e com boa
representação da população alvo. Em relação ao total de respondentes que são
servidores públicos: 51% trabalham na esfera municipal e 34% na estadual; 91% no
poder executivo; 64% têm funções relacionadas à execução de atividades e 17% de
planejamento. A maioria atua na área de educação (19%), seguida pela de finanças
públicas (12%). 8% acumulam dois cargos públicos. Em relação ao tempo de
serviço, 60% possuem 10 anos ou menos no serviço público.
4.3 SATISFAÇÃO DOS ALUNOS
Inicialmente, apresenta-se o resultado do modelo de consistência interna das
dimensões de satisfação, o alfa de Cronbach (α), como forma de garantir a
confiabilidade dos dados (RODRIGUES; PAULO, 2012): dimensão pessoal, α =
0,71; dimensão tutor, α = 0,92; dimensão professor (PROF), α = 0,93; dimensão
comunicação e interação (COINT), α = 0,84; e dimensão CEGP, α = 0,87. Durante a
análise de dados, foi observado que a retirada dos valores correspondentes à
variável X4, da série de dados, alteraria o valor do alfa de Cronbach da dimensão
pessoal para α = 0,84. Porém, esse procedimento de exclusão não foi realizado,
para manter os parâmetros da escala de Anagnostopoulou et al. (2015).
Na sequência, foram realizados testes de regressão ordinal com o propósito
de atingir o objetivo deste trabalho, ou seja, relacionar a dimensão satisfação
pessoal dos alunos (PESSOAL - variável dependente Y) com as dimensões tutor
(TUTOR), professor (PROF), comunicação/interação (COINT) e o CEGP, bem como
com as variáveis de controle. No modelo de regressão ordinal, no SPSS, das cinco
funções Link, foram testadas duas (ver Quadro 3): a função “Log-log complementar”,
recomendada quando as classes das respostas de Y de maior ordem são as mais
frequentes; e a função “Logit”, recomendada quando as classes das respostas de Y
são uniformes (MARÔCO, 2007). Marôco (2007, p. 767), ao fazer essas
recomendações, cita que a opção por uma função “[...] inapropriada pode
comprometer a significância do modelo e a sua capacidade preditiva”. Na Tabela 5
são apresentadas as classes das respostas de Y.
“Log-log complementar”
𝐿𝑛(−𝐿𝑛(1 − 𝑃[𝑌 ≤ 𝑘])) = 𝛼𝑘 − 𝑋 ∗ 𝛽
𝐹(𝛼𝑘 − 𝑋 ∗ 𝛽) = 𝑃[𝑌 ≤ 𝑘] = 1 − 𝑒 −𝑒

(𝛼𝑘 − 𝑋∗ 𝛽)

“Logit”
𝑃[𝑌 ≤ 𝑘]
𝐿𝑛 (
) = 𝛼𝑘 − 𝑋 ∗ 𝛽
𝑃[𝑌 > 𝑘]
1
𝐹(𝛼𝑘 − 𝑋 ∗ 𝛽) = 𝑃[𝑌 ≤ 𝑘] =
∗
−(𝛼
1 + 𝑒 𝑘− 𝑋 𝛽)

αk = parâmetro de localização para as k = 1, ..., K – 1 classes de Y;
X* = é a matriz das variáveis independentes;
β = é o vetor dos coeficientes de regressão (declives);
e = base do logaritmo natural.
Quadro 3 – Funções link “log-log complementar” e “logit”
Fonte: MARÔCO (2007, p. 767 e 770).
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Tabela 5 - Resumo das classes de Y
Dimensões
PESSOAL

Classe das respostas (k)
2
3
4
5

Total
Fonte: Elaborado pelos autores.

Frequência das respostas
2
12
36
66
116

Porcentagem
1,72%
10,34%
31,03%
56,90%
100,00%

Na aplicação do teste, foram realizadas diversas análises estatísticas, em
relação à variável dependente Y, como forma de estimar um modelo parcimonioso,
ou seja, que seja válido e com o menor número de variáveis significativas possíveis
(MARÔCO, 2007). Dentre esses testes, citam-se três modelos: o primeiro, com as
demais dimensões (TUTOR, PROF, COINT e CEGP) e com as variáveis de controle,
denominado “Com controle”; o segundo com as demais dimensões e sem as
variáveis de controle (“Sem controle”); e o terceiro com as dimensões cujos
resultados foram significativos (“Significativas”), ou seja, COINT e CEGP.
Neste trabalho, como os dados estatísticos obtidos pela aplicação da função
Link “Logit” foram similares e bem próximos aos aplicados com a função Link “Loglog complementar”, para os três modelos, optou-se por discutir apenas a “Logit”.
Nas informações preliminares sobre os modelos, quando se analisa o modelo
“Com controle”, percebe-se que o modelo ajustado é melhor do que o modelo com o
intercepto apenas, a 99% de confiança, ou seja, que pelo menos uma das variáveis
independentes afeta significativamente as probabilidades de ocorrência das classes
de Y. Em relação à qualidade do ajustamento do modelo, observa-se que o modelo
se ajusta aos dados nos dois testes (p-valor > 5%), uma vez que não rejeita a
hipótese nula. No Pseudo R2 tem-se que as estatísticas são menores que 60%.
Quando do teste das linhas paralelas, verifica-se que o modelo, a 5% de
significância, atende ao pressuposto da homogeneidade dos declives.
O modelo “Sem controle” não atendeu ao pressuposto da homogeneidade
dos declives (99% de confiança), o que indica que deve ser descartado. Em relação
ao modelo “Com controle”, o “Significativas” apresentou resultados aceitáveis, sendo
mais significativo que aquele, por apresentar menor razão de verossimilhanças.
Numa análise das estimativas dos declives dos parâmetros, verifica-se que os
coeficientes de regressão ou estimativas dos declives dos parâmetros, nas três
análises citadas, indicam que somente as dimensões COINT e CEGP possuem
classes significativas, ou seja, que afetam a variável Y. As duas outras dimensões,
TUTOR e PROF, bem como as variáveis de controle, indicam que a satisfação
pessoal dos alunos não é afetada por esses parâmetros.
Isso sugere que o modelo “Significativas” da Link “Logit” é o que melhor indica
a relação existente entre Y e as características relevantes dos meios de
aprendizagem dessa modalidade de ensino que são destacadas na literatura, ou
___________________________________________________________________________
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seja, a sua associação com as dimensões COINT e CEGP, corroborando as
análises preliminares. Na aplicação da “Logit”, em relação à satisfação pessoal,
destaca-se que a probabilidade de um determinado aluno estar totalmente
insatisfeito (classe 1 para Y) é zero. Estatisticamente, a previsão da classe 5 (muito
satisfeito) foi a que predominou, com sessenta observações (51,72%), seguida da
classe 4 (satisfeitos), com cinquenta e três observações (45,69%); e da classe 3
(nem satisfeitos, nem insatisfeitos), com três observações (2,59%).
Para o modelo ajustado “Logit”, o logaritmo natural da probabilidade de
observar uma classe de ordem inferior, relativamente a uma classe de ordem
superior, diminui, à taxa dos valores dos coeficientes, devido aos coeficientes das
variáveis independentes serem negativos. Por exemplo, relativamente à variável
COINT, pode-se afirmar que, de acordo com o modelo para a classe nada satisfeito
(1), em relação à classe omitida de referência 5, o logaritmo natural da P(Y ≤ k) /
P(Y > k), onde k representa o nível de satisfação, diminui 2.936. Tanto para a
dimensão COINT, quanto para a dimensão CEGP, observa-se que os alunos que
indicam classes de menores ordens (para essas variáveis independentes), tendem a
indicar classes de maiores níveis para a variável Y.
Os resultados desta pesquisa indicam similaridades com alguns dos estudos
apresentados, no que tange ao processo de comunicação e interação (SHIN; KIM,
1999, XENOS; PIERRAKEAS; PINTELAS, 2002, ABBAD; CARVALHO; ZERBINI,
2006, SIHLER; FERREIRA, 2011, PAIVA; ARAÚJO, 2013, ANAGNOSTOPOULOU
et al., 2015) e a estrutura do curso (XENOS; PIERRAKEAS; PINTELAS, 2002,
SANTOS et al., 2013, ANAGNOSTOPOULOU et al., 2015, MACHADO-DA-SILVA et
al., 2015). Por outro lado, sugerem que não há relação com o papel do tutor e do
professor, nem mesmo com o perfil sociodemográfico, conforme foi apresentado na
literatura (XENOS; PIERRAKEAS; PINTELAS, 2002, ANAGNOSTOPOULOU et al.,
2015).
Em resumo, os resultados indicam, pelos dois modelos testados, que a
probabilidade de encontrar um aluno dessa amostra com algum nível de satisfação é
de, no mínimo, 97,41%. Mesmo que a percepção do aluno aponte que alguns
objetivos do curso, testados nesta pesquisa, não estejam sendo plenamente
atingidos, como a infraestrutura e os recursos humanos nas fases presenciais do
curso, a maioria dos respondentes (51,72%) está muito satisfeito. Esse resultado
poderia ser maior, por exemplo, caso a percepção dos discentes fosse melhor em
relação aos objetivos estabelecidos no Decreto 5.800 (BRASIL, 2006), sendo um
fator que pode ser mais bem tratado pelos gestores públicos como forma de evitar o
abandono escolar e, consequentemente, evitar o desperdício do dinheiro público.
Além disso, como o CEGP é destinado à capacitação de gestores públicos
(MEC, 2009), o processo seletivo dos futuros alunos poderia ser revisto, tendo em
vista que a experiência anterior na área contribui para a permanência no curso
(XENOS; PIERRAKEAS; PINTELAS, 2002). Por fim, caso os gestores públicos
responsáveis por esse curso conseguissem formar um número de especialistas
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superior ao número de vagas ofertadas nessa turma, a Administração Pública
estaria sendo eficiente. Como isso não foi possível, cabe a esses gestores buscar e
propor mecanismos para que o serviço público seja, no mínimo, eficaz, quando da
realização de novos cursos.

5 CONCLUSÕES
O objetivo desta pesquisa foi analisar, partindo de um perfil de aluno e de sua
satisfação com a EAD, qual a relação entre a sua satisfação pessoal e atributos
relevantes, encontrados na literatura, dos meios de aprendizagem dessa modalidade
de ensino. Nesse campo de estudo, pela análise realizada, a relação entre
satisfação pessoal dos alunos é estatisticamente significativa com o processo de
comunicação e interação e com a estrutura do curso em si, não possuindo relação
com as dimensões tutor e professor, nem mesmo com algumas características do
perfil sociodemográfico.
Assim, por meio deste estudo, ao propor um modelo estatístico que associa a
satisfação pessoal dos alunos com as características relevantes discutidas na
literatura, é possível direcionar ações e providências como forma de evitar o
abandono escolar e, consequentemente, o desperdício do dinheiro público. Essas
ações devem se pautar no estímulo ao processo de interação entre envolvidos
nessa modalidade de ensino, bem como nos mecanismos de comunicação
utilizados, além de melhorias na estrutura do curso. Além de contribuir com a gestão
dessa modalidade de ensino, esta pesquisa pode ser referência e útil para outros
estudos.
Entre as limitações desta pesquisa, citam-se: a utilização de uma amostra não
probabilística; a aplicação de questionário em um único campo de estudo, o Instituto
Federal de Espírito Santo; existe a possibilidade de pessoas pouco satisfeitas com o
curso terem se recusado a participar dessa pesquisa; e que possa ter havido algum
tipo de confusão entre os respondentes a respeito do questionário, indicando que há
necessidade de maiores esclarecimentos sobre ele.
Dessa forma, sugere-se a realização de futuras pesquisas sobre relações que
envolvam a dimensão satisfação dos alunos com a utilização de amostras
probabilísticas, no mesmo ou em outros campos de estudo (se possível, em mais de
um), e com outras variáveis, como o coeficiente de rendimento acadêmico, a carga
horária do curso ou das disciplinas e a prática com o uso de tecnologias da
informação e comunicação.
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Resumo – A Universidade Federal Rural de Pernambuco por meio da
Coordenação do Programa de Mestrado Acadêmico em Tecnologia e Gestão em
Educação a Distância realiza anualmente o Worktec: um workshop para formação
de professores, que acontece em Recife-PE. No ano de 2015 este evento passou a
ser itinerante e aconteceu na cidade de Teresina-PI, no período de 22 a 24 de
setembro de 2015. O objetivo deste relato de experiência é descrever como
aconteceram as atividades deste evento de EAD e relatar o conhecimento
acumulado antes, durante e após o evento. O artigo faz uma breve conceituação
sobre os termos planejamento, execução e controle, descreve o planejamento e a
realização do evento, porém, versa mais especificamente sobre as atividades da
comissão científica e da comissão de certificação, além disso, lista algumas
sugestões sobre como organizar um evento científico.
Palavras-chave: workshop, relato de experiência, evento científico.
Abstract – The Federal Rural University of Pernambuco by the Academic Master's
Program Coordination Technology and Management in Distance Education
annually organize Worktec: a workshop for teacher training, which takes in RecifePE. In 2015 this event has become itinerant and took in the city of Teresina-PI, from
22 to 24 September 2015. The objective of this report is to describe the experience
as happened activities and report the accumulated knowledge before, during and
after the even . The article makes a brief evaluation of the terms planning,
execution and control, describes the planning and execution of the event, however,
deals more specifically about the activities of the scientific commission and the
certifying commission, furthermore, lists some suggestions on how to organize a
scientific event .
Keywords: workshop, experience report, scientific event.

1 Introdução
Muitas instituições de ensino promovem eventos científicos com o objetivo de
disseminar informações, resultados dos estudos científicos e experiências
vivenciadas pela comunidade de estudantes e profissionais de todas as áreas. Estes
eventos podem ser seminários, ciclo de palestras, workshops, encontros,
congressos, entre outros.
Seguindo esta tendência, a Universidade Federal Rural de Pernambuco
através da coordenação do Programa de Mestrado Acadêmico em Educação a
1

Distância idealizou o Worktec: um workshop para formação de professores
envolvendo tecnologia e Educação a Distância. Desde o ano de 2012 o Worktec foi
realizado na cidade de Recife. A proposta da coordenação do programa é que a
partir de 2015 o evento fosse itinerante, sendo realizado em outras cidades e não
somente na capital do estado de Pernambuco.
O Worktec 2015 foi viabilizado através da parceria entre duas instituições de
ensino públicas: o Instituto Federal do Piauí (IFPI) e a Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE). Participaram da organização do evento o grupo formado
pelos 26 alunos mestrandos, todos servidores do IFPI, sendo 13 deles técnicos
administrativos e os outros 13 docentes. Além dos mestrandos, a coordenação e
alguns colaboradores do programa também contribuíram para a realização do
evento.
O objetivo deste trabalho é descrever a experiência proporcionada pelo IV
Worktec, que aconteceu na cidade de Teresina em setembro de 2015. Serão
descritos aqui todo o planejamento realizado, como aconteceu a divisão das
atribuições entre os organizadores, a execução das atividades e algumas
sugestões/conclusões que os organizadores chegaram ao final do evento. Assim, a
comunidade científica poderá conhecer a realidade da organização de um evento de
Educação a Distância e as descobertas aqui citadas poderão ser utilizadas para
solucionar situações semelhantes.

2 Planejamento, Execução e Controle
Os termos Planejamento, Execução e Controle são utilizados com frequência na
área de Administração de Empresas, pois no ambiente organizacional tudo deve ser
bem planejado. Quanto mais uma ação for planejada, maior é a possibilidade de
sucesso.
Segundo Chiavenato (2014), o planejamento é o primeiro passo para
qualquer processo. É nessa fase que são definidos os objetivos, quais recursos
serão utilizados e de onde eles serão provenientes.
Para Oliveira (2015) o planejamento ajudará a atingir o objetivo traçado e
chegar à situação desejada, utilizando os recursos que estão à disposição.
Podemos, então, concluir que o planejamento é a forma como uma
organização irá conseguir o que deseja ou atingir seus objetivos. Trazendo este
conceito para o evento, o primeiro passo foi planejar o que deveria ser feito para que
o Worktec fosse um sucesso.
Na fase do planejamento (que será descrita no próximo item) foram definidas
as comissões e as atribuições de cada uma e quais recursos seriam necessários
para realizar cada atividade.
Execução é a implementação do que foi definido no planejamento, ou seja,
colocar em prática o que foi planejado. No evento, a fase de execução iniciou-se
logo após a finalização do planejamento e distribuição das atividades entre os
organizadores.
Para Eduardo (2008) o tempo dedicado ao planejamento é fundamental para
2

que não ocorram problemas durante a execução. O objetivo do planejamento é
reduzir a necessidade de revisões na fase de execução.
A última fase é o controle, que é verificar se tudo que foi planejado está sendo
realizado da forma correta, no prazo estipulado e pela pessoa responsável, para que
o objetivo seja atingido. Para Maximiano (2011) consiste em acompanhar a
execução das atividades planejadas.

3 O planejamento do Worktec 2015
O planejamento do evento iniciou no mês de abril de 2015, quando foram definidas a
data do evento e as divisões das comissões entre os membros da organização.
Nesta oportunidade, também iniciaram as ideias sobre o tema do evento para, a
partir daí, definir a programação, os possíveis palestrantes para iniciarmos os
contatos com os mesmos e saber a possibilidade de participarem do evento.
Entre os mestrandos, formaram-se 07 (sete) comissões: Comissão Geral,
Cerimonial e Infraestrutura; Logística; Financeira; Captação de recursos, Científica,
Produção e Certificação; Comunicação e TI (tecnologia de informação).
A comissão de Cerimonial e Infraestrutura ficou responsável pela recepção
dos palestrantes, credenciamento, coffee break, abertura e encerramento do evento.
A Logística tinha a responsabilidade de receber os materiais comprados via
licitação e entregar para a equipe de cerimonial para a montagem dos kits que foram
entregues no credenciamento (os kits continham uma mochila, squizz, caneta e
bloco de anotação), além dos banners e demais materiais de decoração dos
espaços. Esta equipe também providenciou o transporte dos palestrantes do
aeroporto para o hotel e para o evento, bem como gerenciou a montagem dos
estandes que foram disponibilizados para que as duas instituições fizessem
exposições.
Os membros da comissão financeira fizeram as cotações e licitações dos
materiais necessários para o evento e posteriormente seus pedidos.
Os responsáveis pela captação de recursos negociaram as parcerias para
que o evento acontecesse, captando recursos ou observando editais de
financiamento.
A comissão científica foi fundida com a comissão de Produção e Certificação,
sendo responsáveis pelos trabalhos científicos, inscrições, programação e
certificados, estes também foram confeccionados em parceria com a Comissão de TI
Pelo fato da autora fazer parte da comissão científica, haverá uma parte do trabalho
dedicada somente para especificar estas atividades.
E por fim, a comunicação e TI fez o papel de promoção e divulgação do
evento, sendo responsáveis pela clipagem, sugestão de pauta e relise, cobertura do
evento; criação e monitoramento das redes sociais; alimentação/atualização do
portal e arte visual.
A comissão formada pelos colaboradores da Unidade de Educação a
Distância e Tecnologia da UFRPE, da qual o programa de mestrado faz parte,
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ficaram responsáveis por criar a identidade visual do evento (a partir do tema e
sugestões dos mestrandos); criar e controlar o site oficial do evento, o sistema de
inscrições e a avaliação dos trabalhos científicos.
Definidas as comissões, a data e o tema do evento, foram definidas as
atribuições de cada comissão, que iniciaram a execução a partir do mês de maio de
2015.
Foi definido em conjunto com todas as comissões qual seria a programação
do evento e quais atividades seriam colocadas à disposição dos participantes, sendo
elas: palestras, mesas redondas, oficinas, minicursos e apresentação de pôsteres.
Para auxiliar a comissão nos dias do evento, foi lançada a proposta de
selecionar voluntários para ajudarem na execução das atividades. A ideia inicial era
selecionar 50 voluntários, dando prioridade para os alunos do IFPI, tanto da
modalidade presencial quanto da modalidade a distância. Estes alunos teriam a
responsabilidade de auxiliar as comissões em suas atribuições, como apoio aos
palestrantes e ministrantes de oficinas e minicursos, sinalização e indicação dos
locais onde seriam realizadas as atividades, organização dos estandes e
credenciamento.
Para isso, foi criado um e-mail para o qual os interessados em serem
voluntários enviavam seus dados. A seleção foi feita por ordem de envio de e-mail.
Os primeiros candidatos foram os selecionados. As formações e experiências eram
as mais variadas, sendo divididos entre as comissões de acordo com a
disponibilidade de horário e identificação com as atribuições. Por exemplo, os
voluntários da área de informática ficaram responsáveis por garantir a estrutura dos
laboratórios de informática, auditórios e salas de aula onde iriam acontecer as
oficinas, minicursos e palestras. Foram selecionados intérpretes de libras para
auxiliar os deficientes auditivos quando da participação das palestras. Os alunos do
curso Técnico em Eventos, na modalidade a distância, foram selecionados para a
parte de recepção dos participantes, bem como o momento do credenciamento.

4 A realização do evento
Nos dias 22, 23 e 24 de setembro foi realizado o IV Worktec, que no ano de 2015
aconteceu em Teresina, no campus Teresina Central do IFPI.
Foram convidados para proferir palestras e participar das mesas redondas os
servidores do IFPI vinculados a educação a distância da insituição, da UFRPE e da
UFPI (Universidade Federal do Piauí). As oficinas e minicursos tiveram como
instrutores alguns mestrandos, servidores do IFPI e colaboradores do Centro de
Referência em Formação e EAD do IFPI.
No primeiro dia de evento foi feita a abertura oficial com a presença do reitor
do IFPI, coordenadora do programa de mestrado, pró-reitores de pesquisa e
inovação, diretora da Unidade de Educação a Distância e Tecnologia da UFRPE e
demais autoridades. A palestra de abertura foi relacionada a tecnologia e foi
proferida pelo secretário de educação da prefeitura de Recife. Nesta oportunidade,
aconteceram várias apresentações culturais com a orquestra, coral e outros talentos
do IFPI.
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O credenciamento aconteceu no mesmo dia, sendo distribuídos aos
participantes inscritos os kits do evento e foi entregue a programação impressa, com
toda a identificação de atividades e os locais onde cada uma ocorreria. Todo o
prédio foi sinalizando indicando os auditórios e salas de aula com suas respectivas
atividades.
O segundo dia de evento começou com as festividades do aniversário de 106
anos do IFPI, onde puderam ser assistidas a fala do reitor, apresentações culturais,
homenagens à instituição e o corte do bolo de aniversário. Na parte da tarde foram
realizadas palestras, minicursos e oficinas.
Os voluntários se dividiram entre os auditórios onde aconteciam as palestras,
coffee break, e as salas de aula onde aconteciam as oficinas e minicursos. Para
cada um destes locais havia um voluntário para servir de apoio ao
instrutor/palestrante.
No último dia de evento foram realizadas mais palestras, minicursos e mesas
redondas, além do encerramento do evento com a entrega dos certificados.

5 Os números do Worktec 2015
O evento foi planejado para 500 (quinhentos) participantes. As inscrições foram
interrompidas 04 (quatro) dias antes do evento para organizar o material para o
público inscrito. Após a organização, foram liberadas novamente no dia do evento.
Foram feitas 476 (quatrocentas e setenta e seis) inscrições antecipadas.
Destes 476 inscritos, 328 (trezentos e vinte e oito) fizeram credenciamento. Nas
inscrições no dia do evento inscreveram-se mais 101 (cento e uma) pessoas,
totalizando 429 (quatrocentas e vinte e nove) participantes efetivos. Do total de
inscritos, 334 (trezentos e trinta e quatro) participaram de minicursos e oficinas
distribuídos nos dias 23 e 24 e os demais participaram das palestras e mesas
redondas.
Em relação aos trabalhos científicos, foram recebidos 59 artigos, dos quais 07
foram aprovados sem restrições, 32 aprovados com restrições (solicitando
correções/adequações), 20 reprovados.

6 Comissão Científica
A primeira atividade da comissão científica foi definir o cronograma com os prazos
para a submissão dos trabalhos científicos, correções dos trabalhos pela comissão
avaliadora e reenvio dos trabalhos corrigidos pelos autores, bem como os modelos
de artigo e apresentação do pôster.
As linhas de pesquisa dos trabalhos poderiam ser: Tecnologias da Informação
e da Comunicação; Educação: formação, novas tecnologias, EAD; Ambiente,
Recursos Naturais e Sustentabilidade Ambiental; História, Cultura e Diversidades;
Gestão e Negócios.
As atribuições foram divididas entre a comissão, cada membro ficando
responsável por alguma atividade.
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Durante o período de inscrição, eram acompanhados diariamente a
quantidade de inscritos no evento e a quantidade de trabalhos submetidos. Esta
informação era repassada pela comissão formada pelos colaboradores da Unidade
de Educação a Distância e Tecnologia da UFRPE. O sistema para as inscrições foi
feito através de um formulário elaborado pela ferramenta googledocs, onde eram
solicitadas algumas informações do inscrito e eram oferecidas as opções de
inscrição em oficinas e minicursos.
Para os minicursos e oficinas que eram realizados em sala de aula foi definida
a quantidade máxima de 30 (trinta) participantes. Já nas oficinas realizadas nos
laboratórios de informática poderiam ter até 20 (vinte) participantes, pois isso
dependia da quantidade de computadores disponíveis nos laboratórios. À medida
que as inscrições atingiam o número máximo de participantes, a opção era retirada
do formulário.
Quando as inscrições foram encerradas, as listas de frequência foram
preparadas para as palestras, oficinas, minicursos e mesas redondas, além da lista
de credenciamento e recebimento dos kits e também foram criadas as etiquetas para
os crachás.
No segundo dia do evento os certificados dos voluntários, organização
(comissões) e participantes começaram a ser impressos, em conjunto com a
Comissão de TI. No encerramento do evento foram entregues os certificados
impressos, ficando pendentes apenas os certificados das apresentações de
pôsteres, palestrantes e instrutores dos minicursos/oficinas, que posteriormente
ficaram disponíveis na reitoria do IFPI.
Os trabalhos científicos inscritos eram enviados para o e-mail do evento e
enviados para uma comissão de avaliadores, que era formada por professores da
UFRPE. Estes avaliadores analisavam os artigos e retornavam com as sugestões de
melhoria, quando então eram reenviados para os autores para correção. Somente
receberam certificado os autores que enviaram as correções e que compareceram à
apresentação dos banners.
No terceiro dia de evento os artigos foram apresentados em formato de
pôsteres no ginásio coberto do IFPI, podendo ser apresentados para todo o público
participante do evento e avaliado pela comissão científica.

7 Aprendizado adquirido
Várias lições foram aprendidas na organização do Worktec. Serão listadas aqui
algumas sugestões baseadas na experiência vivida neste evento.
 Criar um sistema de inscrição utilizando programação e não a ferramenta
googledocs, pois esta apresenta algumas limitações que prejudicam o
controle das inscrições;
 Concluir as inscrições cinco dias antes do início do evento para programas
as atividades baseadas nesta quantidade de pessoas;
 Comprar uma quantidade maior de material de apoio e kits, baseado não
somente na quantidade de participantes, mas contando com as pessoas da
6

organização do evento, palestrantes e demais pessoas que contribuirão para
a realização do evento;
 Não realizar muitas atividades ao mesmo tempo (como palestras,
minicursos e oficinas simultaneamente), pois dificulta o controle;
 Caso as atividades de planejamento sejam realizadas em cidades
diferentes, definir corretamente as responsabilidades de cada organizador,
evitando confundir ou sombrear as atribuições. Neste caso, reuniões virtuais
ajudam a resolver o problema da distância física;
 A divulgação deve ser com bastante antecedência e ser massiva nas redes
sociais e locais onde esteja o público-alvo, visto que geralmente os alunos e
profissionais envolvidos com EAD são conhecedores da internet e de redes
sociais.

8 Considerações finais
O Worktec 2015 foi um evento realizado na cidade de Teresina, capital do Piauí,
através da parceria entre IFPI e UFRPE. Foram 3 dias de evento, nos quais várias
atividades foram realizadas, todas voltadas para a educação a distância. Entre elas,
minicursos, palestras, oficinas e apresentação de trabalhos científicos.
A organização do evento ficou por conta da equipe de alunos do Programa de
Mestrado Acadêmico em Educação a Distância e da equipe da coordenação do
mesmo programa.
O planejamento do evento consistiu em definir as ações que seriam
realizadas e dividir os mestrandos em algumas comissões, cada uma com suas
atribuições bem definidas. Logo após isso a fase de execução do evento foi iniciada,
colocando em prática as ações definidas anteriormente.
O Worktec foi um sucesso. A quantidade de inscritos foi próxima do
planejado, a quantidade de trabalhos submetidos superou a expectativa, todos os
materiais licitados chegaram dentro do prazo e a programação ocorreu normalmente
sem nenhuma falha grave que pudesse prejudicar o andamento do evento.
Os certificados dos participantes foram entregues impressos no encerramento
do evento e os temas sugeridos conseguiram abarcar vários tipos de interesses e
formações diferentes.
O aprendizado adquirido no Worktec 2015 foi muito valioso. Este trabalho
poderá usado como base pela comunidade científica, pois descreve o que e como
foram realizadas as principais atividades. Para complementar as informações,
algumas sugestões foram citadas sobre vários temas, como as inscrições,
quantidade de material, tipos de atividades, divisão de comissões e divulgação do
evento.
Para que um evento tenha sucesso, é importante que o planejamento seja
bem feito e a execução seja controlada continuamente. Devido ao bom
planejamento e competência da equipe organizadora, pode-se considerar que o
Worktec 2015 conseguiu atingir seus objetivos.
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Resumo - Em paralelo à rápida expansão da EaD dos últimos anos, caminham debates acerca
da qualidade/credibilidade da formação nessa modalidade, especialmente quando se trata da
formação de um formador. Diante disso, este trabalho objetiva tratar dos sentidos atribuídos
por discentes que já se encontram formados na modalidade presencial e, em processo de
segunda formação, agora na EaD, à relação entre a qualidade/credibilidade da formação
presencial e a distância. Para tanto, utilizamos entrevistas interpretadas dentro da metodologia
da Entrevista Compreensiva com quatro discentes graduados na modalidade presencial, e,
formandos da UFPI na modalidade da EaD, ofertada pelo sistema UAB. A compreensão dos
sentidos nos conduz a compreendemos que as duas modalidades educativas, embora tenham
suas diferenças e fendas no fazer, não são relacionadas com uma formação de maior, ou
melhor, qualidade. Ambas são entendidas como comprometidas com o processo formativo
dos futuros docentes. Em função disso, a credibilidade da formação surge de forma
individual, subjetiva, dependendo do envolvimento do aluno com cada processo formativo.
Assim, consideramos que as percepções assinaladas podem orientar a reflexão acerca dos
debates que tratam da qualidade da formação docente a partir de uma modalidade não
tradicional, que tem a flexibilidade temporal/espacial e as tecnologias digitais de informação e
comunicação como característica e como recurso mediador do processo.
Palavras-chave: Educação a Distância. Educação Presencial. Formação docente. Qualidade.
Abstract - In parallel to the rapid expansion of the EaD in recent years, go debates about the
quality/credibility of training in this modality, especially when it comes to the formation of a
trainer. Moreover, this chapter aims to treat the meanings attributed by the learners who are
already trained in the classroom and in modality process of second training, now in the EaD,
the relationship between the quality/credibility of classroom training and distance learning.
For both, there we used interviews interpreted within the methodology of Comprehensive
Interview with four students graduated in the classroom, and graduate students of the Federal
University of Pernambuco, in EaD modality, offered by the system UAB. The understanding
of the meanings leads us to understand that the two educational modalities, although their
differences and mistakes in doing, there are not related to a formation of more or better
quality, both are understood as committed to the formative process of future teachers. On that
basis, the credibility of the training appears in an individual, subjective way, depending on the
student engagement with each formative process. Thus, we consider that the perceptions
marked can guide the reflection about the debates that deal with the quality of teacher
education from a non-traditional modality that has the temporal/spatial flexibility and
communications technologies as characteristic and as a resource mediator of the process.
Keywords: Distance Education; Classroom Education; Teacher Education; Quality.

1 Introdução
Desde a década de 1990, a formação na Educação a Distância (EaD) vem sendo
pensada e amplamente adotada através de uma política pública nacional para atender não
exclusivamente, mas prioritariamente, a formação de professores, acolhendo uma demanda
que a educação presencial não está sendo capaz de atender.
Em paralelo à rápida expansão da EaD, crescem e caminham os debates acerca da
qualidade/credibilidade da formação nessa modalidade, especialmente quando se trata da
formação de um formador, pois muitos educadores têm essa modalidade como “[...] sinônimo
de ensino de baixa qualidade [...]”, conforme salienta Fragale Filho (2003, p. 27), e
inadequada à formação do docente para atuar na educação básica, segundo o pensamento de
Giolo (2008). Nesse caso, é preciso apontar para a uniformidade das análises sobre a EaD, as
quais trazem uma única perspectiva quando há configurações diferentes.
Diante

dessa

lacuna,

consideramos

importante

trazer

a

relação

entre

a

qualidade/credibilidade dos dois processos de formação a partir do entendimento de discentes
que vivenciaram a formação presencial e a distância, ponderando ser fundamental a atenção a
uma dinâmica imanente à configuração, haja vista que a EaD de uma Instituição de Ensino
Superior (IES) pode ser diferente em seu processo da EaD de outra IES, mesmo partindo de
princípios comuns.
Com base nisso, este trabalho de pesquisa tem por objetivo compreender os sentidos
atribuídos por discentes em processo de segunda formação à relação entre a
qualidade/credibilidade da formação presencial e a distância. Para tanto, foram realizadas
entrevistas gravadas e interpretadas dentro da metodologia da Entrevista Compreensiva
(KAUFMANN, 2013; SILVA, 2006, 2012), com quatro discentes/formandos da EaD que
acumulam as pertenças de serem graduados na modalidade presencial, docentes na educação
presencial, e formandos do curso de Filosofia ou Química da Universidade Federal do Piauí
(UFPI) na modalidade EaD, ofertado no Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do
Brasil (UAB) – Floriano-Piauí (PI), os quais escolheram os pseudônimos referenciados neste
texto.. Vale ressaltar que as entrevistas foram realizadas entre março e agosto de 2012, com
formandos das primeiras turmas ofertadas pelo sistema UAB no referido polo. Além disso,
trazemos como objeto de nossa análise relatos do fazer da EaD provenientes da nossa
observação e experiência enquanto coordenadora e subcoordenadora do referido Polo, no
período da prática da EaD pesquisada, de 2008 a 2012.

Consideramos que essas percepções podem orientar a reflexão acerca da formação
docente a partir de uma modalidade não tradicional que tem a flexibilidade temporal/espacial
como característica e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) como
recurso mediador do processo.
No contexto deste artigo, é importante frisar que a compreensão dos sentidos dados à
relação entre a qualidade/credibilidade da formação docente presencial e a distância, tendo
como eixo a fala dos formandos, possui os princípios definidos a partir da escolha em
trabalhar com a metodologia da Entrevista Compreensiva, cujos princípios teóricos e
metodológicos estão presentes em Kaufmann (2013), Silva (2006, 2012), Damasceno (2014),
bem como em Damasceno e Silva (2012, 2013a, 2013b). Dessa forma, a problemática é
desvelada considerando não um esquema conceitual preestabelecido, nem uma pura escuta do
material, mas as teorizações, elaboradas em processo e progressivamente, se fazem dentro de
um vai e vem contínuo entre os fatos e as hipóteses. Portanto, a metodologia aqui adotada se
organiza por meio da palavra, obtida através de entrevistas, com base nas quais procuramos
entender o ponto de vista dos discentes da EaD acerca das experiências vividas em suas
singularidades, em seus problemas concretos, como guia da sua realidade, considerando as
particularidades que as formações presencial e a distância oferecem.
Sendo assim, temos como foco principal desta pesquisa a formação a distância
ofertada pela UFPI, através da política pública do sistema UAB. Ressaltamos que nessa
universidade a EaD para a formação de professores é considerada recente. Essa experiência
foi impulsionada pela política pública do sistema UAB, um projeto criado pelo Ministério da
Educação (MEC), em 2005, por meio do decreto 5.622 de 19 de dezembro, em parceria com
os governos federal, estadual e municipal. Esse projeto visa articular e integrar um sistema
nacional de educação superior a distância para a ampliação e interiorização da oferta do
ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil e volta-se, prioritariamente, para oferecer
cursos de formação inicial e continuada para professores da educação básica. Sua estrutura
compreende o Polo de Apoio Presencial como unidade operacional para a execução
descentralizada de algumas das funções didático-administrativas de curso, organizadas por
Instituições de Ensino Superior públicas (BRASIL, 2005).
Organizamos nossas ideias em dois tópicos: no primeiro, buscamos sumarizar alguns
debates acerca da qualidade/credibilidade da formação docente da EaD; no segundo, trazemos
e procuramos entender, sob o ponto de vista dos discentes em processo de segunda formação,
os sentidos atribuídos à relação entre a qualidade/credibilidade da formação docente

presencial e a distância, em forma de diálogo entre falas dos interlocutores, aportes teóricos e
pesquisadora.

2 Formação docente a distância: a qualidade/credibilidade em questão

Para esta discussão, consideramos importante citar que no campo da autorização dos
cursos à distância o MEC exige os mesmos padrões de qualidade necessários para a
autorização de um curso presencial; a carga horária e os currículos são equivalentes, assim
como as competências e habilidades a serem adquiridas durante a formação do aluno; e os
cursos das duas modalidades passam pela Avaliação das Condições de Ensino, bem como
seus formandos, os quais são obrigados a fazer o Exame Nacional do Desempenho dos
Estudantes (Enade).1
São as mesmas exigências, mas é certo que em alguns pontos essas modalidades se
distinguem, conforme presente em Damasceno (2014), e, embora a EaD tenha evoluído
bastante com a utilização das TDIC, e já tenha adquirido uma certa maturidade no âmbito
internacional, no Brasil a incredibilidade quanto ao produto da EaD é facilmente perceptível,
mesmo no seio das universidades que ofertam essa modalidade de educação, como é o caso da
Unicamp, Universidade de São Paulo (USP), UFRN e UFPI por exemplo.
No que se refere ao campo teórico, autores como Giolo (2008) e Castro e Cabral Neto
(2009) posicionam-se contra a formação inicial dos professores na EaD. Para Giolo (2008), o
movimento inicial da educação a distância, o de proporcionar formação regular e continuada
aos professores em exercício (os professores leigos), é repleto de mérito e de êxito; mas não
se refere da mesma forma ao que veio depois, quando, segundo o autor, os cursos de
formação de professores passaram a disputar os alunos dos cursos presenciais, substituindo a
sala de aula pela formação “em trânsito, descolada dos espaços tradicionais de ensinoaprendizagem.” (GIOLO, 2008, p. 1225). O autor questiona a formação de professores na
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Com a lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, o Enade tornou-se um componente curricular obrigatório; sem ele,
o aluno não cola grau e não recebe o diploma. O resultado passou a fazer parte do currículo pessoal do
estudante, bem como dos resultados da universidade. O Exame leva em conta os conteúdos programáticos dos
cursos que estão sendo avaliados e os alunos selecionados são obrigados a realizar a prova, haja vista que, sem
participar, não há emissão do histórico escolar. A primeira avaliação do Enade ocorreu em 2004 e o período
máximo para nova realização do exame é trienal (de três em três anos). A avaliação do desempenho dos alunos
para cada graduação é “expressa por meio de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis,
tomando por base padrões mínimos estabelecidos por especialistas das diferentes áreas do conhecimento.”
(BRASIL, 2004, art. 5º, § 8º). Convencionou-se atribuir notas de 1 a 5, sendo que 1 e 2 são insatisfatórias, 3,
razoável; 4 e 5, desempenho bom.

modalidade da EaD, ao considerar que, na EaD, os espaços de socialização, de vida política,
de confluência e de muitas expectativas da universidade são desprezados.
Segundo Giolo (2008), esse é o lócus onde as pessoas se experimentam “no que sabem
e no que podem vir a saber; no que são e no que podem vir a ser” (p. 1228), sendo parte
fundamental da formação dos jovens, especialmente dos que pretendem se preparar para o
atividade docente. Ele reconhece que os intercâmbios virtuais e o aprendizado orientado a
distância podem ser bem-sucedidos e são importantes. Contudo, ele vê os cursos de formação
de professores a distância mais adequados para a formação da docência a distância e não para
a docência presencial, pois argumenta que os licenciados irão enfrentar uma turma de alunos
reunidos numa escola e, nesse ambiente, não serão exigidos apenas os conhecimentos
adquiridos, mas um conjunto de saberes e habilidades (método adequado, equilíbrio
emocional, comportamento ético, estratégias de domínio de classe, desinibição, liderança,
paciência etc.), coisas que se aprendem, principalmente, na prática da convivência, na
experimentação, nos laboratórios, nos seminários, nos debates temáticos, nas apresentações
culturais, nos estágios supervisionados, nas falas de sala de aula, dos corredores etc.
Nessa perspectiva, também concordamos com a concepção de Vygotsky (1998), de
que o conhecimento é construído nas interações e vivências sociais e na busca de respostas às
perguntas interpessoais e ao tratar da EaD e da formação de professores, faz-se mister
estarmos atentos às configurações, haja vista que as concepções se formam em função das
diferentes maneiras de se fazer EaD.
Analisando mais profundamente a obra de Giolo (2008), percebemos que sua
preocupação está relacionada aos rumos que a EaD veio tomando desde o impulso que o
poder público garantiu à educação a distância, a partir da LBD, a arrancada da iniciativa
privada, sem lhe impor direção ou limites; o que Castro e Cabral Neto (2009) caracterizaram
como expansão desordenada, com uma massificação da formação em nível superior sem,
contudo, garantir formação teórico-prática, formação inicial consistente, que realmente
promovesse seu desenvolvimento profissional. Diante disso, percebemos que, embora Giolo
(2008) se posicione de forma generalista, este se baseou em dados dos censos de 2000 a 2010,
que indicam que a iniciativa privada privilegiou e é a maior responsável pela área de
formação de professores nessa modalidade, configurando cursos quase 100% virtuais.
No que se refere ao contexto de formação da EaD ofertada a partir do Sistema UAB
esta faz uso de uma metodologia mista, semipresencial, com encontros para discussões,
seminários, estágios supervisionados e o lócus da universidade não é desprezado, mas, de
certa forma, reconfigurado no polo de apoio presencial, com suas salas de aula, biblioteca,

laboratórios pedagógicos, laboratório de informática e demais espaços pensados para o apoio
local do aluno.
Contrariando o pensamento de Giolo, o presidente da Associação Brasileira de
Educação a Distância (ABED), Fredric Litto (2008), defende a ideia de que é
contraproducente assumir que qualidade (no binômio ensino/aprendizagem) seja monopólio
de instituições públicas e de que há exemplos de excelência e de mediocridade em ambos os
universos, no convencional ou à distância.
Por isso, faz-se relevante buscar entender a relação entre a qualidade/credibilidade da
formação docente presencial e a distância a partir do entendimento de discentes que
vivenciaram as duas formações. Especialmente quando a formação docente da EaD é ofertada
por um Sistema público, o sistema UAB, resultante de uma política de abrangência nacional.
Cabe destacar que essa discussão não estava inicialmente prevista, ela surgiu do
processo de conversação estabelecido no ato de uma primeira entrevista. Nesse interim, foi
possível compreender que as falas são concluídas com o sentido de que a qualidade da
formação docente a distância está relacionada ao comprometimento do aluno, como veremos
a seguir.

3 Sentidos atribuídos à relação entre a qualidade/credibilidade da formação docente
presencial e a distância
“[...] a qualidade depende do aluno.” (Helenai)

Ao atribuir sentido à relação entre a qualidade dos dois processos formativos, Helena
expressa-se: “tanto no presencial como na EaD prepara o formador”, embora tenham
diferenças no fazer. E explica a diferença: “no presencial, por essa ligação maior, cotidiana,
de estar junto [...] o ouvir o outro falar na hora, tirar sua dúvida na hora, discutir na hora [...]
isso favorece [...] o processo de ensino-aprendizagem”. “[...] na EaD são poucos encontros
presenciais, mas são bastante intensos no que se refere às discussões naquele momento, [...]
todo mundo quer se doar ao máximo [...] e o encontro acaba sendo muito proveitoso”. E assim
ela enfatiza que embora na EaD aconteçam menos encontros do que na educação presencial,
esses possuem uma maior qualidade.
Frente a esse contexto, Helena começa a nos trazer sua concepção de qualidade de
formação de um formador aliada às interações, às trocas, às discussões, ao ouvir o outro falar,

pois, segundo ela “não dá pra fazer EaD sem o presencial; as discussões presenciais são
indispensáveis.”
Neste caso, a fala de Helena apresenta que a EaD, na configuração do sistema UAB,
utiliza-se das discussões presenciais como recurso auxiliar do processo de aprendizagem, o
que mostra-se como relevante, especialmente por se tratar da formação de docentes para atuar
na educação presencial. Isso vai ao encontro da nossa concepção de EaD e educação
presencial andando lado a lado, atendendo a demandas e perfis diferentes, e cada uma fazendo
o uso daquilo que a outra tem como favorável ao processo. É a configuração de uma EaD que
não se dá totalmente de forma virtual, mas percebe a importância dos encontros presenciais
dentro do processo de formação do docente.
Por outro lado, ela atribui a qualidade ao comprometimento e envolvimento do aluno,
pois, segundo ela: “[...] a qualidade depende do aluno. [...] ele pode estar no melhor curso do
mundo, 24 horas em sala de aula, se ele não estiver motivado pra isso, ele não vai funcionar”.
A esse respeito, Tori (2010, p.12) explica que o “processo de aprender é imanente aos
atores que frequentam o sistema de ensino” e assim como um aluno pode se ausentar
psicologicamente do assunto tratado pelo professor em sala de aula, é possível que esse
mesmo estudante se mostre presente e envolvido em um processo de educação à distância.
Assim, dentre os diversos fatores que favorecem o processo formativo, entendemos que o
comprometimento do aluno é essencial para o seu sucesso em qualquer modalidade educativa,
seja presencial ou à distância.
A docente Kátia, ao ser questionada, posicionou-se em defesa à sua formação na EaD:
“aprendi mais na EaD, que eu tinha que buscar, do que no presencial, que eu recebia tudo
pronto”. No que se refere à relação entre a qualidade/credibilidade da formação do docente,
Kátia respondeu de forma imediata e enfática: “[...] não tem diferença. A formação na EaD é
capaz sim de formar o professor”. Neste caso, mais importante do que as palavras de Kátia,
foi a forma como ela se expressou: sua voz entoando uma resposta já pronta, aparentemente
cansada de ter que se posicionar frequentemente em defesa da sua formação na EaD.
A concepção de Kátia também foi compartilhada por Fátima que, ao ser interpelada,
expressou-se inicialmente por um silêncio momentâneo; um silêncio que depois entendemos
como um momento de reflexão a uma pergunta que, para ela, não havia sentido. Ela
respondeu: “os dois cursos são licenciaturas e têm o mesmo objetivo, que é preparar esses
alunos para o trabalho docente!”. Segundo ela, a preocupação da IES “[...] em preparar o
aluno, no que é de responsabilidade desse futuro profissional, [...] o conteúdo e a forma de
trabalho tem nos dois cursos, nas duas modalidades”.

A esse respeito, o projeto político pedagógico do curso de Filosofia a distância traz
que o perfil do egresso que o curso de Filosofia objetiva formar:
[...] esse profissional saiba ser um professor e tenha o conhecimento adequado das
pessoas com as quais ele vai trabalhar, tendo claro que está lidando com pessoas em
diferentes processos de formação e desenvolvimento físico e intelectual. Assim,
exige-se desse profissional o domínio de técnicas de ensino adequadas aos diferentes
níveis de ensino da filosofia e ainda a compreensão do papel da filosofia na
formação e constituição do pensamento da criança e do adolescente, de tal forma
que o ensino filosófico possa ajuda-lo na consolidação de seu desenvolvimento
intelectual, gerando algumas condições de suas possibilidades futuras como um
adulto pensante e crítico de sua realidade histórica e cultural (UFPI, 2006a, p. 8).

Mas, para isso, Fátima conclui seu posicionamento com um questionamento: “[...] os
dois cursos, eles fazem bem o papel deles, mas será que nós, alunos, estamos cumprindo o
nosso papel? A questão é essa.”
A concepção de Fátima vai ao encontro da compreensão de Belloni (2002), ao
expressar que os problemas das experiências de EaD não se situam tanto no lado da oferta, ou
seja, do ensino, no qual a qualidade varia, mas tem resultados satisfatórios. Os problemas
estão no lado da demanda, isto é, da aprendizagem, na qual não há tradição de auto estudo.
Carla também enfatizou que o saber fazer docente independe da modalidade em que
houve o processo formativo, pois “uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática”,
acrescentando: “no meu curso presencial, eu também não saí preparada cem por cento, eu
aprendi mesmo, na prática”, assim como ressaltou que o saber fazer docente se adquire na
ação e na reflexão da e na ação, “na vivência em sala de aula”. Nesse caso, a discente nos traz
o sentido de que o fazer da docência se aprende no fazer, teorizando a prática e praticando a
teoria, o que, segundo ela, “[...] inicia-se no estágio” e depois na reflexividade da sua própria
ação como docente.

4 O aprender fazer docente na articulação teórico-prático: “os estágios são equivalentes”
(Carla)

Ao discorrer que o saber fazer docente tem seu início no decorrer da vivência em sala
de aula proporcionada pelo estágio, Carla nos remete a Freire (2001), ao trazer um dos
objetivos centrais do estágio curricular como um espaço de construção de aprendizagens
significativas no processo de formação dos professores; ou seja, junto com as disciplinas
teóricas desenvolvidas nos cursos de formação, o estágio tem potenciais possibilidades de
contribuir com o fazer profissional do futuro professor.

Kanashiro (2011), também enfatiza que os estágios ainda são os tempos e os espaços
que possibilitam, de fato, o encontro do aluno com o futuro campo de trabalho, embora as
diretrizes nacionais definam que as práticas precisam acontecer desde o início dos cursos de
licenciatura. Em função disso, Castro (2000) vê a importância do estágio supervisionado e
estabelece que este precise oferecer condições para que os alunos testem os diferentes saberes
aprendidos na formação e revertam em capacidades específicas no exercício docente,
configurando, assim, a articulação entre teoria e prática necessária ao exercício da docência.
Nessa perspectiva, é comum o questionamento de como ocorrem os estágios em uma
formação à distância. Consta no Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de Química na
modalidade à distância (UFPI, 2006b) que o estágio curricular supervisionado de ensino
previsto nos diversos currículos dos cursos de licenciatura a distância, constitui componente
curricular obrigatório dos cursos de formação de recursos humanos para o magistério, bem
como para os cursos de licenciatura da UFPI, e, assim, deve atender a legislação que
disciplina o funcionamento do estágio curricular nos cursos de licenciatura plena: Resolução n.
01/02 - CNE, Resolução n. 02/02 - CNE, Resolução n. 199/03 - CEPEX/UFPI, Resolução n.
109/04 - CEPEX, Resolução n. 01/06 - CNE e Resolução n. 115/05 - CEPEX/UFPI. (UFPI,
2006b).
Dessa forma, o estágio compreende
[...] o período em que o estudante de graduação permanece em contato direto com o
ambiente de trabalho, objetivando iniciar o futuro educador em sua vida profissional,
através da vivência de situações concretas de ensino, sob a orientação e
acompanhamento direto de um docente-supervisor ou àqueles que já possuem
experiência uma reflexão sobre a sua práxis pedagógica (UFPI, 2006b, p. 73).

Assim sendo, o estágio curricular supervisionado de ensino das licenciaturas da UFPI,
seja ela presencial ou à distância, ocorre presencialmente, com carga horária total de 405
(quatrocentas e cinco) horas-aula, distribuídos nos estágios supervisionados de ensino I (75
horas-aula), II (90 horas-aula), III (120 horas-aula) e IV (120 horas-aula), sendo ofertados nos
últimos quatro semestres letivos do curso, atendendo à legislação vigente. Cada curso
organiza os estágios obrigatórios com autonomia e de acordo com o seu PPP.
Consta no PPP do curso de Filosofia que essa articulação entre teoria e prática
também é cristalizada na monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), nos diversos
seminários (mensais) e nas disciplinas tópicas, uma vez que permitem o aprofundamento dos
estudos e seu exercício pedagógico. A articulação teoria-prática também está reforçada pelo
acréscimo dos créditos de natureza instrumental no currículo, de tal forma a permitir um
melhor aproveitamento e eficiência na prática dos alunos (UFPI, 2006a).

Diante das especificidades da EaD, cabe-nos situar que, tendo o estágio
supervisionado o objetivo de atuar como espaço em que o aluno/futuro professor entrecruza
as aprendizagens teóricas com a edificação do ser professor ‘em sala de aula’, o estágio
supervisionado na EaD também acontece em sala de aula. Nessa perspectiva, os PPPs dos
cursos (UFPI, 2006a, 2006b) determinam que a operacionalização do estágio aconteça na
cidade onde está localizado o polo de apoio presencial, sob a responsabilidade de uma equipe
que atua de modo presencial e a distância composta por:
a) Professor orientador, do quadro efetivo da UFPI, responsável pela organização e
acompanhamento das etapas do estágio (planejamento, elaboração de materiais,
indicação de referencial teórico, orientação e avaliação);
b)

Tutores-supervisores de estágio, atuantes em cada polo de apoio presencial, têm a
atribuição de acompanhar, orientar e avaliar os alunos em todas as etapas do estágio;
elaborar calendários e agendas de reuniões sobre o processo de avaliação; e apresentar à
coordenação do curso a distancia os relatórios de atividades;

c)

Professores supervisores, profissionais pertencentes ao quadro de pessoal da instituição
ou escola campo, são os responsáveis pelo acompanhamento direto dos estagiários nas
etapas desenvolvidas no local de estágio em parceria com os tutores-supervisores de
estágio;

d)

Tutores a distância e tutores presenciais, responsáveis por auxiliar, quando
solicitados, a equipe de estágio e os alunos.

Diante disso, ao buscar os sentidos atribuídos à qualidade da formação, Fátima
destacou o rigor na execução do estágio curricular da EaD: “foram quatro estágios, sendo que
os estágios III e IV foram a regência em sala de aula [...]. Nós fomos pra sala de aula, o
professor [da turma] e o tutor estavam lá presentes, dizendo o que estava certo e o que estava
errado”. Esta foi uma experiência que, segundo ela, foi importante, pois, apesar de estar em
sala de aula, “sempre se aprende algo novo, sempre há algo que vai te direcionar na profissão.”
E ela destacou que “as experiências das oficinas, palestras, especialmente no estágio IV com a
turma dos alunos do ensino médio da Educação de Jovens e Adultos [EJA] foram momentos
significativos.”
Diante disso, compreendemos que Fátima atribuiu qualidade ao estágio cursado na
EaD, ao ressaltar a importância de uma experiência na qual a formação do professor é
favorecida pela vivência nas diferentes situações de ensino-aprendizagem, bem como pela
apreensão das dinâmicas de interação entre os elementos que compõem a prática pedagógica.

Já Helena teve a concepção de que o estágio, da forma que acontece, não é capaz de
formar o docente para atuar em sala de aula e, segundo ela: “se comparar com a educação
presencial [...] também não prepara”, pois, em nenhuma das duas modalidades acontece o
“feedback” da articulação teórico-prático. Este é outro ponto que também merece ser
considerado. Pensamos ser importante para a articulação teórico-prático, que, durante e/ou
depois, as observações e/ou participações realizadas pelos alunos sejam consideradas no
currículo do curso de formação, dentro de um espaço/tempo, privilegiando uma análise crítica
e diálogo, na tentativa de interagir a realidade profissional com os elementos estudados
durante a formação inicial.
A esse respeito, Carvalho (1985) procura deixar claro que a aprendizagem se constrói
à medida que as experiências vivenciadas nos estágios são discutidas e teorizadas num
momento destinado a essa finalidade no interior do curso de formação inicial; e, conforme
Behrens (1991), a fim de que o ensino na universidade não seja descontextualizado, mas
enriquecido com a problemática do cotidiano escolar, e nem a prática da escola seja somente
fruto do senso comum ou uma prática pautada pelo saber tácito, construído pela rotina,
reprodução ou repetição das ações, mas fruto de uma ação crítica e reflexiva sustentada por
um consistente referencial teórico.
No entanto, o que Carla pontuou, foi que esses momentos não foram incentivados:
“não tem um tempo hábil para as trocas de experiências”. A mesma relatou que no presencial
também não houve momento para discutir as vivências nos estágios: “essas trocas acontecem
nas conversas de bastidores”, o que foi confirmado por Helena anteriormente, ao dizer que na
educação presencial também “não há esse feedback na sala de aula.” Diante disso, podemos
entender que os sentidos atribuídos pelos discentes aos dois processos de estágio são
equivalentes, não só nos princípios, na metodologia de funcionamento, mas também nas
fendas, naquilo que deve ser repensado para uma melhor articulação da teoria com a prática e,
consequentemente, com o fazer profissional do futuro professor.
Não podemos deixar de destacar também a concepção de Carla sobre o aprender fazer
docente na reflexão da e na ação docente: “no meu curso presencial, eu também não saí
preparada cem por cento, eu aprendi mesmo, na prática”. Entendemos a concepção de Carla
em consonância com os novos paradigmas de formação que, segundo Brito (2006), assentamse na compreensão de que o processo formativo por si só não assegura a efetiva preparação
profissional do(a) professor(a); isso porque “a formação não se constrói por acumulação (de
cursos, de conhecimentos ou de técnicos), mas sim através de um trabalho de reflexividade
crítica sobre as práticas” (NÓVOA, 1992, p. 25).

Tardif (2002) também nos auxilia na compreensão de que os saberes docentes são
plurais e heterogêneos, haja vista que são constituídos pela integração de saberes
profissionais, disciplinares, curriculares e da experiência. Dessa forma, a trajetória da
formação docente recebe influências de fatores diversos e, assim, não podemos prever se essa
ou aquela formação é capaz ou não de formar um docente, pois a formação é processual e
contínua.
Nesse contexto, entendemos que os caminhos percorridos nos processos formativos são
importantes, mas, de modo especial, é a conjuntura ação-reflexão-ação pedagógica, ou prática
reflexiva (SCHÖN, 1992), que possibilita aos professores a construção de destrezas
profissionais, de esquemas de ação e de saberes (dentre outros) de experiências (TARDIF,
2002) necessárias ao cotidiano do trabalho docente, e que estas experiências têm o seu
desenvolvimento na vivência como aluno, no estudo da teoria, na experiência do estágio
curricular, mas é, de fato, durante o exercício da docência que ela se aperfeiçoa ou, mais
criticamente, efetiva-se.
Consideramos que o fazer docente é individual, personalizado, depende da
subjetividade do docente diante da realidade encontrada, pois, como se diz, na prática, a teoria
é outra, e acreditamos que o saber fazer docente efetiva-se, de fato, na vivência da profissão
docente, na ação e reflexão da e na ação como docente.

Considerações finais

Assim, na tentativa de sumarizar a discussão proposta neste trabalho, que buscou
compreender os sentidos atribuídos pelos discentes da EaD à relação entre a
qualidade/credibilidade da formação presencial e a distância, compreendemos que as
modalidades educativas, embora tenham suas diferenças e fendas no fazer, não são
relacionadas com uma formação de maior ou melhor qualidade. Ambas são entendidas como
comprometidas com o processo formativo dos futuros docentes. Em função disso, a
credibilidade da formação surge de forma individual, subjetiva, dependendo do envolvimento
do aluno com o processo.
Portanto, a compreensão dos sentidos atribuídos pelos discentes que passaram pelas
duas experiência formativas (presencial e a distância) não corroboram com as concepções
contrárias apresentadas inicialmente à formação do docente na EaD. Pelo contrário, reforça,
no contexto e configuração pesquisada, o compromisso dessa modalidade em preparar o
aluno, no que é de responsabilidade desse futuro profissional. No entanto, não podemos

deixar de levar em consideração que os discentes estão falando de um lugar, de uma pertença,
há toda uma configuração que incide sobre eles, e, neste caso, percebemos que eles são
coerentes e defendem o processo no qual estão inseridos.
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Formação inicial

Formação na EaD

(nome fictício)

Tempo de

Docente em: curso/nível

docência

1 – Helena

Pedagógico e

(casada, 2 filhos)

Lic. Psicologia

2 – Fátima (35 anos,

Lic. Letras/Português

solteira)

(Uespi )

4. Carla

Data da
entrevista

Lic. Filosofia

10 anos

Psicologia - nível superior

03/04/2012

Lic. Filosofia

14 anos

Fundamental maior

15/08/2012

Lic. Biologia

Lic. Química

8 anos

Ensino médio

20/07/2012

5. Kátia

Lic. Pedagogia.

Lic. Filosofia

8 anos

Educação infantil, fundamental completo

15/08/2012

(36 anos,

Magistério

(31 anos, casada, 2 filhos)

e educação especial

casada, 2 filhos)
Dados dos entrevistados
Fonte: Dados da pesquisa.
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Resumo – O designer instrucional tem sido reconhecido como fundamental na
elaboração de cursos. Ele é responsável pelas fases que vão desde a análise do
problema educacional até o planejamento e a implementação de soluções para
este problema. Portanto, faz-se importante uma análise do papel que esse
profissional deverá exercer. Nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo
entender como este profissional atua na elaboração de cursos virtuais sob a ótica
do conhecimento pedagógico necessário. Portanto este artigo teve como objeto de
estudo a análise das etapas de elaboração do curso “Se Essa Rua Fosse Minha –
Capacitação de Professores em Educação Para o Trânsito”. Para alcançar o
objetivo deste estudo, foi realizada uma pesquisa exploratória de natureza
qualitativa. Foram analisados os dados do curso e os documentos de especificação
de design. Os resultados deste trabalho apontam que o designer instrucional
exerce importante papel pedagógico, uma vez que é responsável pelo
desenvolvimento de metodologias e técnicas, tendo em vista atender aos estilos de
aprendizagem, adequando o conteúdo ao desenvolvimento das inteligências
múltiplas e possibilitando assim que o Ambiente Virtual de Aprendizagem ofereça
ao aluno condições de um aprendizado significativo e dinâmico.
Palavras-chave:
pedagógica.

Design

Instrucional;

Educação

a

Distancia;

Abordagem

Abstract – The instructional designer has been recognized as fundamental in the
development of courses. He is responsible for the phases ranging from the analysis
of the educational problem to the planning and implementation of solutions to this
problem. Therefore, it is important to an analysis of the role that these professionals
should exercise. In this perspective, this study aims to understand how this
business works in the development of virtual courses from the perspective of the
necessary pedagogical knowledge. So this article was to study the object of the
analysis of the course preparation steps "If This Street Were Mine - Teacher
Training in Education for Traffic." To achieve the objective of this study, an
exploratory research of qualitative nature was accomplished the course data and
design specification documents were analyzed. The results of this study show that
the instructional designer plays an important educational role, since it is responsible
for developing methodologies and techniques, in order to meet the learning styles,
adapting the content to the development of multiple intelligences and thus enabling
the Virtual Environment learning provides students with conditions of a significant
and dynamic learning.
Keywords: Instructional Design; Distance Education; pedagogical approach.
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Introdução
A modalidade de Educação a Distância no Brasil teve respaldo legal com a
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) no ano de
1996. O artigo 80 da LDBEN estabelece a modalidade de educação a distância em
todos os níveis de ensino. No ano de 2005 foi estabelecida a política da qualidade
de oferta através do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 que faz uma
definição de educação a distância como [...] modalidade educacional na qual a
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com
a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação [...]. (Brasil, 2005).
No ano de 2007 o Ministério da Educação (MEC) publicou os Referenciais de
Qualidade para a Educação Superior a Distância. Tal documento tem como objetivo
estabelecer parâmetros, princípios, diretrizes e critérios a serem utilizados por
instituições que venham a oferecer cursos nesta modalidade (BRASIL, 2007). Além
disso, o documento apresenta passo-a-passo como deverá ser a organização dos
cursos. Um fator importante a ser observado neste documento e que merece
atenção trata da equipe multidisciplinar que deverá atuar desde o planejamento dos
cursos até a sua implantação e execução, e essa equipe deverá ser coordenada por
um Designer Instrucional (DI). Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE):
[...] o Designer Educacional, também registrado na CBO (Classificação Brasileira de
Ocupações) como Desenhista instrucional, Designer instrucional e Projetista
instrucional, implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de
projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a
distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e
aprendizagem. Atuam em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis
de ensino para atender as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os
processos educacionais. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando
mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o
processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas.
(Ministério do Trabalho, 2009).

Portanto conforme definição do MTE o DI tem várias funções que vão desde a
organização do trabalho até a execução do projeto de design instrucional. E mais, é
responsável por viabilizar o trabalho da equipe multidisciplinar.
Na mesma direção conforme Kensky e Barbosa (2007), o DI é responsável
não só pela elaboração dos cursos virtuais, mas por todas as fases desde o
planejamento, desenvolvimento até a seleção da metodologia mais adequada, para
que se possa atingir os objetivos educacionais propostos diante de cada contexto
(KENSKY; BARBOSA, 2007, p. 3). Para tanto o DI deverá, segundo Filatro (2008),
compreender e saber utilizar as várias Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação (TDIC), fazendo uso das mesmas para que ocorra um processo de
ensino e aprendizagem focado no desenvolvimento do ser humano dentro da
sociedade tecnológica.
Ainda segundo Filatro (2008, p.21), o design instrucional é definido como […]
a ação intencional de planejar, desenvolver e aplicar situações didáticas específicas
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que incorpore, tanto na fase de concepção como durante a implementação,
mecanismos que favoreçam a contextualização e a flexibilização". Portanto na
modalidade de EaD (Educação a Distância), desenvolver e “projetar soluções para
problemas educacionais específicos”(FILATRO, 2008, p.9), dentro das mais variadas
áreas da educação é tido como a função principal do DI. E ainda, a autora afirma
que para tal, este profissional deverá considerar em seu planejamento as diferentes
abordagens pedagógicas, visando atender as necessidades de aprendizagem dos
vários tipos de aprendizes, de forma a atender os objetivos propostos para a
aprendizagem.
Segundo Kenski (2010) cada projeto ou cada nova situação de aprendizagem
deve ser considerado como único e, portanto deve ser contextualizado e
desenvolvido pensando nas especificidades dos alunos. Dessa forma os recursos,
ferramentas e atividades utilizadas devem considerar tais especificidades e outras
mais que surgem em cada situação pedagógica.
Diante dessa realidade, é importante que o profissional responsável pelas
etapas de planejamento e desenvolvimento da proposta pedagógica, faça
intervenções necessárias e conduza o trabalho adotando um plano que responda as
várias demandas pedagógicas de formação, ou seja, assuma um olhar pedagógico,
para que o curso atenda aos alunos de forma a contribuir com a formação que está
sendo proposta. Nesse sentido se faz necessário entender como o DI atua na
elaboração de cursos virtuais sob a ótica do conhecimento pedagógico necessário,
para que o curso seja desenvolvido.
Neste sentido, este trabalho teve como objeto de estudo a análise das etapas
de elaboração do curso “Se Essa Rua Fosse Minha – Capacitação de Professores
em Educação Para o Trânsito”, tendo em vista compreender quais as abordagens e
recursos pedagógicos foram utilizados na elaboração do mesmo. A proposta do
curso foi desenvolvida por uma designer instrucional como Trabalho de Conclusão
de um Curso de Especialização. Para alcançar o objetivo deste estudo, foi realizada
uma pesquisa exploratória e descritiva de natureza qualitativa.
Para o planejamento do curso foram utilizados alguns recursos, ou
ferramentas de design instrucional, como quadros e tabelas. Estes recursos
sintetizam etapas de discussão coletiva entre os atores de demanda e de
planejamento do curso. A possibilidade de registrar as conclusões da equipe
multidisciplinar ao final de cada fase, em documentos de planejamento torna o
desenvolvimento do projeto do curso uma sistemática de gestão, uma das
atribuições do DI. Além disso, a gestão do conhecimento do processo de
desenvolvimento do projeto registra as etapas de criação, amadurecimento e
consolidação das ideias, tornando a ação do DI mais eficiente ao longo do tempo.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO CURSO
O curso objeto deste trabalho, é livre e na modalidade de EaD, seu objetivo é
capacitar os professores através de uma proposta interativa buscando uma prática
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pedagógica coletiva para que esses educadores se tornem multiplicadores do tema
educação para o trânsito nas suas escolas.
O planejamento da proposta do curso foi estruturado conforme descrição
contida no quadro 1, em que são apresentados o nome, objetivo e duração, carga
horária e público alvo, pré-requisitos e acessibilidade, ementa e critério para
aprovação, e também a justificativa e relevância do curso. Do ponto de vista
pedagógico esta fase representa o escopo em que se oferecerá o curso.
Com relação a ementa do curso, os módulos previstos apresentam a temática
de forma simples e objetiva. No primeiro módulo foi proposta uma ambientação para
que o aluno possa conhecer o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e as
principais ferramentas que serão utilizadas durante o curso. Os 5 módulos seguintes
buscam conceituar a temática trânsito e sua aplicação no dia-a-dia, e o último
módulo tem como culminância a construção de um pequeno projeto. Como critério
de aprovação foi definido que o aluno deverá ter participado de pelo menos 50% dos
fóruns de discussão, além de ter aproveitamento de 70% nas atividades avaliativas
propostas no curso. Nesta fase, o aspecto pedagógico estabelece o conteúdo e
perspectiva de avaliação.
O quadro 1 também sintetiza a fase de análise do projeto, que originará o
curso, ou seja, responde às questões de seu objetivo e quem é o público e as suas
características, o resultado esperado, as possibilidades de atender às pessoas com
deficiência, conteúdo e carga horária esperados. Nesta etapa é também possível
apresentar a ementa do curso, uma vez que será este conhecimento que
possibilitará o desenvolvimento de etapas seguintes do planejamento e
desenvolvimento do mesmo.
Quadro 1- Dados do Curso
Nome do curso

Se Essa Rua Fosse Minha – Capacitação de Professores em Educação
Para o Trânsito.

Objetivo do curso

Trabalhar o tema transversal trânsito com os professores do ensino
fundamental para que os mesmos possam aplicar a temática em sala de aula
de forma lúdica e prazerosa, tornando-se multiplicadores de trânsito.

Carga Horária

Presencial

0

Virtual

30 horas/aula

Número de vagas

100 vagas

Duração do Curso

6 semanas

Público-alvo

Professores do município de Belo Horizonte/Minas Gerais que atuam na rede
pública de ensino no nível de Ensino Fundamental
-ser professor da rede pública municipal de Belo Horizonte
-ser professor do Ensino Fundamental
-disponibilidade de 5 horas semanais para realização do curso.

Pré-requisitos
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Quadro 1- Dados do Curso - continuação
Acessibilidade

O curso possui alguns recursos para acessibilidade a Pessoas com
Deficiência Visual e Auditiva.

Ementa

Módulo I – Ambientação: Conhecendo o Ambiente Moodle
Módulo II – O que é Trânsito: conceitos relacionados ao trânsito.
Módulo III – Mobilidade Urbana: as várias formas de mobilidade urbana no
trânsito.
Módulo IV – Cidadania e Sustentabilidade: a responsabilidade de cada
cidadão no trânsito e as possibilidades de sustentabilidade.
Módulo V – A Família e o Trânsito: os sujeitos envolvidos no trânsito e as
normas para cada sujeito transitar.
Módulo VI – A Escola e o Trânsito: o trânsito nas proximidades da escola.
Módulo VII – Projeto “Se Essa Rua Fosse Minha”: as ações executadas no
trânsito e o que se pode fazer para melhorar.

Critério de
Aprovação

Para ser aprovado no curso o aluno deverá ter participado de pelo menos
50% dos fóruns de discussão, além de ter aproveitamento de 70% nas
atividades avaliativas propostas no curso.

Justificativa e
relevância

Diante do grande número de acidentes de trânsito no Brasil, o curso se
justifica como uma abordagem preventiva e educativa, tendo em vista que os
professores deverão aplicar os conhecimentos adquiridos neste curso
tornando-se educadores de trânsito para a faixa etária a partir de 6 anos.

Fonte: Elaborado pelas autoras (dados de pesquisa)

No que diz respeito à acessibilidade o curso prevê o atendimento a Pessoas
com Deficiência (PcD), buscando a inclusão desses sujeitos, principalmente porque
um dos módulos do curso apresenta essa temática. Para atender as pessoas com
deficiência visual é proposto a transcrição textual de imagens e a áudio-descrição,
que é a descrição de imagens por meio de palavras. Para as pessoas com
deficiência auditiva o curso utiliza legendas para descrição de vídeos.

DESIGN INSTRUCIONAL DO CURSO: OS RECURSOS DE
PLANEJAMENTO
O design Instrucional tem como objetivo o planejamento do curso, visando a
definição de conteúdos, atividades e as estratégias que serão utilizadas, tendo como
finalidade alcançar os objetivos específicos propostos para a aquisição da
aprendizagem (FILATRO, 2008). No curso analisado o designer optou por uma
proposta de design instrucional fixo em que o trabalho do DI “constitui-se, em grande
medida, na elaboração e distribuição de produtos fechados, tais como objetos de
aprendizagem e recursos digitais” (FILATRO, 2008, p. 28), embora esteja
contemplada a interação entre os participantes que de forma colaborativa irão
trabalhar a partir dos vários temas propostos na ementa.
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Para que ocorra uma comunicação entre a equipe multidisciplinar responsável
pelo curso, o designer utilizou documentos de especificação. Tais documentos
servem de orientação para que profissionais das mais variadas áreas trabalhem na
mesma direção e, consequentemente, obtenha-se a produção de um curso que
atenda os objetivos educacionais previstos. Os documentos utilizados durante a fase
de planejamento foram os seguintes: Mapa de Atividades, Matriz de Design
Instrucional e o Storyboard (SB).
O Mapa de Atividades é um dos principais recursos utilizados pelo DI.
Consiste num documento em formato de colunas com o detalhamento de todas as
atividades que serão disponibilizadas no AVA: Aula/Unidade: apresenta a
identificação e a carga horária necessária para realização da unidade; Tema
principal: apresenta o tema principal da aula; Subtemas: consiste em subdivisões do
tema principal; Objetivos específicos: objetivos relacionados às competências
cognitivas que o aluno deverá desenvolver durante o curso; Atividades teóricas:
especificação das atividades referentes aos conteúdos e as ferramentas e recursos
que serão utilizados; Atividades práticas: especificação das atividades utilizadas
para que o aluno coloque em prática o conhecimento adquirido na unidade de
estudo, bem como os recursos, ferramentas, prazos e tipos de avaliações que serão
utilizadas. (FIGUEIREDO e MATTA, 2012)
Já a Matriz de Design Instrucional apresenta informações de orientação à
equipe multidisciplinar, possibilitando um detalhamento de atividades, que
normalmente sejam mais complexas. Apresenta uma identificação da atividade
detalhada com os objetivos propostos para a atividade, a definição do tipo de
interação que será estabelecida, se individual, em grupo, em dupla, ou outro, o
prazo e as ferramentas que serão utilizadas na proposta, e se haverá algum material
de apoio ao aluno, bem como a definição do local onde será disponibilizado esse
material. Também consta na matriz de design instrucional o que se espera como
objeto final da atividade que será produzido pelo aluno para ser avaliado. E no
campo de feedback, o prazo, e local onde o aluno irá visualizar as notas e
comentários das atividades (SANTOS e FIGUEIREDO, 2015).
O Storyboard (SB) é um importante recurso utilizado pelo DI visando
especificar o conteúdo exato que deve ser produzido. Apresenta de forma visual o
que deve ser desenvolvido pela equipe. Segundo Filatro (2008) os storyboards são
importantes para a descrição como em uma linha de tempo, possibilitando inserir
detalhes das cenas tais como áudios, locuções e outras informações técnicas
necessárias para o produto final. Dessa forma é possível estabelecer entre a equipe
de produção uma comunicação para que a produção das ideias aconteça sem
adiamento de tomada de decisões. E mais, para a autora “o SB funciona como (1)
documentação das decisões relacionadas ao design instrucional, (2) base para a
gestão, o controle e a comunicação do projeto e (3) demonstração do produto final
para os diversos interessados” (FILATRO, 2008, p. 61). Sendo assim se torna
extremamente relevante a utilização deste recurso para que a equipe de produção
desenvolva um produto final de acordo com a demanda.
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DESIGN INSTRUCIONAL DO CURSO: ANÁLISE
Além de compreender os processos de tecnologia e planejamento, é necessário que
o DI seja capaz de utilizar as várias teorias pedagógicas na elaboração de cursos
virtuais ou presenciais (OLIVEIRA, 2015). Segundo Filatro (2008, p.21) o DI tem
como objetivo: […] a ação intencional de planejar, desenvolver e aplicar situações
didáticas específicas que incorpore, tanto na fase de concepção como durante a
implementação, mecanismos que favoreçam a contextualização e a flexibilização".
Na proposta de planejamento do curso, foi utilizada a teoria construtivista
(sócio- interacionista) de Vygotsky (1991), em que o desenvolvimento do indivíduo
acontece a partir do processo sócio, histórico e cultural. Segundo Almeida (2000), “a
teoria de Vygotsky tem como perspectiva o homem como um sujeito total enquanto
mente e corpo, organismo biológico e social, integrado em um processo histórico”
(ALMEIDA, 2000, p.34). Para este autor o conhecimento é sempre mediado
conduzindo assim o indivíduo a uma aprendizagem que acontece a partir das
interações desses indivíduos com o meio, sendo a linguagem fundamental nessa
interação. (OLIVEIRA, 2015).
Portanto, o curso foi planejado e direcionado tendo em vista possibilitar
interação entre os participantes através de atividades nos fóruns de discussão, onde
os participantes manifestam suas opiniões sobre um determinado assunto e
dinâmicas em grupo, cujo objetivo era o estudo de um determinado tema e a
construção coletiva de novas opiniões. Tais atividades possibilitam aos alunos a
promoção de discussões. Segundo Vygotsky (1998) as relações de diálogo quando
ganham significado são promotoras de internalização do conteúdo estudado.
Outra ferramenta utilizada como promotora de interação foi o glossário, que
possibilita ao aluno a criação de uma lista de conceitos sobre um tema estudado a
partir das discussões promovidas, ocorrendo dessa forma um “novo aprendizado
pautado na interação e socialização do conhecimento, conhecimento este adquirido
individualmente e que culminará no desenvolvimento de habilidades sociais”
(OLIVEIRA, 2015, p.35).
Neste sentido o DI deve associar o conhecimento do AVA a ser utilizado e as
ações pedagógicas, segundo a concepção escolhida para o curso, de modo a
potencializar o processo de aprendizado do aluno. Este aprendizado é estabelecido
a priori pela equipe multidisciplinar, de maneira que o professor possa avaliar ao
término das atividades a conquista de aprendizado, para isto estabelece os objetivos
de aprendizagem e posteriormente as atividades propostas.
Para a definição dos objetivos da aprendizagem o DI utilizou a Taxonomia dos
Objetivos de Aprendizagem de Bloom (BLOOM; HASTIN; MADAUS, 1971) tal como
classificados no quadro 2:
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Quadro 2: Classificação dos objetivos de Aprendizagem
Domínio

Aprendizado

Afetivo

-pressupõe o desenvolvimento da área emocional ou afetiva do aprendiz,
possibilitando o manifestar das emoções, sentimentos, atitudes e posturas;

Psicomotor

-está ligado ao desenvolvimento físico e motor do aprendiz;

Cognitivo

-possibilita a aquisição de novos conhecimentos, ou seja, ao desenvolvimento
intelectual nos níveis de conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e
avaliação.
Fonte: BLOOM; HASTIN; MADAUS, 1971

As atividades do curso foram definidas e planejadas tendo em vista atender
aos domínios cognitivo e afetivo. A análise do DI deve considerar o planejamento
das atividades de modo que potencialize o aprendizado dos alunos, e de forma
gradual o torne um indivíduo autônomo no seu aprendizado significativo. O uso da
Taxonomia de Bloom permite ao DI avaliar se o planejamento das atividades,
descritas no mapa de atividades, tem associação com a intencionalidade da aula.
Os objetivos de aprendizagem no domínio cognitivo devem assegurar ao
professor identificar se o conteúdo planejado e disponibilizado na aula tenha sido
apreendido pelo aluno, deste modo deve ser estabelecido como uma ação a ser
esperada do aluno.
Já no domínio afetivo pressupõe o desenvolvimento da área emocional ou
afetiva, possibilitando manifestar emoções, sentimentos, atitudes e posturas,
apresentando os níveis de receptividade (ouvir), de resposta (responder aos
estímulos), de valorização (aceitar), de organização (relacionar) e de caracterização
(desenvolver), (BLOOM; HASTIN; MADAUS, 1971). Durante o curso, o objetivo é
que o aluno desenvolva tais habilidades principalmente durante a participação nos
fóruns de discussão e atividades em que são exigidas a tomada de atitudes e
posturas. O domínio psicomotor que está ligado ao desenvolvimento físico e motor,
não foi utilizado no curso.
O quadro 3 apresenta um detalhamento dos objetivos desenvolvidos no
domínio cognitivo do curso. Nesta consolidação o DI amplia seu posicionamento
pedagógico sobre o planejamento do conteúdo, reafirmando uma de suas
competências, a pedagógica. Ao listar os objetivos de aprendizagem no domínio
cognitivo, o DI consegue hierarquizar o envolvimento proposto ao aluno ao longo
das atividades do curso, enfatizando a formação de um indivíduo contextualizado em
seu meio, no que concerne o conteúdo do curso, tornando-o um agente de
transformação social.
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Quadro 3- Descrição dos objetivos das aulas no domínio cognitivo
Nível

Objetivos específicos do curso

Conhecimento

Identificar as funcionalidades do AVA Moodle e a organização do curso.
Identificar as ferramentas utilizadas no curso.

Compreensão

Explicar os conceitos relacionados ao trânsito.
Descrever a utilização do tema trânsito nas escolas.
Explicar sobre a importância de inclusão dos usuários com mobilidade reduzida
Explicar sobre as responsabilidades de cada indivíduo no sistema trânsito e a
acessibilidade.
Descrever sobre a responsabilidade de cada cidadão no trânsito e suas
possibilidades de sustentabilidade.

Aplicação

Conceituar cidadania no trânsito.
Descrever sobre a segurança nos arredores da escola

Análise

Analisar as várias formas de mobilidade urbana no trânsito.
Analisar as atitudes dos cidadãos no trânsito
Analisar como é o trânsito nas proximidades da escola.

Síntese

Planejar ações e normas para os sujeitos envolvidos no trânsito transitarem.
Elaborar ideias sobre formas de segurança nos arredores da escola.
Formular ações que possam ser executadas no trânsito e para melhorar a
segurança.
Planejar intervenções nos arredores da escola

Avaliação

Justificar as ações escolhidas para o projeto

Fonte: Elaborado pelas autoras (dados da pesquisa)

Estilos de Aprendizagem, Inteligências Múltiplas e avaliação do
processo de aprendizagem
Para Felder e Silverman (2003) a aprendizagem pode ocorrer a partir de diferentes
estilos de aprendizagem, onde consideram a aprendizagem com quatro dimensões
relevantes: visual ou verbal; sensorial ou intuitiva; ativo ou reflexivo; e sequencial ou
global. Tais estilos trabalham com polos opostos, mas isso não quer dizer que cada
indivíduo tenha que ser classificado em apenas um deles. Portanto ao DI cabe
identificar quais as atividades e as ferramentas do AVA potencializam o aprendizado
dos alunos, enfatizando a possibilidade de disponibilizar ao educando o conteúdo
instrucional nas mídias e ferramentas variadas, buscando atender aos diversos
estilos de aprendizagem.
O quadro 4 apresenta os recursos (mídias ou ferramentas) que foram
utilizados para o atendimento aos diversos tipos de aprendizes bem como suas
características:
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Quadro 4: Características dos Estilos de Aprendizagem
Estilo de
Aprendizagem

Característica

Visual

São aprendizes que tem uma memória visual.

Mídias: Vídeo e Animação em
Flash.

Verbal

São aqueles que aprendem melhor a partir da
leitura de textos.

Ferramentas: página e livro.

Ativo

Aprendizes que tendem a reter melhor as
informações discutindo e aplicando conceitos
de forma colaborativa (interação).

Ferramentas: Wiki e glossário.

Reflexivo

São aprendizes que necessitam de um tempo
para pensar sobre os conteúdos estudados
(atividades individuais).

Ferramenta: Hot Potatoes e
Questionário.

Global

São aqueles que fazem uma associação do
assunto com o dia-a-dia a partir do todo.

Mídia: arquivo de PPT.

Aprendizes que preferem estudar a partir de
um conteúdo organizado e encadeado em
sequências.

Ferramentas: página e livro.

São aqueles que gostam de aprender a partir
de fatos e informações práticas.

Ferramenta: fórum de discussão

São aqueles que gostam de descobrir novos
conceitos
Fonte: elaborado pelas autoras (dados de pesquisa)

Ferramenta: glossário e fórum de
discussão

Sequencial

Sensorial
Intuitivo

Mídias ou ferramentas do AVA

Mídia: arquivo em PDF.

Ferramenta: Tarefa.

Mídia: arquivo em PDF.

Portanto infere-se, a partir do quadro 4, que o DI deva conhecer as
características de cada estilo de aprendizagem para a definição das atividades que
melhor se adequam para a construção de um aprendizado significativo.
O desenvolvimento das inteligências múltiplas dos alunos também foi levado
em consideração pelo DI. Segundo Gardner (1995) “a inteligência é um potencial
biopsicológico que pode ser ativado para processar informações, solucionar
problemas ou criar produtos que sejam valorizados em qualquer cultura”
(GARDNER, 1995, p.47).
Para o autor o indivíduo possui pelo menos oito inteligências que podem se
manifestar, são elas: Inteligência musical, Inteligência corporal-cinestésica,
Inteligência lógico-matemática, Inteligência linguística, Inteligência espacial,
Inteligência interpessoal, Inteligência intrapessoal e Inteligência naturalista, tais
inteligências são agrupadas em quatro grupos: abstratas, concretas, sociais e
espirituais. (OLIVEIRA, 2015, p.38). Como o curso tem como objetivo atender a um
público diversificado é importante que o DI escolha atividades tendo em vista
atender aos alunos nas suas especificidades.
É importante que o aluno consiga desenvolver seu potencial e utilizar sua
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capacidade cognitiva para que suas habilidades possam ser demonstradas, através
das várias possibilidades que se manifestam a partir das características de cada tipo
de inteligência. Portanto o DI deverá apropriar-se de tais informações como
norteadoras do seu trabalho de forma a desenvolver o potencial dos alunos. O
quadro 5 apresenta as atividades e recursos que foram utilizadas para o
atendimento de quatro tipos de inteligências que serão desenvolvidas durante o
curso:
Quadro 5 - Tipos de Inteligências desenvolvidas durante o curso
Tipo de
inteligência

Inteligência
linguística

Inteligência
espacial

Inteligência
interpessoal

Inteligência
intrapessoal

Característica

Atividades

O aluno tem habilidade para lidar
com palavras e símbolos de maneira
criativa e de se expressar de
maneira clara e objetiva.
Compreende a inteligência da fala e
da comunicação escrita.

Fóruns de discussão e elaboração de
textos e arquivos de apresentação (power
point)

O aluno tem a capacidade de
reproduzir situações através de
desenhos e imagens e de se
localizar no espaço de forma
minuciosa.

Elaboração de arquivos de apresentação
(power point)

O aluno tem a capacidade de
interagir com as pessoas de forma
consciente e respeitando as diversas
opiniões.

Fóruns de discussão, elaboração de um
glossário e uma dinâmica em grupo
através da ferramenta Wiki.

O aluno apresenta um autodomínio,
disciplina e administra bem as
emoções. São alunos que gostam de
trabalhos individuais.

Atividades individuais como questionário,
Palavra Cruzada, texto e apresentações,
através da ferramenta tarefa e a
elaboração de um projeto final de forma
individual sobre o tema trânsito.

Fonte: elaborado pelas autoras (dados de pesquisa)

Conforme as informações contidas no quadro 5, foram utilizadas atividades
diversificadas, uma vez que o desenvolvimento das inteligências múltiplas deve ser
pensado pelo DI como possibilidade de atender as especificidades de aprendizado
dos vários tipos de aprendizes, de forma que o processo se torne atrativo e
dinâmico.
A avaliação do processo de aprendizagem é outro fator importante a ser
analisado pelo DI. Durante o planejamento do curso é importante que se tenha em
vista o caráter pedagógico da avaliação que, nas palavras de Libâneo “é uma tarefa
didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo
a passo o processo de ensino e aprendizagem”. (LIBÂNEO, 1994, p.195). E ainda, é
a partir da avaliação que novas adaptações são propostas no decorrer do trabalho,
buscando atender as objetivos propostos pelo professor.
No que diz respeito à avaliação do processo de aprendizagem, o DI utilizou a
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proposta que abrange as dimensões diagnóstica, somativa e formativa. A avaliação
diagnóstica é, segundo (Gil, 2006), aquela que identifica os conhecimentos prévios
dos alunos contribuindo dessa forma para a definição das estratégias de ensino
mais adequadas. O DI utilizou, por exemplo, a ferramenta fórum de discussão logo
no início do curso, para que o aluno apresente suas expectativas em relação ao
curso, e a ferramenta questionário, com o objetivo de diagnosticar os conhecimentos
prévios do aluno sobre determinado tema.
Na maioria das atividades do curso foi definida a avaliação somativa
caracterizada por Gil (2006) com “a finalidade de proporcionar informações acerca
do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, para que o professor
possa ajustá-lo às características dos estudantes a que se dirige. Suas funções são
as de orientar, apoiar, reforçar e corrigir” (GIL, 2006, p. 247-248). Este tipo de
avaliação é importante para analisar o processo formativo do aluno. A avaliação foi
utilizada na maioria das aulas. Foram utilizadas atividades mais livres como envio de
tarefas (relatórios de aulas ou resenhas), a participação em fóruns de discussão, a
elaboração de glossário e da Wiki (construção coletiva de um texto).
Um momento de avaliação formativa foi definido apenas no final do curso. Tal
avaliação visou apresentar um somatório das etapas do processo de aprendizagem
de forma cumulativa (GIL, 2006). As atividades utilizadas foram a elaboração do
projeto final do curso, e uma apresentação visual do mesmo, a partir de uma arquivo
no formato de apresentação. Este trabalho individual culmina com as ações de
análise e crítica acerca do conteúdo desenvolvido ao longo do curso, e que espera
do professor, aqui no papel de aluno, a concepção de uma sequência didática que,
de forma interdisciplinar, possa abarcar o assunto trânsito, em sua prática em sala
de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo fazer uma análise do design instrucional do curso
“Se Essa Rua Fosse Minha – Capacitação de Professores em Educação Para o
Trânsito”, sob o olhar pedagógico, enfatizando menos os aspectos tecnológicos e de
formalização de desenvolvimento, como mapa de atividades ou matriz de design
instrucional. O aspecto pedagógico do trabalho do DI deve estar presente na
fundamentação instrucional do curso, uma vez evidenciando e operacionalizando o
processo ensino-aprendizagem baseado na tecnologia da modalidade a distância.
Buscou-se avaliar as etapas previstas para o trabalho do DI, tendo em vista
atender ao modelo de aprendizado, definido neste trabalho como práticas que se
utilizam de tecnologias para promover o aprendizado a partir de interações entre os
alunos e educadores. E mais, interações do aluno com o conteúdo e com toda a
tecnologia digital utilizada no processo de aprendizagem.
Percebeu-se que o DI exerce importante papel pedagógico, sendo
responsável por todo o processo de planejamento pedagógico do curso, desde a
escolha da teoria pedagógica mais adequada aos objetivos do curso, a definição dos
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
objetivos da aprendizagem tendo como foco o aluno, a escolha de atividades,
recursos e ferramentas que possibilitem tanto o desenvolvimento das inteligências
múltiplas quanto atender aos diferentes estilos de aprendizagem. E mais, utilizar-se
do processo de avaliação educacional como promotora da aprendizagem
significativa.
Dessa forma, infere-se que o DI é responsável pelo desenvolvimento de
metodologias e técnicas, que possibilitem aos alunos um aprendizado dinâmico, e
que o Ambiente Virtual de Aprendizagem ofereça ao aluno condições para
desenvolver suas potencialidades.
Por fim, acredita-se que o olhar pedagógico do DI seja fundamental para aliar
tecnologia ao ensino de forma consistente e promotora de um aprendizado pautado
nas especificidades de cada aluno.
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Resumo –
Este trabalho descreve a relação da metodologia Technological Pedagogical
Content Knowledge TP(A)CK e sua aplicação como ferramenta no processo de
ensino e aprendizagem nos cursos de formação de professores à distância. Propõese como objetivo geral apresentar a ferramenta TP(A)CK como metodologia na
formação de professores para uso das TDIC como recurso de ensino-aprendizagem.
Foram utilizados como arcabouço teórico para as Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação os autores Cysneiros (2006), Marinho (2006), Marconi;
Pulga (2012), Grosseck; Marinho; Tarsia(2009). Para a Educação a Distância
utilizou-se Homberg (1985), Moore (1990), Belloni (2008), Mugnol (2009), Araújo;
Rezende (2015), Saviani (2005), Dziekaniak; Rover (2011). No Processo Ensino e
Aprendizagem na EaD utilizou-se Rezende (2002); Cysneiros (2006), Lopes;
Fürkotter (2009) e para o TP(A)CK a fundamentação se deu em Cysneiros (2006),
Coutinho (2011), Koehler; Mishra (2006). Foi feita uma revisão bibliográfica com o
intuito de provocar uma reflexão sobre práticas educativas dos docentes nas aulas
da educação à distância. Conclui-se que a metodologia TP(A)CK é uma ferramenta
que pode ser utilizada no exercício docente para instigar os alunos (futuros
professores) para o uso das TDIC como estratégia educacional.
Palavras-chave: TP(A)CK. TDIC. Formação de professores. Processo de ensino e
aprendizagem. Educação à Distância.

Abstract –
This paper describes a methodology of relationship Technological Pedagogical
Content Knowledge TP(A)CK and its application as a instrument in the teaching and
learning process in training courses for teachers in the distance. It is proposed as a
general objective to present the tool TP(A)CK as a method in teacher training for the
use of TDIC as a teaching and learning resource. They were used as theoretical
framework for the Digital Information and Communication Technologies (DICT)
authors Cysneiros (2006), Marinho (2006), Marconi; Pulga (2012), Grosseck;
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Marinho; Tarsia (2009). For Distance Education was used Homberg (1985), Moore
(1990), Belloni (2008), Mugnol (2009), Araújo; Rezende (2015), Saviani (2005),
Dziekaniak; Rover (2011). In processes Teaching and Learning in Distance
Education was used Rezende (2002); Cysneiros (2006), Lopes; Fürkotter (2009) and
for the reasons TP(A)CK occurred in Cysneiros (2006), Coutinho (2011), Koehler;
Mishra (2006). A literature review was made in order to cause a reflection of
educational practices of teachers in classes of distance education. We conclude that
the TP(A)CK methodology is a instrument that can be used in teaching exercise to
instigate students (future teachers) for the use of TDIC as educational strategy.
Keywords: TP(A)CK. DICT. Teacher training. Teaching and learning. Distance
Education.
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INTRODUÇÃO
A educação em sua construção histórica tem se fundamentado em práticas educativas
diversificadas no constante desafio de acompanhar a evolução da vida humana no
mundo, entretanto, muito pouco se percebe de mudança em relação ao papel do
professor, do aluno e da própria educação para a construção da sociedade. O sistema
educativo continua reproduzindo os anseios de uma determinada classe social mesmo
que revestidas de concepções pedagógicas transformadoras.
Inicialmente, tinha por finalidade a transferência de um patrimônio cultural, isto
é, a reprodução de conteúdos baseados em modelos com caráter cumulativo de
conhecimentos. Objetivava a perpetuação da sociedade e da cultura através de
cidadãos eficientes onde o diploma era um instrumento de hierarquização social.
O ensino era centrado no professor, que desempenhava o papel de transmissor
de informações, elaborador de modelos, formador de hábitos, enquanto ao aluno
cabia a tarefa de ouvir e reproduzir o aprendizado em provas e exames. Era o
professor quem definia o que o aprendiz deveria saber; como o conteúdo deveria ser
passado e quando deveria ser apresentado; e a avaliação era feita tendo metas a
serem alcançadas, não reconhecendo a construção do conhecimento feita pelo aluno.
No final do século XX e durante o século XXI, assistimos a um momento
histórico educacional em que seu objetivo de atender às necessidades da sociedade
apresenta-se ineficiente. Vivemos em uma sociedade denominada “sociedade do
conhecimento”1 e a educação não consegue acompanhar seu desenvolvimento.
Desenvolvimento esse impulsionado pelo avanço da ciência e das tecnologias digitais.
As tecnologias, principalmente as tecnologias digitais de informação e
comunicação (TDIC)2, estão presentes na vida das pessoas no âmbito social e
profissional, entretanto não encontram, no contexto educacional, espaço para se
desenvolver. Cria-se assim um grande abismo entre a sociedade e a educação, que
continua a reproduzir práticas pedagógicas tradicionais.
Assmann afirma que
A profundidade e a rapidez de penetração das Tecnologias de Informação e
Comunicação - TIC está transformando muitos aspectos da vida cotidiana e
ao longo de toda a evolução da espécie humana nunca houve mutações tão
profundas e rápidas. (ASSMANN, 2003, p.17)

Entretanto, no contexto educacional, percebemos um divisor de águas. O aluno
1

O pioneiro na utilização desse termo foi Bell, em The coming of the post-industrial society. Nesse
livro, criou o termo “sociedade do conhecimento”, em que afirmava que a economia estava saindo
de uma era industrial, na qual a maioria das pessoas estava envolvida na produção de coisas,
para uma era pós-industrial, na qual o trabalho estava cada vez mais envolvido com a produção
de conhecimentos.
2 Na visão de Marinho e Lobato (2008), consistem em tecnologias que têm o computador e a internet
como instrumentos principais, diferenciando-se dessa forma de outras Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC).
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ao chegar à escola precisa assumir o papel de educando passivo e receptor de
informações apresentadas pelo professor. Os docentes continuam na prática
transmissiva onde impera a oralidade, a aula expositiva, a reprodução do livro em
sala, o quadro branco, dentre outros. Tecnologias essas que já não atendem ao
momento histórico vivenciado pela sociedade.
Enquanto nas organizações sociais as tecnologias são incorporadas
rapidamente aos processos, o contexto educacional tem dificuldade em incorporar as
TDIC e construir novas práticas educativas.
Os professores, um dos braços dessa dificuldade de incorporação, não se
sentem suficientemente preparados para empregar as tecnologias digitais em sala de
aula. Utilizam as TDIC na preparação das aulas, mas não em sala de aula como
recurso pedagógico, reproduzindo em seus contextos educativos as práticas
vivenciadas em sua formação que, na grande maioria, reproduzem práticas de uma
educação tradicional.
Nóvoa (2007) comenta que, no início de sua vida profissional, foi professor do
Curso Normal e, juntamente com outros colegas, ensinou as teorias mais
revolucionárias que pudessem imaginar e que, ao final do ciclo formativo, foi assistir
à aula de uma de suas alunas mais brilhantes e se deparou com uma aula tradicional
e conservadora. Ao questioná-la sobre o fato, ela afirmou que os professores não
haviam ensinado coisas inovadoras e, ao entrar em sala de aula, sempre se lembrava
de sua professora primária reproduzindo as mesmas práticas.
A vivência formativa de ensino tradicional dificulta a construção de formas
diferentes do “fazer” pedagógico do professor, além da ausência ou ineficiência de
formação para o uso das tecnologias digitais como ferramenta de aprendizagem.
Criar uma cultura de tecnologias digitais na escola [...] permitir que o uso do
computador agregue valores à formação, valores que vão além de
simplesmente saber operar uma máquina [...] e é nessa perspectiva de
‘ensinar com’ [...] que devemos concentrar nossos esforços. (MARINHO,
2006)

A construção da cultura de uso das TDIC no processo de ensino e de
aprendizagem perpassa necessariamente pela formação do professor. É necessário
que os cursos de formação repensem os processos de ensino e de aprendizagem
frente aos avanços das tecnologias digitais e ao crescimento de acesso à informação.
As TDIC podem ser um instrumento importante nesse processo, porém é necessário
que ao professor sejam oportunizadas vivências de práticas que lhe permitam rever
ações e avançar na direção de uma nova prática pedagógica em uma sociedade cuja
tecnologia digital está incorporada no dia a dia das pessoas.
Um dos caminhos pode ser a construção de práticas pedagógicas vivenciadas
com as TDIC nos cursos de Educação a distância (EaD), utilizando para isso a
metodologia do TP(A)CK.
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Problema
O professor em sua formação pedagógica vivencia, ainda, práticas educativas
baseadas na transmissão e reprodução de conhecimento, do ensinar e do aprender a
partir da repetição de conteúdos e de uma quantidade excessiva de informações.
Durante muito tempo, o professor vem desempenhando papéis balizados pelos
conceitos e preconceitos adquiridos nas experiências pessoais e vivenciadas em sua
formação acadêmica e que repetem em sua vivência de sala de aula.
O avanço das tecnologias digitais em todos os segmentos da sociedade e,
principalmente, no cotidiano dos alunos, exige da educação e dos professores uma
quebra de paradigmas, uma revisão de práticas pedagógicas realizadas, uma
reorganização dos conceitos do uso que fazem das TDIC. A apropriação das
tecnologias digitais pelo professor pode possibilitar a transformação da escola em um
ambiente de colaboração, trazendo ganhos significativos para a educação.
A utilização das TDIC pelo professor pode permitir novas práticas educativas,
mas é preciso que ele compreenda que tem um novo papel a desempenhar no
contexto da sociedade do conhecimento e da informação e há uma necessidade
premente de “ressignificar as tecnologias para mudar a escola”. (MARINHO, 2006)
A formação dos professores através da EaD pode significar a ruptura com
metodologias tradicionais uma vez que, em sua formação, o aluno-professor estará
vivenciando práticas pedagógicas que vão além do quadro, giz e oralidade. As
tecnologias digitais, utilizadas como recurso de ensino e de aprendizagem,
possibilitarão que o professor perceba e entenda as TDIC como ferramenta
educacional.
A EaD pode ser o caminho para o professor conhecer e apropriar-se das TDIC
como recurso educativo, podendo incorporá-las em sua prática de maneira a construir
novos métodos pedagógicas em consonância com as necessidades e anseios da
sociedade contemporânea.
Essa nova metodologia implica mudança significativa dos conceitos adquiridos,
das ideias pré-concebidas, ruptura de pensamentos e condutas impregnados que
modelam o papel docente e que são construídos em sua formação. Entretanto, não
basta permitir ao professor o contato pedagógico com as TDIC, corre-se o risco com
isso de apenas mudar o pano de fundo da educação tradicional. É preciso que novas
metodologias sejam desenvolvidas para que novas práticas possam ser construídas
pelo professor. Por todo o exposto, questiona-se:
A metodologia TP(A)CK pode provocar uma transformação na prática
pedagógica do professor na EaD e resultar em experiências inovadoras no processo
de ensino e de aprendizagem para o aluno da educação virtual?
Este artigo se propõe a uma reflexão e parte da premissa de que uma formação
docente para uso das TDIC a partir da metodologia TP(A)CK possibilitará ao professor
desenvolver conhecimentos e saberes para inovar sua prática educativa, a partir de
uma nova concepção do uso das tecnologias em sala de aula e do papel do professor
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no contexto educativo contemporâneo.
Objetivos
No intuito de responder ao questionamento e aos pressupostos deste artigo, propõese como objetivo geral apresentar a ferramenta TP(A)CK como metodologia na
formação de professores para uso das TDIC como recurso de ensino-aprendizagem.
Para atingir ao objeto geral, enunciam-se como objetivos específicos: a)
descrever as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC); b) identificar
o papel da EaD para a construção de novas práticas educativas com uso das TDIC;
c) examinar o processo ensino-aprendizagem que acontece na EaD; d) investigar e
empregar a metodologia Technological Pedagogical Content Knowledge - TP(A)CK
na formação docente da EaD.
Justificativa e Relevância
Muito se fala da profissão docente, do papel do professor e das práticas educativas
por ele realizadas em sala de aula. O mundo vivencia mudanças significativas em
decorrência do desenvolvimento tecnológico e a educação precisa acompanhar essa
evolução. O professor, neste contexto de transformação, exerce um papel importante.
Conhecer novas ferramentas e metodologias que possibilitem a formação
docente nesta nova realidade é uma das motivações pessoais que justificam este
artigo.
Para a academia, este trabalho se justifica pela necessidade de investigar de
forma mais profunda a metodologia TP(A)CK e sua aplicação na formação docente.
Faz-se mister aprofundar na relação conteúdo, pedagogia e tecnologia com foco nos
conhecimentos múltiplos para integrar a tecnologia na sala de aula transformando a
prática docente.
Para a sociedade em geral, este artigo se justifica, pois não há transformação
sem educação, não há educação sem escola e não há escola sem professores e
alunos. A revolução tecnológica provoca um grande desafio para as instituições
escolares, que devem inovar, convergindo para uma educação que se reflita na
participação e interferência na realidade.
O assunto se torna relevante a partir do momento em que a educação, e aí a
escola, está desafiada a repensar sua prática de forma a integrar as TDIC ao processo
de ensino e de aprendizagem. Essa integração não compreende apenas a simples
ação de operar as máquinas e softwares, assim como outras ferramentas
tecnológicas, mas utilizá-las em sala de aula aliadas a uma estratégia pedagógica,
para a construção do conhecimento do aluno, levando-o a ser capaz de pensar e agir
de forma crítica e criativa.
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Discussão Epistemológica
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC
Quando se pensa em tecnologia, a imagem que surge é a do computador. Mas são
muitas as tecnologias que estão no cotidiano do homem, desde as mais simples e que
já passam despercebidas, até as mais complexas. Mas o que é tecnologia?
“Tecnologia é o conjunto de conhecimentos ligados a objetos materiais
construídos por seres humanos incluindo o próprio objeto técnico.” (CYSNEIROS,
2010)
Na atualidade, estamos cercados por tecnologias, sejam elas analógicas, como
rádio, televisão, telefone, ou as tecnologias digitais, como a internet, computador, web,
e outras mídias interativas, permitindo a comunicação e contribuindo para a geração
de novos conhecimentos.
O uso do computador na educação brasileira iniciou-se por volta dos anos 80
e, desde então, tem-se colocado na perspectiva de transformação das práticas
educacionais, permitindo a construção de novas ações pedagógicas em sintonia com
a realidade social vigente.
“As escolas brasileiras [...] já estão equipadas com computadores e têm agora
o problema em integrá-los à vida que ocorre cotidianamente em suas salas de aula”.
(MARINHO, 2006)
Essa integração perpassa pela prática pedagógica do professor, que precisa
aliar ao conteúdo trabalhado as tecnologias digitais de maneira pedagógica, com o
objetivo de um aprendizado significativo.
As mais avançadas tecnologias poderão ser empregadas para criar,
experimentar e avaliar produtos educacionais, cujo alvo é avançar um novo
paradigma na Educação, adequado à sociedade de informação para
redimensionar os valores humanos, aprofundar as habilidades de
pensamento e tornar o trabalho entre mestre e alunos mais participativo e
motivante. (MARCONI; PULGA, 2012)

“Para enfrentar os desafios da mudança, os docentes necessitam exercitar
novas práticas pedagógicas e deter competências e habilidades que certamente não
eram requeridas em um passado relativamente recente”. (GROSSECK; MARINHO;
TARCIA; 2009, p.120)
Diante dessa nova realidade social e educacional, o professor precisa ser
formado para utilizar as TDIC como recurso pedagógico e um dos caminhos é a
vivência de práticas educativas com as tecnologias digitais em sua formação inicial.
Nesse sentido, a formação oferecida pelos cursos em EaD pode apresentar-se
como uma maneira de os professores construírem uma nova metodologia de trabalho
uma vez que, como exemplificou Nóvoa (2007), os alunos reproduzem as práticas que
vivenciam durante o período de formação, logo, experimentando situações de ensino
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em que utilizam as TDIC como recurso de aprendizagem, poderão construir novos
conceitos de metodologias de trabalho.
Assim, os docentes terão a oportunidade de desenvolver caminhos para o
processo de ensino, explorando e aliando os recursos tecnológicos digitais ao
conteúdo pedagógico para o que é central: a aprendizagem.
Educação a distância (EaD)
A Educação a distância – EaD não é uma maneira pertencente à atualidade de se
fazer educação. Alguns autores afirmam que ela já acontece desde a antiguidade e
exemplificam com as cartas dos apóstolos para algumas comunidades cristãs. O que
podemos apontar como marco da EaD, do jeito como a conhecemos hoje, foi o curso
de taquigrafia, promovido em 1728, por correspondência, pelo professor Caleb Philips,
nos Estados Unidos da América – EUA, e que oferecia um ensino perfeito em lições
semanais além de um certificado.
Constatamos que a educação a distância se desenvolve através de atividades
pedagógicas com o uso de comunicação, que independem de tempo e lugar, onde se
encontram as pessoas envolvidas no processo. (MUGNOL, 2009). Ela é composta por
Métodos en los que, debido a la separación física de los estudiantes y los
profesores, la fase interactiva; así como la preactiva, de la enseñanza se
realiza mediante elementos impresos, mecánicos o electrónicos 3.
(HOLMBERG, 1985)

A educação a distância é uma relação dialógica, estruturada e autônoma que
exige meios técnicos para mediatizar a comunicação e é caracterizada por uma
grande estrutura, baixo diálogo e grande distância que inclui também a aprendizagem.
(MOORE, 1990 apud BELLONI, 2008)
Possui algumas características bem específicas como a separação física entre
professores e alunos, atividades educativas que se utilizam das TDIC, lições
independentes do tempo e do espaço geográfico, distribuição de informação massiva
e baixo diálogo.
No Brasil, os sistemas nacionais de EaD foram instituídos em decorrência da
necessidade de qualificação de uma grande quantidade de trabalhadores frente às
inovações tecnológicas advindas do capitalismo e apresentava-se, no final da década
de 70 do século XX, como a mais rápida e a mais econômica forma de instrução e, na
década de 90, a EaD foi implantada como política pública para a formação de
professores como uma perspectiva de formação abrangente e de atendimento a todos
os locais do país com o uso da internet. (ARAÚJO; REZENDE, 2015)
A EaD foi difundida no Brasil com a mensagem de ser o aluno o sujeito ativo
de seu conhecimento e do uso das tecnologias como facilitadora do processo de
3

Métodos em que, devido à separação física entre professores e estudantes, a fase interativa assim
como a proativa do ensino acontece mediante elementos impressos, mecânicos ou eletrônicos.
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ensino e de aprendizagem. Encantou o país e reverberou na população o “eco” do
acesso à educação para todos, de forma gratuita em um iminente discurso de propiciar
à sociedade uma formação acadêmica e uma consequente melhoria da qualidade de
vida, de empregabilidade e de ascensão social.
Os cursos de formação de professores foram incentivados pelo Estado a partir
de meados do século XIX e, no século XX, buscou dar conta da falta de docentes para
o ensino infantil e fundamental. Investiu recursos para financiar a educação a
distância, fomentou nas Instituições de ensino público a oferta dos cursos de
licenciatura, distribuiu bolsas, equipou laboratórios, ampliou as redes nacionais de
comunicação e estruturou a EaD com foco em uma sociedade mais justa e igualitária.
Ela se apropriou de concepções que priorizam a prática, propiciam a autonomia
do aluno que se torna um sujeito aprendente, autônomo e é capaz de gerir o seu
próprio processo de aprendizagem. (BELLONI, 2008)
A escola, espaço de aquisição de conhecimentos, antes restrita apenas à
comunidade acadêmica, ganha “asas” e se torna um espaço aberto, possibilitando a
interação entre todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino e de
aprendizagem, e o professor se transforma em um facilitador da ação educativa. O
trabalho centra-se na atividade prática, nos métodos e processos de aprendizagem,
no interesse e na qualidade do aprendizado (SAVIANI, 2005)
A inovação com o uso das TDIC é uma característica da modernidade na escola
e provoca um afastamento da monotonia e do tradicionalismo muito constante no
ensino presencial. A flexibilidade do tempo e do espaço permite que diferentes
pessoas tenham acesso ao ambiente educacional nos mais diversos momentos.
O Estado incentivou a formação dos professores por intermédio dos cursos de
licenciatura para preencher uma lacuna de docentes certificados para o ensino infantil,
fundamental e para algumas áreas de formação básica. O objetivo maior de todo esse
investimento na educação a distância é o reconhecimento da necessidade do uso
adequado da informação e do conhecimento mediada pelas TDIC que já estão
presentes no cotidiano das pessoas e em suas atividades, que rompem barreiras
geográficas e temporais e são essenciais como mola propulsora para o
desenvolvimento social. (DZIEKANIAK; ROVER, 2011)
Há uma imperiosa necessidade de adaptação da educação à sociedade do
conhecimento. O aluno da EaD possui uma bagagem de conhecimentos que, ao
mesmo tempo, é dinâmico e histórico e não pode ser ignorado, fruto de toda uma
experiência de vida. O docente deve ser capaz de, com o uso das TDIC, interconectar
os elementos desconexos dos dados, propiciar o processamento das informações,
permitir o aprendizado do novo com o já conhecido e sustentar um arcabouço teórico
que fundamente e permita a compreensão da realidade para, então, o aluno
transformá-la.
Diante desses novos desafios que o momento histórico apresenta, a educação
está centrada nas potencialidades individuais. O professor deve ser diferente nas suas
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ações, livre das certezas de um mundo em constante movimento e capaz de romper
com os velhos métodos de ensino para que, na produção do conhecimento, provoque
a emancipação do ser humano.
Processo Ensino e Aprendizagem na EaD
O ensino presencial apresenta uma formação tradicional em que o professor ainda
está no centro do processo, fundamentado na oralidade e a sala de aula é estruturada
com carteiras voltadas para o quadro e para o professor. Entretanto, quando
buscamos o ensino na EaD, acreditando em uma prática mais atual, percebemos que
o aluno é visto como um receptor de informações que devem ser memorizadas. O
enfoque continua sendo dado ao conteúdo, o conhecimento é hierarquizado e não há
valorização da criatividade e da imaginação do aluno, que continua sendo um
reprodutor de informações adquiridas.
O mundo mudou e as demandas educacionais também. Não se pode mais ficar
preso a práticas pedagógicas tradicionais, velhas formas de fazer, mesmo que se
utilizem recursos inovadores como as tecnologias digitais. A escola está sendo
desafiada a utilizar as TDIC para provocar mudanças e transformar velhas práticas
em novas metodologias. (MARINHO, 2006)
O ensino, nesse novo momento da sociedade, deve estar centrado no aluno,
no ser humano e nas possibilidades que o mundo oferece. O aluno deve ter controle
de seu aprendizado, de sua construção em um ensino recheado de significação. E
para isso o uso das TDIC apresenta-se como uma possibilidade de mudança de
práticas educativas.
O uso das novas tecnologias pode contribuir para novas práticas pedagógicas
desde que seja baseado em novas concepções de conhecimento, de aluno,
de professor, transformando uma série de elementos que compõem o
processo ensino-aprendizagem. (REZENDE, 2002, p.2)

Na prática pedagógica, “o objetivo maior das tecnologias na escola é a
otimização da atividade pedagógica nas várias disciplinas” (CYSNEIROS, 2006)
O uso das TDIC modifica o papel do professor propiciando a ele alternativas
para ser o mediador, o facilitador da aprendizagem. Ele deve criar oportunidades para
que os alunos interajam com a realidade e promovam mudanças em seus
comportamentos e atitudes.
Enfatizamos a necessidade de se buscar um modelo de formação docente
que comporte formas de apropriação crítica e contextualizada das TDIC, de
modo a possibilitar a exploração plena de seu potencial em ambientes de
aprendizagem que permitam a alunos e professores redimensionarem os
seus papéis. (LOPES; FÜRKOTTER, 2009, p. 4)

O docente, utilizando as tecnologias digitais como recurso pedagógico e
articulado aos conteúdos curriculares, oferecerá uma mudança estrutural na educação
e reduzirá o abismo entre educação e sociedade.
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Technological Pedagogical Content Knowledge – TP(A)CK
Os professores, na atualidade, possuem a tarefa de favorecer e preparar o aluno para
os desafios da contemporaneidade. E no que tange ao uso das TDIC, os educadores
ainda as utilizam muito aquém das suas potencialidades, mais para preparar
atividades do que como recurso em sala de aula.
Para quem aprende a ser professor, a forma de aquisição de habilidades
pedagógicas com objetos tecnológicos, de modo não planejado, tem sido a
observação de mestres talentosos. Somos naturalmente inclinados a ensinar do modo
como aprendemos e a tecnologia na escola não foge à regra. (CYSNEIROS, 2006)
A mudança de atitude e de visão sobre o uso das TDIC do professor perpassa
pela sua formação que, muitas vezes, reproduz práticas tradicionais, esquecendo-se
de que estamos imersos em uma sociedade totalmente tecnológica. A formação do
professor na EaD oferece a possibilidade de familiarizar-se com os recursos das TDIC,
uma vez que seu desenvolvimento nessa modalidade de ensino ocorre numa relação
entre tecnologias digitais, conteúdos e práticas e, nesse sentido, a possibilidade de o
professor inovar no que se refere às práticas pedagógicas é muito grande. Entretanto,
para que essa inovação da ação do professor ocorra, a articulação de conteúdo
curricular, TDIC e práticas de ensino precisam estar presentes na educação à
distância. Assim, é necessário que “o professor tenha um ‘saber’ que entrelace
conteúdo, pedagogia e tecnologia, três tipos de conhecimento que caracterizam o
professor utilizador das TDIC em sala de aula.” (COUTINHO, 2011)
Na atualidade, não basta ao professor conhecer o conteúdo a ser trabalhado,
ele precisa saber usar as tecnologias digitais integradas a uma estratégia pedagógica
para possibilitar a construção do conhecimento pelo aluno, num mundo em que o
acesso à informação está ao alcance de um ‘clique’. Para isso é necessária uma
sintonia, uma integração das TDIC e do conteúdo curricular que resulte na interseção
balanceada de três tipos de saberes: o conhecimento pedagógico, o conhecimento de
conteúdo e o conhecimento tecnológico, isto é, a metodologia Technological
Pedagogical Content Knowledge (TP(A)CK).
O TP(A)CK foi desenvolvido por Koehler e Mishra (2008) e se apresenta como
uma estrutura para que o professor realize seu papel de mediador entre o aluno e a
construção de seu saber. O conhecimento e a incorporação, pelo professor, dessa
organização pedagógica possibilitarão que as tecnologias digitais sejam utilizadas
como recurso educativo, uma vez que alunos e professores estão imersos em mundo
totalmente tecnológico.
A integração entre conhecimento de conteúdo, conhecimento pedagógico e
conhecimento tecnológico na prática produzirá um tipo de conhecimento flexível
necessário para integrar com sucesso as tecnologias digitais na sala de aula, além de
tornar o trabalho do professor e a educação mais dinâmica e atual.
A metodologia TP(A)CK, se utilizada na EaD, poderá propiciar aos
professores-alunos a oportunidade de conhecerem, apropriarem e incorporarem essa
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prática no cotidiano de sala de aula, estimulando um novo fazer pedagógico que
superaria as barreiras entre a sociedade e a educação, tornando essa última
atualizada e em sintonia com a realidade de seus alunos.

Conclusão
Reconhecemos que a metodologia TP(A)CK, aplicada como ferramenta na formação
dos professores-alunos a distância, pode ser inovadora, uma vez que a EaD oferece
a oportunidade de o aluno interagir pedagogicamente com as TDIC.
O aluno, ao vivenciar práticas nas quais ele compreenda que o conteúdo, as
tecnologias digitais e a pedagogia estão interconectados, pode transformar a sua
forma de aprender e de ensinar.
Com as demandas sociais, no que tange ao uso das tecnologias digitais, o
papel do professor sofreu uma transmutação, embora constatemos que há muitos
docentes que desenvolvem suas aulas considerando o conceito tradicional de
educação. Essa mudança no papel do professor e, consequentemente no perfil
profissional exigido pela sociedade, deve ser experimentado na escola de formação
docente para propiciar novas concepções e valores demandados pelo mundo atual.
A mudança da prática educativa requer do docente uma (re)significação no uso
das TDIC em sala de aula, seja esse espaço de tijolos ou de bits. O professor, no
cotidiano, em suas tarefas rotineiras, utiliza as TDIC com espontaneidade e necessita
se apropriar dessa mesma naturalidade com as tecnologias digitais no ambiente
educativo. Ao incorporar as TDIC como uma estratégia educacional, o professor
adquire uma fluência na sua utilização, agrega valor tecnológico e (re)significa sua
ação pedagógica, descobrindo novas formas de aprender e novas maneiras de
ensinar, o que resulta na transformação de sua prática. A mudança na postura docente
é um desafio a ser enfrentado pelos profissionais da educação e, consequentemente,
pela escola.
As TDIC agregam valores aos fazeres educativos na contemporaneidade e
exige novas formas de atuação para os quais os professores se sentem
despreparados. A ancoragem na escola tradicional dificulta a imaginação de formas
diferentes de fazer a escola sem eliminar a possibilidade de reconstrução do fazer
pedagógico.
A formação de professores na modalidade a distância constitui, neste momento
histórico, como um espaço para a construção de novas metodologias de ensino e, a
partir da compreensão, pelo professor, da relevância do uso das TDIC em sua prática
educativa, a educação pode conquistar novos espaços e novos lugares e reconstruir
o conceito de educação e de escola, que passa a representar uma dimensão
emancipatória dos sujeitos.
O TP(A)CK como metodologia oferece ao professor de EaD a oportunidade de
aplicar em suas aulas os conhecimentos múltiplos tão demandados na sociedade
atual. Para que ele possa utilizar adequadamente essa metodologia, deve ter claro
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que, em primeiro lugar, ele deve explorar seu potencial pedagógico; em segundo
lugar, deve apropriar-se de sua utilização e, por fim, ao se sentir confortável na sua
utilização, propor novas experiências com os alunos para descobrir e aplicar novas
formas de fazer. Nesse contexto, a troca de experiência com os pares, com os alunos
em sala de aula, proporciona um ambiente de colaboração – uma prática difundida
como primordial na EaD – e se constitui em uma estratégia de desenvolvimento
pessoal e profissional que desenvolve conjuntamente suas múltiplas competências.
Todas essas vivências propiciam aos alunos uma experiência de fazer diferente o que
eles sempre fizeram de forma igual e incentivam a busca por novas possibilidades de
aplicação.
Ao vivenciar, na prática, a intersecção de tecnologia, conteúdo e pedagogia,
conhecimentos básicos do TP(A)CK, o aluno (futuro professor) altera suas
concepções advindas da educação tradicional e incorpora em seu cotidiano
profissional uma ação inovadora e transformadora da realidade onde está inserido.
Os processos de ensino e de aprendizagem que ainda acontecem em algumas
instituições educacionais que oferecem a educação a distância e que estão
alicerçados no ensino presencial tradicional pode, sim, ser modificado com o uso do
TP(A)CK. Para que esse fato aconteça, o professor deve estar aberto a explorar o
potencial das TDIC na prática educativa, sem restrições e sem medo. Ao quebrar os
paradigmas que envolvem o uso educacional das tecnologias, o docente da EaD
propicia aos alunos explorar, incorporar e aplicar novas formas de ensinar que
demandam “cair por terra” os preconceitos com relação às tecnologias digitais e
educação.
Na atualidade, há espaço para uma (r)evolução da educação, professores e
alunos necessitam se conscientizar de seus novos papéis numa sociedade do
conhecimento. O TP(A)CK permite organizar os conhecimentos múltiplos que todos
nós trazemos como bagagem de vida e não é mais possível, nesse contexto, ignorar
o aprendizado decorrente das vivências pessoais e para as quais a escola não se
preparou para incorporar, em suas concepções, a aceitação da individualidade de
cada sujeito que a compõe. Somente assim, a educação poderá contribuir para
transformar a sociedade, reedificar valores e projetos que provoquem uma construção
de conhecimento para uma ação crítica, transformadora e criativa.
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RESUMO - O presente texto analisa os trabalhos publicados nos anais do
Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância – ESUD nos anos de 2014 e
2015, que tiveram como temática a tutoria na Educação a Distância (EaD). Entre os
26 trabalhos estudados, a tônica pode ser sintetizada na questão da
profissionalização dessa atividade, na importância da mediação bem sucedida para
a aprendizagem e a diminuição da evasão. Discute-se também a exigência relativa
ao tutor em detrimento da remuneração baixa que recebem.

Palavras-chave: EaD, tutoria, ESUD
ABSTRACT - This text analyses the works published in the annals of the Brazilian
Congress of Remote Higher Education– ESUD in 2014 and 2015, which had as main
subject distance education. Among the 26 works studied, the keynote can be synthesized
in the issue of professionalization of this activity, the importance of successful mediation
for learning and the reduction of tax evasion. The need for training and the requirement
on the tutor at the expense of the low pay they receive were also discussed.
Keywords: Remote education, teaching, ESUD

INTRODUÇÃO
A Educação a Distância-EaD, é uma modalidade de ensino que pode ser ofertada nos
níveis básico e superior, segundo regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) n. 9.394 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996). Pode- se
afirmar que a consolidação da EaD ocorreu, sobretudo, com a publicação dessa e
regulamentação de seu Art. 80 pelo Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005. A
partir dessas bases legais, a modalidade passou a ser estruturada e ofertada mais
intensamente. Recentemente foi publicada a Resolução nº 1 de 11 de março de

2016, que estabelece diretrizes e normas nacionais para a oferta de programas e
cursos de educação superior a distância, expõe no Art. 8º que “os profissionais da
educação, que atuarem na EaD, devem ter formação condizente com a legislação em
vigor e preparação específica para atuar nessa modalidade educacional”. Segundo o
parágrafo primeiro desse Artigo compõe o corpo docente para EaD os seguintes
profissionais: “autor de materiais didáticos, coordenador de curso, professor
responsável por disciplina, e outras funções que envolvam o conhecimento de
conteúdo, avaliação, estratégias didáticas, organização metodológica, interação e
mediação pedagógica, junto aos estudantes, descritas no PDI, PPI e PPC”.
Especificamente sobre o tutor, o parágrafo segundo traz a definição de que todo
profissional de nível superior, a ela vinculado, que atue na área de conhecimento de
sua formação, como suporte às atividades dos docentes e mediação pedagógica,
junto a estudantes, na modalidade de EaD são tutores (BRASIL, 2016).
Dessa forma, para viabilizar os cursos a distância, o tutor passa a ser um dos
profissionais mais importantes nessa modalidade, pois é ele quem exerce a atividade
docente de orientação da aprendizagem, acompanhamento dos alunos, criação de
situações de aprendizagem, entre outros aspectos. Cabe aqui citar que “as
informações já estão na rede; cabe ao professor trabalhar com elas de modo a gerar
situações de aprendizagem significativas” (TARCIA e CABRAL, 2012, p.149). Nessa
perspectiva uma diferença entre transmitir informação e interagir com o aluno com o
objetivo de auxiliá-lo na construção do conhecimento e este é o papel que o tutor deve
exercer.
Com base nessas afirmações este trabalho pretende discutir sobre tutoria a luz
dos artigos apresentados no Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância
(ESUD), nos anos de 2014 e 2015. Foi realizada uma pesquisa por títulos que
continham a palavra “tutor” e “tutoria” nos trabalhos apresentados. A partir disso foi
realizada a leitura de cada artigo encontrado e realizada uma síntese sobre o mesmo.
Foram apresentados 192 artigos no ano de 2014 e foram encontrados 21 trabalhos na
pesquisa realizada. No ano de 2015, foram discutidas 110 produções divididas entre
comunicações orais e pôsteres, sendo seis especificamente à tutoria.
O ESUD é realizado periodicamente pela Associação Universidade em Rede
(UniRede)4, fórum que integra as instituições públicas e onde se encontra a produção
mais sistemática sobre a UAB. Segundo o site da UniRede, esse é o maior evento de
discussão de EaD do País.

EaD – Documentos Legais
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Docência na EaD
A LDB 9.394/96, trouxe mais possibilidades para a EaD constituindo-se em um marco
legal para essa modalidade de educação no País (BRASIL, 1996). Em seu art. 80,
essa Lei expõe que o “Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de
educação continuada” e que a EaD será oferecida por instituições credenciadas pela
União. Esse Artigo é regulamentado pelo Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de
2005. Em trinta e sete artigos, o Decreto dispõe, entre outros aspectos, sobre o
credenciamento de instituições públicas e privadas para a oferta de cursos e
programas na modalidade a distância para a educação básica de jovens e adultos,
educação profissional técnica e educação superior. (BRASIL, 2005). Em seu art. 2º,
fica definido que a EaD pode ser ofertada em diversos níveis e modalidades de ensino:
educação básica, com restrição em relação as séries básicas, educação de jovens e
adultos, educação especial, educação profissional, educação superior;
especialização, mestrado e doutorado (BRASIL, 2005). No Art. 4º ressalta a
obrigatoriedade de avaliação presencial do desempenho do aluno “para fins de
promoção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados” (BRASIL,
2005).
Consensualmente, autores que estudam a EaD entendem-na como uma
modalidade de educação em que a sala de aula torna-se um espaço virtual
ocasionando uma não-convergência de espaço e tempo entre professor e aluno.
Romani e Rocha (2001), por exemplo, afirmam que “a característica principal da
educação a distância é o estabelecimento de uma comunicação de dupla via, na qual
o professor e o aluno não se encontram juntos no mesmo espaço físico, necessitando
de meios que possibilitem a comunicação entre ambos” (ROMANI e ROCHA, 2001,
p.71). Na EaD o aluno é desafiado a pesquisar e entender o conteúdo, participando
ativamente do próprio processo de ensino-aprendizagem. Isso implica em autonomia,
característica da EaD que se relaciona com a capacidade de o aluno gerir o processo
de estudo dentro de um prazo estabelecido. Segundo Belloni (2006, p. 39), “por
aprendizagem autônoma entende-se um processo de ensino e aprendizagem
centrado no aprendente [...] considerado como um ser autônomo, gestor de seu
processo de aprendizagem, capaz de auto dirigir-se e auto-regular esse processo”.
Segundo Belloni (2006, p.79) “uma das questões centrais na análise da EaD, e
talvez a mais polêmica, refere-se ao papel do professor nesta modalidade de ensino,
chamado a desempenhar múltiplas funções, para muitas das quais não foi preparado”.
Na mesma linha de pensamento Mill (2010) denomina essas várias atividades de
polidocência, ou seja, docência coletiva, fragmentada em que cada parte é realizada
por um trabalhador distinto (MILL, 2010). Na educação presencial, um único professor
organiza as aulas, desenvolve o conteúdo, orienta os alunos nas atividades, avalia,
dirige a sala. Já na educação a distância, essas responsabilidades
são
distribuídas por professores, tutores, designers,

administradores de plataforma, editores de vídeo, entre outros. O mesmo autor
realizou uma pesquisa em 2006 em que demonstra que geralmente o tutor tem grande
volume de alunos, recebe bolsas de pequeno valor monetário, é muito cobrado pela
equipe pedagógica, corrige grande volume de atividades em um tempo controlado
pela AVA, ao mesmo tempo em que são exigidas do mesmo competências como
abertura ao novo, adaptação, autogestão, carisma, colaboração, crença na EaD,
capacidade de gestão, ser multiplicador, prático, responsável, tolerante, trabalhador,
etc. (MILL, 2006). Brito e Costa (2013) e Zuin (2006) defendem a importância do papel
do tutor no processo de ensino- aprendizagem. Segundo Brito e Costa (2013, p.3), “o
bom tutor possibilitará, tanto para o aluno quanto para o professor da disciplina, a
cooperação e apoio nas ações pedagógicas do curso”. Para esses autores, “o tutor é
uma peça fundamental para a engrenagem de um sistema que funciona em parceria
entre o governo federal, as instituições públicas de Ensino Superior e os municípios
onde os cursos são efetivamente ofertados”. (BRITO e COSTA, 2013, p.5). Para Zuin
(2006), esse profissional desempenha papel imprescindível não devendo apenas
absorver os conhecimentos, os conteúdos do curso e repassá-los; ele deve ousar,
questionar os conhecimentos e debater com os alunos instigando-os a refletir e a
questionar. Nesse sentido cabe uma citação de Freire (1996):
ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem forrar é ação pela
qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e
acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição
de objeto, um do outro (p.12).

E como será possível expressar uma concepção de educação libertadora, que
favoreça a autonomia dos cursistas na modalidade de Educação a Distância? A
resposta pode ser promover a aproximação dos sujeitos do processo antes e durante
a ação educativa. Na etapa de produção do curso, a equipe multidisciplinar deverá
fomentar um processo colaborativo e interativo entre os membros da equipe, para
ampliar a efetividade da proposta educativa.
Durante a execução de cursos, deve-se potencializar a ação de coordenadores,
professores e tutores junto aos alunos. A escolha dos objetos de aprendizagem e
outros elementos que favoreçam a troca de conhecimentos entre os cursistas devem
estar dentro de uma visão problematizadora. A mediação deverá fortalecer a
proximidade entre cursista e tutor, onde o tutor se aproprie de seu lugar,
demonstrando sua intencionalidade no processo: a construção de um processo ensino
aprendizagem que atenda às expectativas do curso. Isso em um contexto preocupado
também com a relação numérica estudantes/tutor capaz de permitir interação no
processo de aprendizagem.
Para a modalidade de educação a distância o papel do tutor é fundamental. Ele
deve construir uma rede de comunicação e aprendizagem multidirecional

utilizando de recursos de tecnologia de informação e comunicação. O professor, dada
a amplitude dos projetos de EaD e ao número significativo de alunos nele inserido,
não conseguiria sozinho conhecer todos os seus cursistas, responder a todas as
dúvidas, mediar as interações, realizar todas as avaliações e tornar ainda mais
significativo o processo de aprendizagem - contextualizando os conteúdos às
experiências práticas dos alunos. Os tutores são os responsáveis por exercer esse
papel, no sentido de auxiliar os alunos a conseguirem compreender os temas
abordados e assim chegar ao objetivo. Dessa forma, podemos considerar que o êxito
de todo o processo em um curso EaD depende da boa atuação dos tutores.
Segundo Tractenberg (2013):
O tutor é um elemento dinamizador da interação e da (re)construção do saber
pelos aprendizes – alunos, estudantes, educandos, cursistas ou como se
prefira chamar. A tutoria medeia e enriquece a interação entre os aprendizes,
os conteúdos disponibilizados pelos materiais didáticos e a instituição
educacional que os organiza. A tutoria estimula e orienta os aprendizes a
realizarem as atividades propostas para que avancem no seu conhecimento.
(TRACTENBERG, 2013, p. 3)

Caberá ao tutor, oferecer apoio e subsídios pedagógicos e metodológicos para
que os alunos alcancem os objetivos propostos, auxiliando no desenvolvimento nos
educandos de competências e habilidades necessárias ao desenvolvimento em prol
do tema do curso em questão.

TRABALHOS APRESENTADOS NO ESUD 2016 E 2015
Como citado anteriormente, foram encontrados 26 trabalhos com a palavra “tutor” ou
“tutoria” no título. Para uma melhor visualização dos trabalhos encontrados, foi
elaborado no Quadro 1, a seguir:

QUADRO 1 – SÍNTESE DAS PRODUÇÕES ANALISADAS
AUTORIA
1- ARAUJO, Rosana Sarita

TÍTULO
Processo Seletivo De Tutores
Da UAB Da UFAL: Aspectos
para uma Seleção Criteriosa e
Significativa
Evasão Discente na EAD:
Percepção do Papel do Tutor
em uma Instituição de Ensino
Superior

PALAVRAS-CHAVES
seleção de tutores, base legal,
aspectos pedagógicos

3- CESÁRIO, Priscila Menarin;
MILL, Daniel.

Tutoria virtual e aprendizagem
profissional
docente.
Congresso brasileiro de ensino
superior a distância

Aprendizagem da Docência;
Formação
de
Professores;
Educação a Distância.

4- CESÁRIO, Priscila Menarin,
MILL, Daniel

Transformações na docência
em decorrência da experiência
como tutor virtual

Transformações na docência;
Tutor virtual; Educação a
Distância; Docência virtual

5- CHAQUIME, Luciane P.;
MIL, Daniel.

A
Tutoria
Virtual
Ampliação da Docência

como

Docência virtual; Educação a
Distância;
Formação
de
professores; Rede e-Tec Brasil.

6- CHAQUIME,
Luciane
Penteado, MILL, Daniel

Quem educa na ead? um estudo
sobre o perfil de tutores virtuais
de cursos técnicos a distância

Tutor Virtual; Docência virtual;
Educação
a
Distância;
Formação de professores.

7- COSTA, Emmanuele Maria
Correia, COSTA, Cleide
Jane de Sá Araújo

Plano de tutoria: instrumento de
suporte do tutor para auxiliar no
processo
de
ensino
e
aprendizagem

Plano
de tutoria;
aprendizagem

8- FACCHINI, Yara Maria
Guisso
de
Andrade;
AREÃO, Andreza Silva;
FRANCO Laura Ferreira de
Rezende.
9- FELICETTI,
Maria
de
Fátima; TORRES, Kelly
Aparecida; BORBA, Érika
Loureiro; MARTINS, Pablo
Luíz;

Perfil dos professores tutores
de instituições públicas e
privadas
de
educação
a
distância no brasil

Educação a distância; tutoria;
perfil do professor tutor

O
processo
de
ensinoaprendizagem na ead: a
percepção do discente em
relação
ao
trabalho
desenvolvido pelos tutores e
professores
A tutoria como processo de
formação
do
docente
universitário
Fatores
intervenientes
na
mediação pedagógica do tutor: o
caso de um curso de graduação
em
administração
pública
PNAP/UAB

Discente; educação a distância;
ensino
aprendizagem;
autonomia

2- BIZARRIA, Fabiana P. de
A.; SILVA, Maria Aparecida
da; CARNEIRO, Teresa C.
J.

10- LEITE, Jaqueline Câmara,
SANTOS, Claudia Elisiane
Ferreira dos
11- LIMA, Maria Aparecida A.;
PINTO, Anamelea de C.;
OLIVEIRA SÁ, Eliana M.

Tutor; Percepções;
Discente.

Evasão

tutoria;

PROLICENMUS;
Tutoria;
Docência
Universitária;
Proposta
Musicopedagógica
CDG Tutor online; Mediação
EAD;
pedagógica

12- MAROSTI, Márcio Ricardo
Dias Marosti, SILVA, Helen
Camila da Silva, COSTA, Maria
Luisa Furlan
13MATOS,
Heloneide
Alcantara
Matos
Matos,
BOURSCHEID, Sabrina.

O tutor na EaD
algumas reflexões

A relação de trabalho do o
professor tutor na educação à
distância

professor
tutor;
educação à distância

14- OLIVEIRA, Ariadne Helena
Pequeno de; ARAÚJO, Carlos
Eduardo Souza de; DUARTE,
Francisco Ricardo; BATISTA,
Keila Moreira.

Tutoria
em
educação
a
distância: uma análise da
autopercepção dos tutores dos
cursos de pós-graduação a
distância da univasf.

Tutoria; Educação a Distância;
Mediação; Aprendizagem

15- OLIVEIRA,
Francisnaine
Priscila Martins de Oliveira,
LIMA, Claudia Maria de

A relação tutoria e docência nos
cursos de pedagogia
da
Universidade Aberta do Brasil

Educação
a
Distância;
Docência;
Tutoria;
Tutor;
Universidade Aberta do Brasil.

16PETTER,
Rosemery
Celeste; SAMBRANO, Taciana
Mirna;
MACIEL,
Cristiano;
ANJOS, Alexandre Martins
17- PEREIRA, Maira Rejane
Oliveira, MUNIZ, Eliza Flora
Muniz

A avaliação do sistema de
orientação
acadêmica/tutoria
dos cursos de graduação da
UAB na UFMT
A importância da formação
continuada
para
o
aperfeiçoamento da prática
pedagógica dos tutores dos
cursos
técnicos
Percepções
dos
Estudantes da
do
UEMGA/Rede
ETEC Brasil
Curso de Licenciatura
em Física
a Distância da Universidade
Federal de Santa Catarina
Sobre
os aTutores
Presencial
ea
O passo
passo do
professor
e
Distância
Paulo
do
tutor de
referência na ead.
Congresso brasileiro de ensino
superior
a distância
O
papel do
tutor no percurso de
aprendizagem do curso de
licenciatura em informática na
modalidade a distância

Gestão de Sistemas de EaD;
Avaliação Institucional; Sistema
de Tutoria

21- SCHNEIDER, Daniele da
Rocha; MALLMANN, Elena
Maria;
FRANCO,
Sérgio
Roberto Kieling

Fluência tecnológica
dos
tutores no moodle: potencial
para
prática
dialógicoproblematizadora;

fluência tecnológica; prática
dialógico-problematizadora;
tutoria no Moodle.

22- SILVEIRA, Cláudia
Alexandra Bolela

Mediação
pedagógica
e
educação a distância: as
competências do tutor e a
motivação para aprendizagem.

mediação pedagógica;
educação a distância; tutoria;
competência; aprendizagem on
line

23- SOARES, Leililene A.;
MELLO, Rita Márcia A. V. de;
FLORESTA, Maria das Graças
S.; FERREIRA, Mariana S

Importância da mediação do
tutor presencial na educação à
distância

Tutor presencial; mediação;
educação a distância

18- SANTOS, José Sena dos,
CRUZ, Sônia Maria Correa de
Souza e, CRUZ, Frederico
Firmo de Souza e
19- SANTOS, Mariana Estevam
Camilo
dos;
WINCHUAR,
Marcio José de Lima
20- SANTOS, Simone;
SANTOS,
André;
SOUSA,
Renata;
DUARTE, Salvino; BARROSO,
Samuel; COSTA, Karla

brasileira:

Educação a distância, tutor,
professor

trabalho;

Formação continuada. Tutoria.
Prática pedagógica

ensino
a
distância;
tutor
presencial; tutor a distância.

Tutor
de
referência;
professores; modalidade EAD
Educação
a
distância;
Aprendizagem; Tutoria.

24- SOMMERHALDER, Aline;
DUARTE, Camila T.; SANTOS,
Camila Marques

Formação de Professores de
Educação Infantil e Ação
Docente em Tutoria Virtual: Os
Feedbacks
em
Diários
Reflexivos de Estágio

Formação
Inicial
de
Professores;
Estágio
Supervisionado em Docência;
Feedback em Diário reflexivo;
Tutoria Virtual. Educação Infantil

25- SOUZA, Maria Aparecida
Silva; DALLABONA, Carlos
Alberto

A tutoria no AVA do IFES: a
mediação
dos
tutores
a
distância
do
curso
de
licenciatura em informática
Planejamento para atuação dos
tutores online

tutoria; tutores a distância;
mediação;
educação
a
distância

26- ZAUPA, Aglaê
Pereira,
PEREGO,
Cássia
Alves
Perego, LIBERATI, Maria José
Crepaldi Ganancio, RIZO,
Cristiane Maciel

EAD. Tutoria online. PMBoK

Em síntese, as discussões encontradas no trabalho de pesquisa junto as
publicações do ESUD, nos últimos dois anos, se referem a:













profissionalização do tutor como professor;
perfil desse profissional e contexto de trabalho do mesmo;
ampliação da docência a partir da experiência na tutoria virtual;
mediação pedagógica do tutor ;
papel do tutor no enfrentamento da evasão na EaD;
competências do tutor como a motivação pedagógica para a aprendizagem
do aluno;
tutor como responsável pelo apoio e assessoria de professores;
questão do conhecimento tecnológico que a atividade exige;
necessidade de formação mais adequada para exercer essa função;
organização do ambiente virtual de aprendizagem e plano de tutoria;
seleção de tutores;
aspectos históricos da tutoria no Brasil.

As pesquisas realizadas tiveram caráter qualitativo, envolvendo, em sua
maioria, estudos de caso em universidades federais, estaduais e institutos federais de
educação.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Este trabalho teve o objetivo de analisar os trabalhos apresentados nas duas últimas
edições do ESUD que tiveram como temática a tutoria on line. A pesquisa foi iniciada
pela busca da palavra tutor nos títulos dos trabalhos, sendo encontrados 26 artigos.
Foi realizada análise de cada um juntamente com o estudo de documentos legais
sobre EaD.
Considerando os textos apresentados e analisados é possível afirmar que os
tutores exercem outras atividades docentes, pois o valor pago pelo trabalho não
permite dedicação exclusiva. Entretanto há grande exigência de conhecimento e

tempo para a realização da atividade. Desse modo, os artigos evidenciam a
precarização do trabalho na educação a distância, pois por um lado exige-se um
profissional multifuncional e polivalente com níveis de capacitações elevadas e por
outro lado recebem baixos salários em contratos informais de trabalho. Há
desenvolvimento de trabalho docente, mas não há reconhecimento desse trabalho.
Tal realidade indica a necessidade de revisões e mudanças no tocante à forma como
a tutoria tem ocorrido, exigindo o reconhecimento da tutoria como docência no sentido
tanto de favorecer a consolidação da educação a distância.
Os pesquisadores observaram com o estudo que os sujeitos percebem a
ampliação do papel do tutor enquanto mediadores nos ambientes virtuais de
aprendizagem devido a sua função de professor, que responde aos questionamentos
dos alunos. Esse profissional é essencial para o aperfeiçoamento diário da EaD,
precisam ter habilidade para o trabalho autônomo, interativo e capaz de proporcionar
um aprendizado contínuo.
Sobre evasão os trabalhos identificam que suas causas giram em torno do
excesso de atividades e da falta de tempo, ou de maior gerenciamento desse tempo,
por parte dos alunos. Nesse cenário o tutor exerce a função de vigilantes dos alunos
e de realização de contato com os mesmos a fim de garantir a permanência do aluno.
Parte dos entrevistados nas pesquisas relatam a necessidade da participação
dos professores nas discussões.
O número de trabalhos apresenta uma representatividade pequena no bojo total
das produções sobre EaD, mas, mesmo assim, esse aparecimento é significativo. A
discussão sobre tutoria abre espaço para novas pesquisas sobre a temática e
consolidação dessa modalidade de ensino na educação nacional. Assim torna-se uma
oportunidade de novas pesquisas, interrogações laborais, revisitação a trajetória da
profissão discutida aqui com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a EaD.
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Resumo – Neste artigo, procurouse identificar se a resistência dos professores
para realizar atividades a distância suportadas por tecnologia se dá pela falta de
formação inicial, que apresente as possibilidades de atuação com uso de
tecnologia. Para isso, foi realizado o levantamento dos cursos de licenciaturas em
atividade em instituições públicas e privadas no estado do Rio Grande do Sul via
plataforma eMEC, a qual indicou a existência de 155 cursos. Em seguida, foram
realizadas a análise documental de 155 matrizes curriculares por um especialista
da área educacional. Identificouse que mais de 60% das instituições não oferecem
disciplinas obrigatórias referente as novas tecnologias na educação. Porém,
através da análise ainda não foi possível afirmar a hipótese inicial, assim como
trabalho futuro pretendese realizar a pesquisa in loco de algumas instituições,
procurando identificar a percepção dos estudantes diante da formação oferecida
relacionada as novas tecnologias.
Palavraschave: docentes, novas tecnologias, licenciatura.
Abstract – In this paper, we identified whether the resistance of teachers to carry
out activities, the distance supported by technology, by lack of initial training, which
present the possibilities of acting with the use of technology. For this, we conducted
a survey of undergraduate courses in activity in public and private institutions in the
state of Rio Grande do Sul and via platform EMEC , which indicated the existence
of 155 courses .Then, there was carried out the documentary analysis of 155
curriculum matrix by a specialist in the educational area. It was identified that more
than 60% of the institutions do not offer courses required for the new technologies
in education.However, through the analysis still was not possible to state the initial
hypothesis, as well as future work is intended to carry out the search in place of
some institutions, seeking to identify the perception of students on the training
offered related to new technologies.
Keywords: teaching, new technologies, degree.
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1. Introdução
Os Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem (AVEAs) disponibilizam
ferramentas para gerenciamento dos participantes e conteúdos, para comunicação
síncrona e assíncrona, além de verificar a aprendizagem e as interações (Cunha et
al., 2008). Eles também são destinados a mediar o processo de
ensinoaprendizagem, tanto a distância quanto como material de apoio à aulas
presenciais (Cybis et al., 2007). Alguns exemplos são Moodle (2016), TelEduc
(2016), eProInfo (2016), BlackBoard (2016). Segundo Castells (2000) a internet,
assim como o advento dos AVEAs, provocou transformações na sociedade,
concebendo novas formas de produzir e armazenar informações em variados
lugares, os usuários podem estar em espaços geográficos diferentes, mas
trabalharem coletivamente por meio da web. O fato é que há uma preocupação de
se apropriar dos recursos tecnológicos e sua utilização em favor do ensino.
Fazse necessário a parceria entre instituições de ensino, visto que pesquisa
realizada em escolas públicas brasileiras referentes a incorporação das novas
tecnologias na escola, revelam que “a transformação escolar está acontecendo com
maior frequência em situações nas quais diretores e comunidade escolar
(funcionários, professores, alunos, pais e comunidade) se envolvem diretamente no
trabalho realizado em seu interior” (Almeida et al., 2004). Nesse sentido, os
professores como parceiros permitem construir juntos aos “especialistas em
tecnologia, abordagens inovadoras de aprendizagens. Novos tempos, novas
tecnologias e nova cultura com a presença dos educadores” (Lopes, 2008).
Portanto, no “âmbito pedagógico nada encerra toda a verdade, tudo comporta e
exige continua atualização” (MEC/CNE, 2001).
Assim, as instituições de formação inicial dos profissionais da educação
devemse atentar para as demandas das novas tecnologias na formação do
professor. Em 2002, o Conselho Nacional de Educação por meio do parecer
CNE/CP 009/2001, alertou para a urgência de inserir as tecnologias da informação e
da comunicação nos cursos de formação de professores e a importância desse
conhecimento para que o docente aprenda a gerir e referir o sentido em ambientes
reais e virtuais. As mídias digitais permeiam os trabalhos educacionais, constam em
documentos e programas oficiais do governo: são contempladas no Plano Nacional
de Educação 2014/2024, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional  ProInfo
e os Núcleos de Tecnologias Educacionais NTEs, Programas de formação inicial e
continuada de professores. A legislação educacional brasileira, passou a agregar o
panorama da sociedade em rede por meio do Decreto Nº 5.622, de 19 de dezembro
de 2005, que regulamentou o art. 80 da Lei 9.394/96 reconhecendo a educação a
distância como modalidade educacional. Visto que os ambientes virtuais se tornaram
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aliados de professores e alunos seja na formação inicial ou continuada, porém
fazse necessário que o professor tanto universitário, quanto os alunos que serão
futuros professores conheçam o potencial dessa proposta de trabalho e faça uso da
ferramenta.
Diversos países publicam estudos referentes ao uso da plataforma Moodle
por alunos do ensino básico e acadêmico. Em Portugal, há pesquisas relacionadas
ao uso de ambientes virtuais de aprendizagem no contexto do ensino presencial
(Lisbôa et al., 2009; Lopes et al., 2007; Santos, 2012; Freitas, 2010). Nos Estados
Unidos, a plataforma Moodle é fortemente relacionada com a prática colaborativa do
mundo real, entre alunos e professores (Yaman, 2010). Na realidade brasileira,
algumas práticas estão sendo desenvolvidos (Silva et al.,2015; Almeida et al., 2004;
Pereira et al., 2007; Andrade et al., 2015) para aproximar a plataforma Moodle aos
estudantes e professores objetivando a promoção de diferentes níveis do ensino,
porém evidenciase limitações de recursos tecnológicos e pessoal qualificado para a
utilização adequada da ferramenta.
Portanto, a hipótese primária, a ser analisada, supõe que a resistência dos
professores para realizar as atividades a distância suportadas por tecnologia se dá
pela falta de formação inicial, que apresente as possibilidade de atuação com uso de
tecnologia. Para isso, foram analisadas 155 matrizes curriculares dos cursos de
licenciaturas de instituições públicas e privadas do Rio Grande do Sul, onde
buscouse identificar se os cursos oferecem disciplinas referentes as novas
tecnologias que permitam ao licenciando identificar formas de atuar com as novas
realidades tecnológicas da escola.
2. Metodologia
Sobre os cursos de licenciatura, o eMEC indica a existência de 8.277 cursos de
licenciatura presenciais em atividade, os quais podem ser visitados para pesquisa.
Inicialmente, por meio do eMec foi realizado o levantamento das instituições e dos
cursos de licenciaturas ofertados no Rio Grande do Sul, a atividade foi realizada por
um bolsista do Laboratório de Aprendizagem e Desenvolvimento de Softwares
LADS. Em seguida, um especialista da área educacional realizou a pesquisa das
matrizes curriculares de todas as licenciaturas nos sites correspondentes as
instituições de ensino das licenciaturas pesquisadas.
Foram analisadas 155 matrizes curriculares das quais observou a existência
de componentes curriculares que preparem os futuros professores no uso de
tecnologias, utilizando a técnica de pesquisa documental. São oferecidos 16 cursos
de licenciaturas oferecidos no Rio Grande do Sul: matemática, história, letras,
geografia, música, ciências biológicas, química, física, filosofia, sociologia, artes,
pedagogia, educação física, dança, teatro e educação especial. Foram identificadas
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36 disciplinas que remetem a utilização de tecnologias pelos professores.
3. Resultados e discussões
Após a análise das 155 matrizes curriculares dos cursos de licenciaturas das
instuituições públicas e privadas do Rio Grande do Sul, observouse que 68,6%
(FIGURA 1) dos cursos ofertados não possuem componentes curriculares e / ou
ementas que preparem os futuros professores no uso de tecnologias, dentre esses
aproximadamente 9% possuem disciplinas optativas, ou seja fica a critério do
estudante cursar a disciplina.
As licenciaturas que possuem as disciplinas obrigatórias que contemplam as
novas tecnologias representam 31,4%, ou seja, uma porcentagem pequena, além
disso as disciplinas apresentam a carga horária média de 40 horas. No entanto,
observouse que somente em duas, de todas as licenciaturas pesquisadas,
apresentam a continuidade da disciplina em outro semestre: a licenciatura em
pedagogia da instituição X, que possui as disciplinas 
Informática na Educação I e
Informática na Educação II 
e a licenciatura de Música da instituição Y que possui as
disciplinas 
Música e Tecnologia I
e
Música e Tecnologia II.

Figura 1 – Formação inicial: Oferta de disciplinas obrigatórias referentes as novas
tecnologias na educação

A formação inicial é um importante instrumento para a reforma educacional
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(Perrenoud, 1999), se por vezes se critica o sistema educacional vigente ou
observase préconceitos referentes as novas tecnologias na educação, percebese
que é necessário implantar a cultura digital nas academias, mesmo que seja um
processo longo a ser realizado. Podese compreender que entre algumas
instituições há um discurso pedagógico compartilhado evidenciando a importância
das novas tecnologias para o futuro professor, visto que que na matriz curricular
dessas instituições, todos os cursos de licenciatura ofertados possuem a mesma
disciplina.
Se por um lado sabese da importância da formação inicial no contexto das
mídias digitais, por outro lado, segundo Mercado (2012), temse o desafio de formar
o formador, ou seja, muitos professores de cursos superiores possuem dificuldades
na utilização de recursos digitais em sua prática. Em uma pesquisa realizada com
professores da ensino superior em relação ao uso de ambientes virtuais,
observouse que 97% dos professores entrevistados utilizam algum tipo de
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem AVEA, porém cerca de 90% desses
mesmos professores afirmaram enfrentar algum tipo de problema no uso de AVEA
(Andrade et al., 2015).
Disciplinas Ofertadas
Dos 155 cursos de licenciaturas pesquisados no Rio Grande do Sul, 48
cursos possuem carga horária obrigatória referente as novas tecnologias na
educação. Identificouse um total de 36 disciplinas ofertadas. Há disciplinas que
estão na matriz curricular de mais de uma licenciatura, nesse caso, observouse que
geralmente são oferecidas pela mesmas instituições de ensino. Exemplificase pela
Instituição X que oferece a disciplina 
Mídia e Tecnologias Digitais em Espaços
Escolares para 5 cursos de licenciaturas: letras, ciências biológicas, química,
filosofia e educação física.
As disciplinas encontradas foram agrupadas,de forma que o grupo A é
composto das disciplinas que possuem a temática das novas tecnologias na
educação especificas do curso de licenciatura proposto e o grupo B formado das
disciplinas que apresentam a temática de forma geral (FIGURA 2). Percebeuse que
as disciplinas obrigatórias ofertadas nas licenciaturas apresentam um enfoque maior
as novas tecnologias educacionais de modo geral, ou seja, a disciplina não se
restringe a matriz curricular especifica de uma licenciatura. Porém, um fato
interessante é que a licenciatura em matemática é a que mais contém disciplinas
obrigatórias referentes as novas tecnologias e todas integram o grupo A, visto que
são disciplinas direcionadas ao currículo específico dessa licenciatura.
É relevante destacar, que foram identificadas duas instituições que ofertam
disciplinas obrigatórias referentes as novas tecnologias na matriz curricular em todos
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os cursos de licenciatura ofertadas pelas mesmas. Algo relevante é que essas
instituições possuem grupos de pesquisas em informática na educação e a oferta de
cursos de pósgraduação (especialização, mestrado e/ou doutorado) com a mesma
temática.

Figura 2 – Disciplinas obrigatórias referentes as novas tecnologias nos cursos de
licenciaturas do Rio Grande do Sul

Além dos cursos de licenciaturas de matemática, pedagogia e ciências
biológicas , se integram ao grupo A em pequena quantidade, os cursos de
licenciatura em educação especial, história , filosofia, teatro, dança, artes, geografia,
letras ,química e física (FIGURA 3). A realidade vivenciada no Rio Grande do Sul,
não distanciase do cenário brasileiro, visto que uma pesquisa similar também
identificouse essa realidade. O estudo em âmbito nacional, contou com uma
amostra representativa, a estrutura curricular e as ementas de 165 cursos
presenciais de instituições de ensino superior que oferecem formação inicial de
docentes nas áreas de Pedagogia, Letras: Língua Portuguesa, Matemática e
Ciências Biológicas (Gatti et al., 2008). Assim, como na análise realizada no
contexto nacional, no Rio Grande do Sul também constatouse que as licenciaturas
em matemática possuem alto índice de oferta das disciplinas obrigatórias com o viés
de saberes relacionados à tecnologia. No entanto, assim como as demais
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licenciaturas, mesmo que as nomenclaturas das disciplinas integrem a matriz
curricular no contexto das novas tecnologias, ainda questionase como esse
conhecimento tem sido ministrado nos cursos, ou seja, se as disciplinas contemplam
a discussão de como as tecnologias auxiliam no ensino e se fornecem fundamentos
para a utilização das novas tecnologias pelo futuro professor.

Figura 3 – Quantidade de disciplinas obrigatórias encontradas por licenciatura nas
instituições

Considerações Finais
Esse artigo buscou analisar a hipótese se a resistência dos professores
para realizar atividades a distância suportadas por tecnologia se dá pela falta
de formação inicial, que apresente as possibilidades de atuação com uso de
tecnologia. Por meio das análises das matrizes curriculares dos cursos de
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licenciaturas das instituições do Rio Grande do Sul, percebese que em mais
60% dos cursos é necessário a implementação de disciplinas obrigatórias que
possam introduzir aos estudantes da formação inicial prérequisitos de base
pedagógica e tecnologia que vislumbre a utilização das novas tecnologias no
espaço escolar. Não foi o foco do artigo, no entanto é relevante destacar que
mais da metade das instituições de ensino pesquisadas, ignoram
modificações necessárias nas matrizes curriculares que contemplem a
inovação de saberes profissionais, que além de ser uma demanda da
sociedade informatizada consta em legislações educacionais brasileiras.
Porém, é necessário salientar que não se pode afirmar a hipótese inicial, visto
que além da matriz curricular, devese realizar mais análises como a pesquisa de
campo. Assim, como trabalhos futuros, será realizada a pesquisa in loco, de acordo
com o o
rçamento previsto para deslocamento, em algumas instituições do Rio

Grande do Sul que oferecem disciplinas obrigatórias referente as novas
tecnologias na educação, em prol de identificar a percepção dos estudantes
em relação a sua formação inicial e as novas tecnologias na educação.
Referências
ALMEIDA, M.; MENEZES, L.C.B.R. O papel do gestor escolar na incorporação das
TIC na escola: experiências em construção e redes colaborativas de
aprendizagem. São Paulo, PUCSP, 2004.
ANDRADE, F. G.; ROSITO, M. C.; SILVA, J. M. C. O que o professor pensa sobre os
ambientes virtuais de ensino e aprendizagem: dificuldades, melhorias e novas
funcionalidades. In: Congresso Brasileiro de Educação Superior a Distância,
2015, Salvador.
BLACKBOARD. Disponível em: <http://blackboard.grupoa.com.br/> Acesso em: Jun.
2016.
BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto. Conselho Nacional de Educação.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília, DF:
MEC/CNE, 2001.
_______. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP 9/2001. Diário Oficial
da União, Brasília, 18 jan. 2002, Seção 1, p. 31. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf>. Acesso em Jun 2016.
_______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Educação e Cultura. Decreto n.
5.622,
de
19
de
dezembro
de
2005.
Disponível
em:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/portarias/dec5.622.pdf>. Acesso em
Jun 2016.
________. Plano Nacional de Educação 20142024: Lei nº 13.005, de 25 de junho
de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras
providências. Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014.
________. Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o Programa
Nacional de Tecnologia Educacional  ProInfo. Diário Oficial da União, Brasília,
DF,
13
dez.
2007.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil03/Ato20072010/2007/Decreto/D6300htm>.
Acesso em Jun 2016.
CASTELLS, M. A sociedade em RedeA era da informação: economia, sociedade e
cultura, Vol. 1. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 1749.
CUNHA, C. R.; SILVA, J. M. C.; BERCHT, M. Proposta de um Modelo de Atributos
para o Aprimoramento da Comunicação Afetiva para Professores que atuam na
Educação a Distância. In: Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na
Educação. 2008, p. 573582.
CYBIS, A. T.; SCHIMITT, V.; DIAS, M. R. Á. C. Ambientes Virtuais de Aprendizagem.
In: PEREIRA, Alice T. Cybis (org). Ambientes Virtuais de Aprendizagem: Em
Diferentes Contextos. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2007.
EPROINFO.
Disponível
em:
<http://eproinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.
htm>. Acesso em: Jun. 2016.
FREITAS, M. Letramento digital e formação de professores. Educação em Revista,
v. 26, n. 03, p. 335352, 2010.
GATTI, B. A.; BARRETO. E. S. S. (Orgs.) Professores do Brasil: impasses e
desafios. Brasília: Unesco, 2009.
LISBÔA, E., et al. LMS em contexto escolar: estudo sobre o uso da Moodle pelos
docentes de duas escolas do concelho de Braga. In: Educação, Formação &
TecnologiasISSN 1646933X 2.1, 2009, pp. 4457.
LOPES, A. M.; GOMES, M. J.. Ambientes virtuais de aprendizagem no contexto do
ensino presencial: uma abordagem reflexiva. 2007.
LOPES, E. M. M. EAD: Mudança De Paradigmas Pedagógicos. Disponível em:
<http://www.administradores.com.br/mobile/artigos/carreira/eadmudancadepara
digmaspedagogicos/23386/>. Acesso em Jun. 2016.
MERCADO, L. P. L. et al. Internet e suas interfaces na formação para docência
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
online. In: SILVA, Marco (Org.). Formação de professores para a docência online.
São Paulo: Loyola, 2012, p. 111137.
MOODLE. Disponível em: <
https://moodle.org/?lang=pt_br
>. Acesso em: Jun. 2016.
PERRENOUD, P. Profissionalização do professor e desenvolvimento dos ciclos de
aprendizagem. Cadernos de Pesquisa, 1999, n. 108, p. 0726.
SANTOS, J. R. A Moodle nas práticas pedagógicas de uma escola básica: realidade
ou ficção na inserção das TIC em sala de aula”. In: Educação, Formação &
TecnologiasISSN 1646933X 5.1, 2012, pp. 7283.
SILVA, B. N.; SILVA, J. M. C. Minha Escola Virtual: acesso ao Moodle gratuito a
professores da rede pública. In: Computer On The Beach, 2015, Florianópolis.
TelEduc. Disponível em: <http://www.teleduc.org.br/>. Acesso em: Jun. 2016.
Yaman, S. Technology Supported Learning Platform: Moodle Integrated Academic
Course. In: Turkish Online Journal of Distance Education; Apr 2010; v.1, n2 p.
146160.

___________________________________________________________________________

CURSOS DE EXTENSÃO A DISTÂNCIA NA UEMG
Darsoni Oliveira Caligiorne1, Raquel Alves Coelho2, Juliana Cordeiro Soares Branco3,
Inajara de Salles Viana Neves4
1UEMG/FaE/

darsoni@terra.com.br

2UEMG/FaE/

rac.alves@gmail.com

3UEMG/CEPEAD/
4UFOP/CEAD/

julianab28@gmail.com

inasalles@gmail.com

Resumo – O A Lei 20.807/2013 permitiu a ampliação da Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG com o ensino público e gratuito ao definir em seu Art. n. 7, parágrafo 5°, que
todas as fundações vinculadas à Instituição passariam a ter o ensino público e gratuito. Isso
acarretou a estadualização de todas as fundações, como também a reestruturação de toda a
universidade, contribuindo para que ela se consolide como uma das maiores instituições
pública de ensino superior do Estado de Minas Gerais. A partir de então a UEMG, passa a ter
o status multicampi e gera a necessidade de pesquisas que abrangem essas Unidades
estadualizadas. Nesse sentido, foi realizada uma investigação de caráter qualitativo,
envolvendo estudo exploratório, bibliográfico e aplicação de questionários com o objetivo de
mapear a oferta de cursos de extensão a distância na Instituição. O estudo empírico teve
como lócus de investigação as unidades que ofertam ou ofertaram cursos de extensão na
modalidade EaD. A pesquisa evidenciou que a oferta de cursos de extensão ainda é pequena
e precisam ser melhor analisados visando ampliação. Ao mesmo tempo contemplam uma
necessidade local ao atender demandas específicas de formação por meio de cursos de
extensão. Desse modo, o trabalho realizado permite refletir sobre a importância da extensão
na formação universitária, na indissociabididade do tripé ensino, pesquisa e extensão.
Palavras-chave: Educação a distância, extensão universitária, UEMG

Introdução
Este texto é resultado de uma pesquisa realizada no ano de 2015 com o objetivo
mapear os cursos de extensão ofertados na modalidade a distância no âmbito da
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.
Por oportuno, antes de apresentar de forma mais detalhada a pesquisa e seus
resultados, é importante descrever um breve histórico da UEMG e as inquietudes que
respaldam esta proposta de investigação. De acordo com informações apresentadas
no site da UEMG, a instituição foi criada pelo Art. 81 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Mineira de 1989 (MINAS GERAIS, 1989).
O parágrafo primeiro do Art. 82 expõe que foi proporcionado às fundações
educacionais de ensino superior instituídas pelo Estado ou com sua colaboração,
optar por serem absorvidas como unidades da UEMG (MINAS GERAIS, 1989). Após
cinco anos, com a Lei 11.539, de 22 de julho de1994, ficou estabelecido que os
campi regionais representados pelas fundações educacionais seriam absorvidos pela
Universidade (MINAS GERAIS, 1994), mesmo não oferecendo formação pública e

gratuita.
Então passaram a pertencer também a Instituição, fora da cidade sede, a
Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola, a Fundação
Educacional do Vale do Jequitinhonha, de Diamantina, a Fundação de Ensino
Superior de Passos, a Fundação Educacional de Lavras, a Fundação de Ensino e
Pesquisa do Sul de Minas, de Varginha, a Fundação Educacional de Divinópolis,
Fundação Educacional de Patos de Minas, a Fundação Educacional de Ituiutaba e a
Fundação Cultural Campanha da Princesa, de Campanha. Essas, na época, como
unidades particulares de ensino.
Para compor o Campus Belo Horizonte foram incorporadas à Universidade a
Fundação Mineira de Arte Aleijadinho-Fuma, posteriormente transformada em duas
escolas: Música e Design; a Fundação Escola Guignard; o curso de Pedagogia do
Instituto de Educação, transformado na Faculdade de Educação, e o Serviço de
Orientação e Seleção Profissional-Sosp hoje, Centro de Psicologia Aplicada-Cenpa.
Em 2005 ocorreu a criação da Faculdade de Políticas Públicas Tancredo NevesFaPP.
Em 2013 ocorreu a ampliação da UEMG com ensino público e gratuito também
para as Fundações citadas com a Lei 20.807/2013 que definiu em seu Art.
n. 7, parágrafo 5°, que em todas as fundações vinculadas à UEMG, o ensino será
público e gratuito (MINAS GERAIS, 2013). Isso acarretou a estadualização de todas
as fundações, como também a reestruturação de toda a universidade, contribuindo
para que ela se consolide como uma das maiores instituições de ensino superior de
Minas. A ampliação fez com que o número de alunos passasse de 5,7 mil para mais
de 8,3 mil estudantes, os cursos de graduação oferecidos de 32 para 112 e o de
professores subisse de 853 para 1.000.
A partir de então a UEMG, passa a ter o status multicampi e gera a necessidade
de investigações que abrangem todas as unidades.
O estudo realizado teve caráter qualitativo, envolvendo pesquisa exploratória,
bibliográfico e aplicação de questionário. Foi realizada revisão da literatura pertinente
e envio de questionário on line para todas as unidades, que caracterizou o trabalho de
campo. Este conceito é definido por Lakatos e Marconi (2003), como busca de
informações ou conhecimentos para a solução de um problema ou comprovação de
hipóteses, podendo ser aplicada ainda, para a descoberta de novos fenômenos e de
relação entre eles.
Foi considerada a natureza dos cursos ofertados, que no caso específico desta
investigação se situa no tripé extensão.

EaD no Brasil – Aspectos Históricos
A EaD no mundo e no Brasil passa por diversas fases, iniciando com utilização de
material impresso no início do século passado. Segundo Alves (2009), a EaD no Brasil
tem início com a instalação das Escolas Internacionais, em 1904, com cursos

voltados para pessoas que buscavam empregos, principalmente nos setores de
comércio e serviços. Esses cursos utilizavam correspondência e materiais impressos.
A fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi também pioneira nessa
modalidade de ensino no Brasil. Criada em 1923 com o objetivo de possibilitar a
educação popular por meio de um moderno sistema de radiodifusão em curso no País
e no mundo. Mais adiante, em 1937, há a criação do Serviço de Radiodifusão
Educativa do Ministério da Educação, com programas com objetivos educacionais,
públicos e privados. Destacam-se nesse Serviço a Escola Rádio-Postal com a Voz da
Profecia, a Universidade do Ar, criada pelo Senac em 1946, o início das escolas
radiofônicas em Natal-RN em 1959, a expansão do sistema de escolas radiofônicas
aos estados nordestinos, em 1960, mediante contrato estabelecido entre o Ministério
da Educação e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Movimento de
Educação de Base, sistema de ensino a distância não formal, surgido em 1961, que
teve fim com o Golpe Militar de 1964. De forma mais contínua, tem-se, a partir da
década de 1940, a oferta de cursos na área de eletrotécnica pelo Instituto Universal
Brasileiro (ALVES, 2009).
Relativo a difusão da televisão e programas destinados à EaD, Branco (2014)
cita que
de 1966 a 1974, foram instaladas oito emissoras de televisão educativa: TV
Universitária de Pernambuco, TV Educativa do Rio de Janeiro, TV Cultura de
São Paulo, TV Educativa do Amazonas, TV Educativa do Maranhão, TV
Universitária do Rio Grande do Norte, TV Educativa do Espírito Santo e TV
Educativa do Rio Grande do Sul. Em 1967, foi criada a Fundação Padre
Anchieta, mantida pelo governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de
promover atividades educativas e culturais através do rádio e da televisão
tendo iniciado suas transmissões em 1969. Nesse mesmo ano, foram
promovidas duas importantes ações para a EaD via televisão: (1) foi
constituída a Fundação Educacional Padre Landell de Moura, instituição
privada sem fins lucrativos que promove a educação de adultos através de
teleducação por multimeios; (2) realizou-se o lançamento, pela TV Educativa
do Maranhão e pelo Centro Educativo do Maranhão, de programas
educativos para a 5ª série. Em 1970, iniciaram-se, em rede nacional, as aulas
dos cursos de Capacitação Ginasial e Madureza Ginasial produzidas pela
Fundação Educacional Padre Landell de Moura e pela Fundação Padre
Anchieta (p. 58 e 59).

Um marco para EaD difundida por meio da televisão é a criação da TV Escola
em 1996, como um programa de uma política pública de abrangência nacional. Os
programas eram destinados à formação e ao aperfeiçoamento de professores e
produzidos pela TVE Brasil.
Outro programa no mesmo sentido foi o ProInfo, criado em 1997 pela extinta
Secretaria de Educação a Distância (SEED), do MEC. Esse programa visou fomentar
o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica.
O Proformação também foi um programa de EaD para formação de professores
em serviço, em nível médio, com habilitação para o magistério na

modalidade Normal, criado em 1999.
E o Pró-Licenciatura foi um programa de formação inicial, que teve início em
2005, voltado para professores que atuam nos sistemas públicos de ensino, nos
anos/séries finais do ensino fundamental e/ou no ensino médio, e não tinham
formação superior.
Cabe citar também o Banco Internacional de Objetos Educacionais, que é um
portal que visa auxiliar o docente ao disponibilizar recursos educacionais gratuitos em
diversas mídias e idiomas.
Outros marcos da EaD no Brasil são: (1) em 1971, a criação da Associação
Brasileira de Teleducação, hoje denominada Associação Brasileira de Tecnologia
Educacional; (2) em 1973, o Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação, (3) em
1995, a Associação Brasileira de Educação a Distância e (4) o Congresso Brasileiro
de Ensino Superior a Distância (ESUD), que é realizado periodicamente pela
Associação Universidade em Rede (UniRede), fórum que integra as instituições
públicas e onde se encontra a produção mais sistemática sobre a UAB. Segundo o
site da UniRede, esse é o maior evento de discussão de EaD do País. No site da
ABED também é possível encontrar publicações sistemáticas sobre as instituições
privadas de ensino a distância do País (BRANCO, 2014).
A difusão da modalidade no pais, no ensino superior, se intensifica com a
criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil-UAB, por meio do Decreto n. 5.800,
de 8 de junho de 2006. Segundo esse documento a UAB tem por objetivo articular e
promover a interação e a efetivação de iniciativas de formação docente que estimulem
a parceria dos três níveis governamentais com as universidades públicas. Utilizando
a modalidade do ensino a distância. Desse modo foi possível aumentar a oferta de
cursos de formação inicial e continuada para camadas da população que têm
dificuldades de acesso à formação superior, por estarem isoladas em locais aonde o
ensino presencial não chega ou por não terem disponibilidade para frequentar uma
instituição de ensino superior (BRASIL, 2006). Já com a utilização de ambientes
virtuais de aprendizagem, possibilitando a disponibilização de textos, atividades,
abertura de fóruns e chats para discussão assíncrona e síncrona.
Nesse aspecto faz-se necessário uma discussão em que o ensino não deve se
restringir ao envio de materiais didáticos via web; a utilização da tecnologia deve
incentivar a busca de conhecimento, a investigação e a construção de projetos de
modo compartilhado entre todos os envolvidos:
A integração potencial de texto, imagens e sons no mesmo sistema –
interagindo a partir de pontos múltiplos, no tempo escolhido (real ou atrasado)
em uma rede global, em condições de acesso aberto e de preço acessível –
muda de forma fundamental o caráter da comunicação. E a comunicação,
decididamente, molda a cultura porque, como afirma Postman, nós não
vemos [...] a realidade [...] como ela é, mas como são nossas linguagens. E
nossas linguagens são nossos meios de comunicação. Nossos meios de
comunicação são nossas metáforas.

Nossas metáforas criam o conteúdo de nossa cultura. (CASTELLS, 2011,
p.414).

Nas diversas fases citadas há incorporação de tecnologia e meios à educação
e o que há de comum nelas é a flexibilidade que permite que a ação educativa
aconteça sem limites de tempo e espaço e de forma diferente do ensino presencial,
em que professor e aluno não compartilham necessariamente o mesmo espaço e ao
mesmo tempo.
No final da década de 1990 com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.394 de dezembro de 1996, há um crescimento
vertiginoso da EaD Brasil, pois a Lei trouxe mais possibilidades para a EaD
constituindo-se em um marco legal para essa modalidade de educação no País. Em
seu art. 80, essa Lei estabelece que o “Poder Público incentivará o desenvolvimento
e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades
de ensino, e de educação continuada” e que a EaD será oferecida por instituições
credenciadas pela União (BRASIL, 1996).
A EaD, segundo Martins (2011), é a modalidade educacional na qual a
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com
a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.
Refletir sobre a importância da extensão na formação universitária, no qual o
tripé da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, fundamentada no artigo
207 da Constituição Federal, compõe o ideal universitário, não só presencialmente,
mas como também em cursos de extensão EaD.
Outro documento sobre a regulamentação dessa modalidade de ensino é o
Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o art. 80 da Lei n.
9.394/96. Esse Decreto dispõe, entre outros aspectos, sobre o credenciamento de
instituições públicas e privadas para a oferta de cursos e programas na modalidade a
distância para a educação básica de jovens e adultos, educação profissional técnica
e educação superior. (BRASIL, 2005). Em seu art. 2º, estabelece que a educação a
distância pode ser ofertada em diversos níveis e modalidades de ensino: educação
básica, com restrição em relação as séries básicas, educação de jovens e adultos,
educação especial, educação profissional, educação superior; especialização,
mestrado e doutorado, ressaltando no art. 4º a obrigatoriedade de avaliação
presencial do desempenho do aluno “para fins de promoção, conclusão de estudos e
obtenção de diplomas ou certificados” (BRASIL, 2005).

A oferta de cursos de extensão na UEMG
O papel da universidade na sociedade contemporânea vem sendo questionado,
uma vez que a realidade social tem provocado modificações na produção, nos
serviços e nas relações sociais. Estas mudanças decorrem de avanços tecnológicos,
da reestruturação do sistema de produção e desenvolvimento, da compreensão do
papel do Estado, das mudanças no sistema

financeiro, na organização do trabalho e nos hábitos de consumo.
Um dos papéis da universidade está relacionado à produção do conhecimento,
necessário a sociedade, que colabora e contribui para a mudança da realidade,
melhorando o nível de vida da região em que esta atua. Este momento de
aprendizagem em que a produção de conhecimento no curso superior, deve ser palco
de análises e debates, seja no ensino, na pesquisa e na extensão, é possível apontar
parcerias para uma formação acadêmica voltada para os problemas da sociedade
contemporânea. Sem esse tripé educacional a instituição se torna reducionista na
formação e construção do conhecimento.
Como mencionada na introdução deste trabalho, para a realização da pesquisa
empírica foi enviado a cada Unidade da UEMG um questionário on line. Por meio de
análise das respostas foi possível identificar as unidades que trabalham com EaD,
como atividade extencionista. Entre as cinco unidades localizadas em Belo Horizonte,
duas delas ofertam cursos de extensão a distância: a Faculdade de Educação e a
Faculdade de Políticas Públicas “Tancredo Neves” que ofertam cursos de extensão na
modalidade. Relativo as treze unidades que estão localizadas no interior foram
encontrados cursos em Carangola, Ituiutaba, Passos, Divinópolis e Ubá. Então há um
campo enorme de crescimento para a EaD na Instituição.
Foi questionado sobre o surgimento dos cursos e verificou-se que geralmente
os cursos ocorrem por solicitação do professor e para atender uma demanda local.
Desta forma, a extensão não pode ser vista como atividade assistencial ou mesmo
como prestação de serviço, mas como processo de aprendizagem. Segundo Leal at
al (2003) deve-se divulgar para a comunidade o conhecimento visando o
aprimoramento profissional e cultural, bem como a troca de saberes pedagógicos e
sociais.
Relativo ao público atendido, o estudo revelou que 50% dos cursistas são da
própria Instituição, sendo 35% estudantes e 15% funcionários; 20% são alunos de
outras instituições de ensino; 15% são de instituições não escolares; e 15% são
pessoas da comunidade em geral.
As unidades que ofertam os cursos contam com um Núcleo de Educação a
Distância ou um Centro de Referência Tecnológica para apoio e organização da oferta.
Em aspectos gerais, para cada curso há um coordenador ou orientador, docentes,
tutores, corpo técnico administrativo e alunos. A equipe também conta com a
Assessoria de Comunicação e Assessoria Jurídica da Unidade. Foi observado nas
respostas uma necessidade de fortalecimento desses Núcleos por meio de
investimento em formação de pessoal para o trabalho com EaD. Os coordenadores
dos cursos são responsáveis por planejar os cursos, ofertar formação para a equipe
que irá trabalhar com o curso, coordenar o processo de avaliação, entre outros
aspectos.
Há uma diversidade de objetos de aprendizagem, como pode ser visto no
Gráfico 1. Segundo Wiley, (2002), qualquer recurso digital que possa ser reutilizado
para dar suporte à aprendizagem, é definido como objeto de aprendizagem. Portanto
todos os objetos e/ou recursos tecnológicos utilizados nos cursos são excelentes
aliados do professor nas práticas em ambientes de aprendizagem.

Gráfico 1 – Recursos tecnológicos disponibilizados aos cursistas nas ofertas
analisadas

De acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2003) os objetos de
aprendizagem devem cumprir os seguintes objetivos: aprimorar a educação
presencial e/ou à distância; incentivar à pesquisa e à construção de novos
conhecimentos para melhoria da qualidade, equidade e eficiência dos sistemas
públicos de ensino e Incorporar de forma didática as novas tecnologias de informação
e comunicação. Diante do exposto, pode-se inferir que na organização e estrutura dos
cursos ofertados e diante dos resultados apresentados, tais objetivos estão sendo
contemplados. Os recursos são disponibilizados por meio do Ambiente Virtual de
Aprendizagem-AVA ou distribuídos aos cursistas, proporcionando o intercâmbio dos
alunos com o material, com o tutor/orientador e com os demais cursistas..

Atores do EaD

A proposta institucional da UEMG é fazer com que os cursos de extensão EaD
abarque os alunos da rede multi-campi, de maneira a promover o acesso aos novos
conhecimentos acadêmicos de forma a enriquecer a formação profissional. Com uma
perspectiva pautada nos princípios humanos e de produção social, a demanda dos
cursos envolve a comunidade acadêmica e do entorno. Este espaço de interlocução
e reflexão tem atendido a proposta da extensão na formação universitária à distância.
É importante também ressaltar o resultado do índice de satisfação dos alunos
em relação ao curso de extensão à distância, visando assim buscar o aprimoramento
e a consolidação da ação no intuito de desenvolver aulas no ambiente virtual de
aprendizagem com utilização das tecnologias da comunicação e informação. Pois
segundo Belloni e Belloni (2003) um processo sistemático de análise permite
compreender, de forma contextualizada, todas as suas dimensões e implicações, com
vistas a promover o seu aperfeiçoamento. É necessária uma compreensão do cenário
educativo nessa modalidade, pois, identifica os elementos importantes sobre a
evasão. Ximenes (2000, p. 577) define que “a permanência é vista como o ato de
“persistir, perseverar”, isto é dar continuidade e de persistir no estudo, apesar da
presença de obstáculos (ROVAI, 2002). A evasão segundo Schlemmer (2009) está
relacionado a não presença, uma vez que o espaço não presencial está relacionado
ao conceito que temos de espaço e presença. Mais que presença física, corpórea, é
fundamental investigar o aspecto relacional, isto é, “o que acontece na relação, nas
interações, sejam elas geograficamente localizadas ou dispersas nos diferentes meios
online.” (MAURÍCIO; SCHLEMMER, 2014 p. 2023).
Considerando que a permanência e a evasão são fatores que necessitam de
mais estudos, configura-se no Gráfico 2 com os possíveis motivos da evasão:

Gráfico 2 – Possíveis motivos de evasão

Analisando os conceitos concretos sobre as causas da evasão na extensão em
EaD, Pacheco (2007) declara a partir de pesquisas sobre evasão em um Curso de
Graduação a Distância da Universidade Federal de Santa Catarina, que a dificuldade
de acesso a computadores, internet para estudo, além da falta de tempo são alguns
dos fatores dificultadores e contribuintes para a evasão. Sobre esta perspectiva os
resultados se assemelham com os dados presentes no Gráfico 2. Tais dados revelam
a necessidade de repensar e buscar novas ações que permeiam essa modalidade.
Uma preocupação presente neste processo, está a adequação da gestão das aulas e
o comprometimento com a qualidade das aulas e dos cursos.
Este trabalho mostra a necessidade de acompanhar as transformações
tecnológicas vividas pela sociedade. Pois permitem ao educando construir novos
conhecimentos por meio da nova relação que a tecnologia propõe que é o
“Conectivismo”, ou seja, as relações educacionais efetuadas por meio das
ferramentas virtuais, no qual o espaço físico e o virtual se misturam. Sendo assim fica
evidenciado que o conceito de relação educacional hoje é complexo e indica que o
espaço e a distância já não possuem o mesmo significado na educação à distância.
Tornando-se viáveis várias possibilidades para minimizar a evasão dentro da realidade
de cada curso ou Unidade UEMG.

Algumas considerações
Os cursos de extensão ofertados por estas Unidades fazem parte de um processo
pedagógico cultural e científico que se articula com o Ensino e a Pesquisa tornando
possível a qualificação dos alunos dos cursos e mantêm uma relação entre a
Universidade e a sociedade.
Os cursos de extensão EaD integram-se na Universidade no espaço de
construção de saber científico e social, desempenhando um papel de formação e
inclusão de muitas pessoas no mercado de trabalho. A oferta dos cursos favoreceu o
diálogo entre a pesquisa e o ensino.
Para consolidar a relação do público com os cursos de extensão a distância, a
Universidade necessita organizar metodologias, didática, recursos e ferramentas
materiais e/ou virtuais, conteúdos, e constituir uma equipe multidisciplinar que trabalhe
em parceria com o corpo docente. Para que seja possível, segundo Martins (2011)
esta reestruturação de forma qualitativa um aspecto em destaque na qualidade dos
cursos está relacionado à formação dos coordenadores dos cursos e dos demais
profissionais. Por se tratar de extensão a distância a formação deverá abarcar os
conhecimentos específicos em Educação e Tecnologia para ter uma “apropriação
crítica das tecnologias da informação e da comunicação, de modo a instaurar as
diferenças qualitativas nas práticas pedagógicas” (BARRETO, 2003).
Diante dos resultados obtidos, é importante ressaltar que a investigação sobre
cursos de extensão EaD pedem continuidade, para que possa favorecer não só as
novas formas de acesso a informações de construção de conhecimento para
comunidade acadêmica, mas para avaliar e discutir o papel da extensão na sua
composição e formação de alunos como também contribuir para a gestão e a política
dos cursos de extensão a distância.
Na literatura estudada percebe-se que há uma preocupação com a qualidade
dos cursos EaD e acredita-se que, se uma instituição é séria em suas atividades de
formação como um todo, ela pode ter excelência em qualquer modalidade de ensino.
Desse modo, deve-se refletir e trabalhar questões referentes à construção do material
e os recursos que serão utilizados nos cursos, ao tempo de estudo e de formação dos
estudantes junto a formação dos profissionais que estarão envolvidos na ação
administrativa e pedagógica, que precisam ser capazes de problematizar diante das
situações cotidianas relacionando a teoria e a empiria.
Ademais, a pesquisa evidenciou aspectos que não foram encontrados na
literatura estudada, demonstrando possível lacuna sobre a matéria referente a
organização do tempo para estudo, ao letramento digital propiciado por esses cursos,
à avaliação da qualidade do conhecimento adquirido nesses cursos, à valorização
profissional dos docentes após a formação, ao aumento da autoestima dos envolvidos,
entre outros.
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Resumo – Este artigo apresenta o resultado de uma análise qualitativa com uma
amostra de professores-tutores de um curso de licenciatura em Matemática do
Instituto Federal do Ceará sobre a adequabilidade do material didático de Cálculo,
tomando como base a metodologia Sequência FEDATHI (SF) que prevê quatro
fases metodológicas: tomada de posição; maturação e debruçamento; solução; e
prova. Como instrumental, utilizou-se um roteiro de entrevista individual com os
sujeitos participantes, do qual era composto por perguntas respaldadas na teoria
SF. Os resultados apontaram que havia elementos presentes da metodologia de
ensino SF no material didático de Cálculo I em um nível macroestrutural. Concluiuse a partir da análise que a SF é potencialmente uma metodologia de ensino
recomendável para construção de um material didático de Matemática para um
curso semipresencial de sua área em nível macro e microestrutural.
Palavras-chave: Sequência FEDATHI. Material Didático. Cálculo I. Licenciatura em
Matemática.
Abstract – This paper presents the results of a qualitative analysis with a tutorteacher sample of a degree course in Mathematics of the Federal Institute of Ceara
on the suitability of the educational material of Calculus, based on the methodology
FEDATHI Sequence (SF) which provides four methodological phases: making
position; maturation and by hands-on; solution; and proof. As instrumental, used an
individual interview script with the subjects participants, they were consisting of
questions backed in SF theory. The results showed that there were elements
present SF teaching methodology in teaching material Calculus I in a macrostructural level. It was concluded, analysis, that SF is potentially a best teaching
methodology to build a courseware math for blended course of their area in macro
and microstructural level.
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1. Introdução
A modalidade de Educação a Distância (EaD) no decorrer dos últimos anos - com a
popularização
dos
computadores
e
dispositivos
móveis;
com
a
propagação/democratização da internet e telefonia celular - ganhou outros lócus de
acesso ao conhecimento fora dos muros da escola/universidade: os espaços
virtuais. A virtualização do saber exige para a área de educação inovações nos
métodos, modelos e estratégias pedagógicas assim como desenvolvimento de
novas formas de ensinar e aprender remotamente.
Dessa forma, atualmente, a aceitação e consolidação da EaD como uma
modalidade de ensino superior nas universidades do mundo e, sobretudo, do Brasil
é um fato consolidado nas práticas institucionais e nas políticas públicas. Para
comprovar isso, pesquisadores do recente Censo EaD 20141 apontam que, ao longo
do período entre 2003 a 2014, o percentual de alunos que se matricularam em
cursos superiores nessa modalidade cresceu 98,8%.
Diante desse cenário, a crescente demanda do mercado de trabalho para
oferecer serviços de qualidade para a população impulsiona as instituições de
ensino a adotar a EaD como forma de prover os cidadãos de formação inicial e
continuada. Daí serem dentre os recursos educacionais digitais mais utilizados: o
material didático digital (impresso e web aulas) e atividades online acessíveis de
forma síncrona e assíncrona via Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Quando se trata especificamente de produção de material didático para EaD,
Filatro (2008), Guedes (2011) e Moreira (2014) propõem ou discutem a metodologia
de produção de Design Instrucional Contextualizado (DIC) no qual tem quatro etapas
básicas: análise; design e desenvolvimento; implementação; e avaliação. A segunda
etapa dessa metodologia aponta o fato de haver ‘seleção de metodologias’ que deve
ser usado com a intenção de desenvolver competências nos alunos daquilo que o
professor-conteudista deseja ensinar. Contudo, há um impasse apresentado nesse
ponto ao qual se indaga nesta pesquisa: qual metodologia de ensino deve ser utilizar
em um material didático de Matemática para ensino a distância?
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A hipótese defendida é de que a metodologia Sequência FEDATHI (SF) se
apresenta como factível didaticamente para esse objetivo e a validação de um
material didático da área de Matemática deve ter uma metodologia de ensino
explícita que, de fato, controladamente leve o aluno a aprender e desenvolver
competências matemáticas de forma significativa, heutagogicamente.
A SF é uma metodologia de ensino desenvolvida para a área de Matemática
que lida com a “postura do professor” perante o ensino de conteúdos matemáticos
para seus alunos (BORGES NETO et al., 2013). Ela é composta por quatro fases:
tomada de posição; maturação e debruçamento; solução; e prova.
Esta análise investiga se há elementos da SF na percepção de quem aplica o
ensino remoto, via materiais didáticos. São predominantemente os professorestutores desta amostra que avaliam sobre a adequabilidade do material didático de
Matemática, amparado na SF.
O objeto de análise é um curso semipresencial de licenciatura em Matemática
do Instituto Federal do Ceará (IFCE). Para proceder a análise, buscou-se conhecer
como se dava o processo de produção de material didático; investigou-se
metodologias de produção, baseadas no DIC (FILATRO, 2008) articulado com
metodologia de ensino, ancorada da SF (BORGES NETO et al., 2013) por hipótese,
mais adequada à produção de material didático de Matemática para a EaD, sendo
escolhido como objeto de estudo dessa pesquisa o material didático de Cálculo I2.

2. Produção de um Material Didático para cursos online
No ensino online, existem equipes multidisciplinares que interagem nas etapas de
preparação, produção, gestão da oferta e avaliação. A preparação se inicia nas
negociações para elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso,
capacitação dos atores, incluindo os professores-conteudistas que prepararão o
material didático nas linguagens e nas metodologias típicas de EaD para garantir
qualidade e interação com estudantes remotos. Segue-se a fase de produção que
vai do design educacional, matriz modelo, revisões linguísticas, validações,
conversão e produção para mídias e complementos, como diagramação web e
impressa, identidade visual, objetos de aprendizagem, videoaulas, quizzes, entre
outros. Por fim a oferta, propriamente dita, na qual os professores-formadores e
2

A motivação da escolha da disciplina de Cálculo I ocorreu, porque, historicamente, ela é uma
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algébrico/geométrico/aritmético elevado, o que levou os pesquisadores a estudarem o processo de
ensino e aprendizagem condizente com a natureza de seu conhecimento nas universidades
brasileiras. Para maior aprofundamento acerca desta temática, sugere-se a leitura de Oliveira
(2004), Ziccardi (2009) e Lima (2012).
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professores-tutores mediam o ensino e a aprendizagem dos alunos conforme
preceitos estabelecidos no PPP, na matriz modelo, e nas configurações do ambiente
virtual de aprendizagem, logística de entrega de materiais e formação, na disciplina
e modalidade de EaD para os tutores. Concomitante ao processo, a equipe de
monitoramento e avaliação interage com o processo de oferta, participando do
replanejamento em caso de mudança conjuntural no curso.
Nesse contexto multidisciplinar, o professor-conteudista é o profissional que
desenvolve ou produz o conteúdo utilizado nos cursos online. Ele precisa ser um
especialista do conteúdo pelo qual é responsável para produzir além de, com a
ajuda do profissional de design educacional, realizar a transposição didática do
conhecimento para o ensino remoto.
Na modalidade a distância, o papel que o professor-conteudista desempenha
na produção de um material didático vai além de produzir conteúdo, pois terá função
também de ser um mediador midiático do processo de ensino e aprendizagem,
levando o usuário estudante a construir e gerenciar sua aprendizagem via sala de
aula virtual, gerenciando a busca de soluções para problemas enfrentados no
decorrer da aquisição do saber mediados por essas tecnologias digitais (MOREIRA,
2014).
O Designer Educacional é o profissional que assume uma função essencial
de acompanhamento da produção e transposição didática deste material. Em uma
equipe de EaD, ele é também responsável por acompanhar o planejamento e a
produção do conteúdo produzido pelo professor-conteudista e que, segundo Joye et
al. (2013), assume a função básica de ser o responsável pelo planejamento,
preparação, projeção, produção, adequação do conteúdo à metodologia do curso,
publicação de textos, imagens, gráficos, sons, movimentos, simulações e atividades
avaliativas, sustentados em suportes virtuais.
Em resumo, as variáveis pedagógicas e tecnológicas que compõem um
material didático para cursos online são de responsabilidade do Designer
Educacional (DE) que trabalha em conjunto com o professor-conteudista em fluxo
contínuo até que o material seja validado por outros professores e estudantes para
que liberem sua aceitabilidade. Esse fluxo e processo garantem o mínimo de
qualidade dos materiais.
2.1 Requisitos metodológicos para produção de Material Didático para curso a
distância no IFCE
Qualquer material didático para ensino e aprendizagem remotos segue modelos que
precisam estar em consonância com o público-alvo, estudantes de diferentes estilos
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de aprendizagem e níveis cognitivos e socioculturais que interferem na
aprendizagem e adaptação à modalidade de estudar remotamente.
Consequentemente, ao elaborar esse recurso didático, o professor-conteudista e o
DE devem considerar quais são as competências a serem exponenciadas no
estudante, considerando a personalização da linguagem e recursos para atender às
diferentes necessidades de estilos de aprendizagem e isso deve estar claro no
material didático.
Nesse processo, Moreira (2014) levantou que a preparação de um material
didático deve se alinhar a uma estrutura pedagógica que conduza o aluno a uma
aprendizagem significativa. Nesse sentido, devem-se conceber estratégias de
produção desse recurso focadas na orientação e facilitação da aprendizagem.
Contudo, para realização desse trabalho, o professor-conteudista, em trabalho
conjunto com o DE, deve adotar alguns critérios de elaboração de um material
didático. Esses critérios são
● Sistematização e organização do conteúdo: em cada unidade, ou trilha a
percorrer, deve-se ter clara a apresentação do conteúdo e dos tópicos, assim
como se devem propor atividades ao aluno com o objetivo de apropriar-se dos
conceitos que estão sendo apresentados.
● Linguagem: presença de uma comunicação que seja bidirecional e interativa.
● Aprendizagem centrada no discente: aprendizagem baseada em
habilidades que devem ser desenvolvidas com a explicitação dos objetivos a
priori.
Dessa forma, na equipe de produção de material didático da Universidade
Aberta do Brasil da Diretoria de Educação a Distância do IFCE (UAB/DEaD do
IFCE), todos esses elementos são levados em consideração na construção dessa
mídia nos mais diversos conteúdos.
Em relação aos conteúdos para uma área específica, como a Matemática, na
disciplina de Cálculo I, observa-se a sua natureza e suas especificidades. Em vista
disso, algumas pesquisas apontaram um direcionamento epistemológico e didático
na abordagem dessa temática que são levadas em consideração.
No entanto, cabe aqui ressaltar que, na busca de elencar os principais fatos
da história do ensino de Cálculo no Brasil, Oliveira (2004), Ziccardi (2009) e Lima
(2012) procuraram estudar esta disciplina sob três vertentes, respectivamente: o livro
didático utilizado; a didática utilizada pelo professor universitário; e a transposição
didática do conteúdo via livro e professor.
Em vários momentos, para a elucidação das questões para o propósito deste
estudo, observou-se que o livro de Cálculo foi um fator determinante na postura de
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professores perante o ensino dessa disciplina nas principais instituições de ensino
superior do país.
A concepção de um livro de Cálculo que tivesse preocupações didáticas de
ensino e aprendizagem só foi estudada a partir do final dos anos 90. Na época,
pesquisas voltadas para essa temática abordaram a importância de haver uma
concepção de um livro que contivesse elementos os quais facilitassem a
aprendizagem dos conteúdos trabalhados em sala de aula.
Por isso na produção de material didático para Matemática, observa-se uma
transferência, com a devida inovação que o estágio atual das tecnologias e mídias
requerem, uma transferência de modelo de elaboração de material didático para
Matemática, em especial de Cálculo, pois se evoca a questão levantada no início
desse trabalho: qual metodologia de ensino se utilizar em um material didático de
matemática para ensino a distância? As possíveis respostas serão apresentadas a
seguir.

3. O Material Didático de Matemática para Ensino Online: Quais
Metodologias de Produção e Ensino Utilizar?
Nesta sessão, discute-se a produção de um material didático de Matemática à
luz das metodologias de produção e ensino a partir de autores como Filatro (2008),
Guedes (2011), Borges Neto et al. (2013) e Moreira (2014).
Resgata-se a metodologia de produção de material didático baseada na teoria
adotada por Filatro (2008), que é o Design Instrucional Contextualizado - DIC,
elencado em quatro fases: análise; design e desenvolvimento; implementação; e
avaliação. Esse processo foi adaptado e implementado na preparação e produção
de conteúdo dos cursos a distância no IFCE.
Quanto à metodologia de ensino de Matemática, buscam-se elementos de
aplicação da teoria principal à SF. Essa teoria lida com a postura do professor em
sala de aula com o intuito de despertar no aluno o desejo de estudar Matemática,
assim como de viver uma experiência matemática que seja significativa, comparada
às atividades de um matemático profissional. As quatros etapas estudadas nessa
sequência (tomada de posição; maturação e debruçamento; solução; prova) são um
diferencial nessa área, pois levam em consideração os fatores citados
anteriormente, o que motivou a pesquisa a evidenciar a adequabilidade da SF
durante o processo de produção e sua integração no material didático de
matemática para EaD.
3.1 Metodologia de Produção: o Design Instrucional Contextualizado (DIC)
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O design instrucional é uma metodologia de produção que lida com aspectos
técnicos e pedagógicos de um produto educacional, especificamente de material
didático para cursos online. Essa metodologia, de acordo com Filatro, é definida
como uma
(...) ação intencional e sistemática de ensino que envolve o planejamento, o
desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas, atividades, materiais,
eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim
de promover, a partir dos princípios de aprendizagem e instrução
conhecidos, a aprendizagem humana (FILATRO, 2008, p.3).

Para o contexto dessa pesquisa, estudou-se o Design Instrucional
Contextualizado (DIC), o qual lida com situações didáticas que realçam a qualidade
do contexto no processo de planejamento, desenvolvimento e aplicação dessas
situações na aprendizagem do aluno (FILATRO, 2008). Evidentemente será no DIC
que se realizará o processo de contextualização direcionado ao seu público-alvo, em
acordo com as suas especificidades de aprendizagem, bem como a natureza do
conhecimento a ser abordado.
Essa metodologia – que é reconhecida como uma metodologia de produção
por muitos pesquisadores, como Guedes (2011) e Moreira (2014) – cria condições
para a ocorrência das etapas apresentadas anteriormente, que se realizam no
decorrer da produção de um material didático, e não exatamente nos momentos
situacionais da produção dela (GUEDES, 2011). Como foi apontado anteriormente, o
DIC é composto de quatro etapas: análise; design e desenvolvimento;
implementação; e, por fim, avaliação. Contudo, a ênfase é dada somente na
segunda etapa, pois é nesse momento em que há a seleção de metodologias a
serem utilizadas na produção de material didático, com o intuito de impulsionar
competências de aprendizagem no aluno.
Para o caso de um material didático da área de Matemática, precisa-se de
uma metodologia de ensino específica dessa área de conhecimento. Neste caso,
estuda-se a metodologia SF. Em vista disso, explicita-se a SF como base para
incorporar na construção/produção de um material didático de Matemática.
3.2 A Sequência FEDATHI (SF) como Proposta de Metodologia de Ensino
A SF é uma metodologia de ensino que visa trabalhar com a postura do professor
em sala de aula. Segundo os pressuposto dessa metodologia, o docente deve
basear sua prática em ações didáticas com o objetivo de fazer com que o aluno
supere os obstáculos epistemológicos e de aprendizagem dos conceitos
apresentados por ele na exposição dos conteúdos.
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Na SF, o professor proporciona ao estudante a possibilidade pedagógica de
realizar a reprodução do caminho percorrido por um matemático profissional para
resolver uma situação problema. Ela é constituída por quatro fases: tomada de
posição; maturação e debruçamento; solução; e, por fim, prova.
Os pesquisadores Borges Neto et al. (2013) e Moreira (2014) descrevem cada
uma dessas etapas, as quais serão apresentadas a seguir. Para exemplo da
aplicação dessa teoria, fazem-se alguns recortes do material didático de Cálculo I,
que foi produzido pela UAB/DEaD do IFCE, para fundamentar a hipótese
anteriormente apresentada.
Tendo isso em mente, na primeira fase, Tomada de Posição, o foco principal
é a abordagem que o professor faz quando, ao introduzir um conceito matemático,
começa a ensinar. É nessa fase que elementos são criados com o objetivo de dar
apoio à construção desse conceito por parte do aluno, para que assim ele se
aproprie das ferramentas necessárias para desempenhar o papel de pesquisador. O
professor se restringirá ao papel de intermediar e/ou facilitar o processo de
aprendizagem. Em muitas ocasiões, é nessa fase que se faz uma contextualização
do conceito matemático que está sendo trabalho para se partir de uma
particularidade até chegar a uma generalização.
Em vista disso, no material didático, essa etapa deverá, quando possível, se
encontrar quando se for introduzir um novo conceito matemático. O professorconteudista tem o papel de facilitar a explicação na introdução desse conceito e,
como foi mencionado, quando puder, contextualizar o conteúdo trabalhado. A título
de exemplo, observa-se a figura 1 para melhor entender essa aplicação.
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Figura 1 - Exemplo de ‘Tomada de Posição’ no material didático de Cálculo I
produzido pela UAB/DEaD do IFCE. Fonte: (ALVES, 2011, p. 81-82)

Na fase seguinte, Maturação e Debruçamento, o professor estimula o aluno
nas discussões sobre o conceito matemático estudado e explorado, com o intuito de
propor ao estudante que desenvolva argumentações sobre o raciocínio que está em
processo de desenvolvimento, como a figura seguinte apresenta:

Figura 2 - Exemplo de ‘Maturação e Debruçamento’ no material didático de Cálculo
I produzido pela UAB/DEaD do IFCE. Fonte: (ALVES, 2011, p. 139 - 140)

A partir dessa forma de apresentar o conteúdo, o estudante se debruça sobre
o problema estudado e trabalha nele com o objetivo de solucioná-lo
significativamente. Aqui, o professor tem um papel pragmático de facilitador durante
__________________________________________________________________________
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as ações de compreensão do estudante, seja de modo face a face, se possível, ou
no ambiente virtual de ensino e aprendizagem, pois estará a criar estratégias para o
aluno enveredar-se por uma solução, ou várias soluções, que possam contribuir para
encontrar a resposta final.
Na fase da Solução, o professor propõe ao aluno que faça uma
sistematização da solução e tente debatê-la e discuti-la entre os seus pares, com o
objetivo explícito de desenvolver a argumentação lógica de raciocínio dele.
Pode-se observar que, no exemplo extraído do material didático de Cálculo I
(figura 3), a etapa da solução pode ser vista como a tentativa do professorconteudista em desenvolver a solução de um exercício resolvido e que, ao final, ele
enfatiza que, se o leitor (aluno) fosse tentar resolver o limite se utilizando de cálculos
simples, ele chegaria a uma indeterminação que seria um impasse matemático e
que se resolveria procedendo com outras técnicas de resolução. É nesse momento,
também, que ele (professor-conteudista) poderia ter tentado realizar discussões
sobre o assunto de indeterminações na resolução desse tipo de problema, sem ter
que ir resolvendo de imediato o que foi o proposto. Contudo, ele preferiu fazer isso
nas duas últimas linhas ao final da solução.

Figura 3 - Exemplo de ‘Solução’ no material didático de Cálculo I produzido pela
UAB/DEaD do IFCE. Fonte: ALVES (2011, p. 56-57)

Na fase da Prova, o professor sistematiza e formaliza de maneira adequada a
solução, não se esquecendo de empregar a simbologia matemática necessária para
concluir o raciocínio exposto pelo problema inicial. No entanto, o professor não
desconsidera a possível solução dada pelo aluno.
__________________________________________________________________________
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Figura 4 - Exemplo de ‘Prova’ no material didático de Cálculo I produzido pela UAB
do IFCE. Fonte: ALVES (2011, p. 142)

Para ilustrar essa fase, observa-se, na figura 4, que um problema que foi
apresentado como ponto de partida volta a ser a abordado pelo professor para expor
a solução formal que utiliza da simbologia matemática adequada ao problema em
questão.
Todos os procedimentos pontuados na SF dão apoio ao ensino por parte do
professor-conteudista, pois, a todo o momento, ela faz um convite ao aluno para que
este tenha uma experiência matemática significativa, em que ele vai ser sujeito ativo
e construtor do conhecimento apreendido.
Para verificar em situação de aplicação na oferta, analisaram-se
qualitativamente, com uma amostra de professores-tutores de um curso de
licenciatura em Matemática do IFCE sobre a adequabilidade do material didático de
Cálculo I, os conceitos e metodologia tratados nas seções acima.

4. Percurso Metodológico da Pesquisa
Essa análise se fundamentou em uma pesquisa do tipo exploratória e descritiva,
caracterizada como estudo de caso, com fatos observáveis e analisáveis. O
instrumento utilizado foi um roteiro de perguntas no qual se entrevistou,
individualmente, os sujeitos participantes. Esse roteiro era formado por cinco
perguntas abertas, nas quais as quatro primeiras estavam apoiadas na teoria SF.
Os sujeitos estudados nessa pesquisa foram os professores-tutores que já
atuaram na disciplina de Cálculo I e tiveram contato com o material didático dessa
disciplina em suas duas últimas ofertas, que ocorreram em 2013 e 2014.
__________________________________________________________________________
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Cabe ressaltar que foi selecionada uma amostra de sete professores que
atuaram como tutores na disciplina de Cálculo I da licenciatura em Matemática
semipresencial no período citado no parágrafo anterior. Desses, somente três
aceitaram o convite para a entrevista e para expor sua visão sobre a adequabilidade
e qualidade do material didático dessa disciplina.

5. Análise e Interpretação dos Resultados da Pesquisa
A importância de se buscar metodologias de ensino que estejam adequadas à
construção de um material didático da área de matemática é um fator que deve se
levar em consideração, pois, como foi apontado anteriormente, a seleção de
metodologias deve ser realizada com o propósito específico de favorecer o
desenvolvimento de competências nos alunos do que foi preceituado no PPP do
curso. Contudo, não há na literatura científica nenhuma referência que trate dessa
questão. Sendo assim, esse fator foi um impasse investigado nessa pesquisa,
porque suscitou uma problemática em torno dessa situação: qual metodologia de
ensino se utilizar em um material didático de Matemática para ensino online?
Uma metodologia de ensino que se estudou para essa investigação foi a SF, para
buscar evidências de que havia ou não sua presença no material didático, por isso
os instrumentos de coleta de dados buscarem sinais dessa evidência via um
questionário3. As quatros primeiras perguntas desse questionário estavam
diretamente ligadas a cada uma das quatro fases dessa metodologia de ensino.
As entrevistas com os três professores-tutores, utilizando-se desse
questionário, apontaram que havia uma presença da metodologia de ensino SF no
material didático de Cálculo I em um nível macro de sua estrutura.
Para comprovar esse resultado, analisaram-se as narrativas desses
professores-tutores entrevistados, verificando-se que, no material didático, foi
encontrada a presença das etapas da SF, as quais levavam o aluno a perceber que
os conceitos trabalhados em algumas aulas, como nas aulas que se trabalhavam
limites e derivadas, iriam se tornar ferramentas para uso posterior em outras aulas,
em específico a aula que trabalhava com construções de gráficos.
Os dados apresentados nessas narrativas apontaram que cada fase da SF foi
colocada em ação pelo professor-conteudista à medida que desenvolvia os
conceitos de limite, derivada e integral, conteúdos específicos de Cálculo I. Em um
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Nesse questionário, havia cinco perguntas, mas só as quatro primeiras estavam ligadas a SF. Nesse
artigo, apresentaram-se somente as perguntas que estavam diretamente relacionadas a essa
metodologia de ensino.

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
dos relatos extraídos desses entrevistados, o qual respondia à primeira pergunta
relacionada à primeira etapa4 da SF, evidenciou-se esse fato:
(…) Eu percebo que ele consegue, ele dá a definição gráfica de derivada
(...) Ele deixa bem claro que a derivada é o coeficiente igual ao da reta
tangente, certo? (...) Como qualquer outro livro, ele faz bem essa
introdução (...) (MOREIRA, p. 81). (Grifo nosso).

Pode-se evidenciar também que, à medida que o professor-conteudista
desenvolvia a ideia de derivada (ver figura 1), ele trabalhava em conjunto com o
aluno, realçando assim essa etapa para ser usada posteriormente em outras aulas.
Na segunda pergunta5, ligada à segunda fase da SF, ressaltou-se em que
trecho o material didático de Cálculo I provocava discussões, questionamentos entre
autor (professor-conteudista) e leitor (aluno), com o intuito de desenvolver
argumentações entre ambos, principalmente no aluno. Um dos professores-tutores
apontou que a aula 7 desse material didático, que tratava das construções de
gráficos mediante ao auxílio das derivadas, fazia com que o aluno mobilizasse todo
o seu conhecimento adquirido nas aulas anteriores, uma vez que ele utilizaria das
ferramentas aprendidas nessas aulas para construir gráficos de diversos tipos de
funções. Esse professor-tutor enfatizou: “[se] ele não sabe continuidade, se ele não
estudou bem derivada, ele não vai fazer a aula 7”, pois essa aula solicita a
compreensão desses conceitos, limites e derivadas, para a construção de gráficos
de diversos tipos de funções (ver figura 2). Isso pode levar o aluno a ficar
desestimulado a ir em busca de solucionar o problema, se ele não estiver bem claro
o que sejam limite e derivada.
Na terceira fase, como já foi discutido, há um estímulo para a troca de ideias,
opiniões e discussões sobre o conceito que foi apresentado e que, dependendo do
assunto, faz menção a conhecimentos já adquiridos em outras etapas.
Nessa fase, o professor deve indagar o estudante se ele soube usar “todas as
variáveis do problema e se são suficientes para encaminhá-las à resposta
4

A primeira pergunta foi “O MD [material didático] de Cálculo I abrange todo o conteúdo de limites,
derivadas e integrais em uma única variável. Onde esse material didático consegue facilitar o
ensino desses conceitos através de uma abordagem didática dos conteúdos explorados?”
(MOREIRA, 2014, p.80).
5
A segunda pergunta foi “Onde e como você percebe que o MD [material didático] de Cálculo I
estimula o aluno nas discussões sobre certo conceito matemático estudado e explorado, com o
intuito de propor ao estudante o desenvolvimento de argumentações sobre o raciocínio?”
(MOREIRA, 2014, p.80).

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
procurada” (BORGES NETO et al, 2013, p. 29). Por essa perspectiva, a terceira
pergunta6 fez com o professor respondesse que se “ele [aluno] tiver aqui na, na
derivada, na aula 4, ele [vai debater] a aula 1 (...) porque, quando ele começa a
estudar derivada (...) o maior problema é 0 sobre 0, ou seja, uma indeterminação”, o
que vai de encontro com o comentário da figura 3, explicado anteriormente.
A quarta7 fase da SF estava diretamente ligada à quarta pergunta do
questionário. Cabe lembrar que, nessa fase, propõe-se que o professor deva fazer
uma ligação entre o modelo apresentado pelo aluno e o modelo matemático
científico (BORGES et al, 2013). Isso tem se constituído um desafio para o
professor-conteudista, pois como se trata de um material didático para ensino online
e em especial de Matemática, ele vai ter que fazer essa ligação, procurando estar no
lugar do aluno, para tentar visualizar os possíveis modelos que seriam apresentados
por este e ainda elaborar um modelo matemático científico (ver figura 4).
Para comprovar esse fato, um dos tutores apontou que “por exemplo, a aula 4
[Estudo de derivadas] aqui, ele vai precisar desses três conceitos da aula 3. (...) e a
aula 7 [estudo do comportamento do gráfico] em relação às 6 primeiras.” (MOREIRA,
2014, p.86), para sistematizar e formalizar os conceitos estudados em aulas
anteriores para utilizar na construção de gráficos na aula 7 (ver figura 4).

6. Conclusões e Encaminhamentos
Como conclusão desta pesquisa, evidencia-se que, além da metodologia de
produção baseada no DIC, a SF é a metodologia de ensino recomendável para
construção de um material didático de matemática para um curso semipresencial de
licenciatura em Matemática.
Foi verificado ainda que, ao se apropriar da teoria SF para fazer uso dela na
construção de um material didático de Matemática, corre-se o risco de não se
realizar todas as etapas, pois as 2ª e, principalmente, as 3ª etapas são decisivas,
pelo fato de exigirem mais presença do aluno, já que essa metodologia foi concebida
predominantemente para modalidade de ensino presencial. Em consequência disso,
o professor-conteudista tem grande responsabilidade para transpor o conteúdo
observando esse desenho, visando potencializar o aprendizado do estudante remoto
6

A terceira pergunta foi “Em quais aulas no MD [material didático] de Cálculo I se propõe ao aluno que
faça uma sistematização dos conceitos aprendidos e induz o aluno a debater e discutir entre os
seus pares?” (MOREIRA, 2014, p.80).
7
A quarta pergunta foi “Em quais aulas você percebe se o MD [material didático] de Cálculo I
sistematiza e formaliza de maneira adequada os conceitos ou problemas apresentados?”
(MOREIRA, 2014, p.80).

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
e provocá-lo a expor suas possíveis trilhas de raciocínios para solução dos
problemas específicos.
Uma terceira conclusão a que se chegou e que é também um
encaminhamento futuro para a reconstrução do material didático de Cálculo I, é que,
na mesma medida que o professor-conteudista pode se utilizar da SF para a
construção de um material didático em um nível macroestrutural (como totalidade do
produto), ele pode trabalhá-la em um nível microestrutural, ou seja, para cada aula
do material didático, cabendo-se para isso maiores estudos acerca da sua eficácia
no ensino.
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Resumo – A Unidade de Alimentação e Nutrição consiste em um local em que se
realizam serviços pertencentes ao setor de Alimentação Coletiva. Em uma Unidade
de Alimentação e Nutrição não se devem exceder os recursos financeiros
disponíveis à unidade, sendo necessária uma preocupação quanto aos custos das
refeições. O presente trabalho analisou o custo com matérias primas utilizadas na
produção de todas as refeições de uma Unidade de Alimentação e Nutrição,
comparando com a meta proposta para esta unidade. O estudo foi realizado em
um serviço de alimentação institucional de uma cidade no Recôncavo da Bahia
com as três refeições servidas no local. O trabalho teve caráter qualitativo e
quantitativo, cuja pesquisa caracterizou-se como descritiva e exploratória. Os
dados dos custos foram coletados durante o período de 13 meses. Os custos com
a matéria prima determinam a eficiência no planejamento da produção de refeições
e com o presente estudo, foi percebido que no decorrer do período de análise, a
unidade apresentou valores discrepantes com relação ao custo total das refeições.
Percebeu-se que o custo das refeições ultrapassou a meta estabelecida no serviço
e, nesse caso, foi preciso rever o planejamento dos custos com matéria prima. Foi
observado também que a unidade exibiu oscilações no número de refeições
servidas, sendo necessário conhecer o perfil da clientela para que a produção seja
devidamente controlada, evitando desperdícios e consequentemente, reduzir os
custos. Como principal estratégia de controle dos custos e adequação do
planejamento, foi realizada uma vídeo aula com o intuito de capacitar os
profissionais da unidade no trabalho com custos. Os resultados demonstraram
maior adequação dos custos após a formação a distância, apoiando a importância
da modalidade escolhida para a estratégia.
Palavras-chave: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. ESTRATÉGIAS. PLANEJAMENTO.
Abstract – The Food and Nutrition Unit consists of a place where services are held
belonging to the Collective Power sector. In a Food and Nutrition Unit is shall not
exceed the financial resources available to the unit, requiring a concern about the
costs of meals. This study analyzed the cost of raw materials used in the production
of all meals a Power Unit Nutrition, compared with the target set for this unit. The
study was conducted in an institutional food service in a city of Recôncavo da Bahia
with three meals served on site. The study was qualitative and quantitative, whose
research was characterized as descriptive and exploratory. The cost data were
collected during the period of 13 months. The cost of the raw material determine the
efficiency in the planning of meal production and the present study, we realized that
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during the analysis period, the unit presented discrepant values with the total cost
of the meals. It was noticed that the cost of the meals exceeded the target set in the
service and, if so, it was necessary to review the planning of the cost of raw
material. It was also observed that the unit exhibited fluctuations in the number of
meals served, being necessary to know the profile of the customer so that
production is properly controlled, avoiding waste and consequently reduce costs.
As the main strategy to control costs and adequacy of planning a video lesson in
order to enable the unit staff at work costs was performed. The results showed
increased compliance costs after distance training, supporting the importance of the
mode chosen for the strategy.
Keywords: DISTANCE EDUCATION. STRATEGIES. PLANNING.

Introdução
Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) consiste em um local onde se
realizam serviços pertencentes ao setor de alimentação coletiva, tendo como
finalidade administrar a produção de refeições nutricionalmente balanceadas com
adequadas condições higiênico-sanitárias para serem consumidas fora do lar, de
forma que contribuam para manter ou recuperar a saúde de coletividades, e ainda
que possam auxiliar no desenvolvimento de hábitos alimentares (COLARES e
FREITAS, 2007). Todavia, em uma UAN, não se devem exceder os recursos
financeiros disponíveis à unidade, sendo necessária uma preocupação quanto aos
custos das matérias primas.
O custo da refeição é decorrente da relação entre o total das despesas
obtidas e o número de unidades produzidas, sendo que as despesas representam
os valores pagos em mercadorias, serviços, mão de obra, impostos, entre outros
(BRADACZ e PALADINI, 2003).
A análise dos custos é dada a partir do consumo diário de uma UAN
(FONSECA et al, 2007). Para o controle de custos com gêneros alimentícios, devese começar pelo planejamento do cardápio, sendo importante fazer comparativos e,
se for possível, optar pelos de menor custo. Planejando-se um cardápio único para
uma UAN, ainda que os “per capitas” do cardápio sejam iguais, o processo de
produção das refeições nas UAN é quem pode determinar as diferenças de “per
capitas” de gêneros e consequentemente seu custo nas refeições produzidas
(AVEGLIANO e CYRILLO, 2001).
Assim como o cardápio, no custo mensal também se inclui o custo do
desperdício de qualquer etapa da produção. Este se caracteriza pela sobra limpa
e/ou resto ingestão de alimentos e poderá ser influenciado por uma série de fatores,
sendo considerado o item mais grave do planejamento inadequado (FONSECA e
SANTANA, 2012). Portanto, deve-se buscar o comprometimento da equipe no
sentido de reduzir os desperdícios (VAZ, 2006).
Para que seja possível calcular os custos das refeições (almoço, jantar,
desjejum e lanches) separadamente, pode se fazer uso de um formulário de
requisição diária ao almoxarifado, no qual são relacionados todos os gêneros
alimentícios e os produtos descartáveis necessários à produção e distribuição das
preparações, além dos produtos de limpeza necessários à higienização dos
alimentos, equipamentos e utensílios (VAZ, 2006).
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O material recebido deve ser registrado e controlado para o conhecimento
das quantidades e valor das mercadorias que entram na UAN, as que são retiradas
e as que permanecem estocadas. A precisão destes registros constitui importante
elemento para definição do custo e controle do desperdício (BRADACZ, 2003).
Uma das técnicas mais utilizadas para classificar os itens do estoque segundo
a sua importância e incidência nos custos é a curva ABC. Segundo Vaz (2006) tratase de uma ferramenta gerencial que permite identificar quais itens do estoque
possuem atenção preferencial e tratamento prioritário segundo a sua importância
relativa. O princípio da classificação ABC parte de um estudo elaborado em 1897 por
Vilfredo Paretto relacionado à distribuição de renda, percebendo-se que a riqueza se
concentrava na mão de uma pequena parte da população. A partir daí, o princípio de
análise se estendeu para outras áreas e atividades como a industrial e a comercial,
sendo bastante utilizada na gestão de estoques.
A classificação A se refere aos produtos que possuem alto valor monetário,
correspondendo a cerca de 20% dos produtos estudados, contudo, os valores dos
mesmos podem corresponder de 70% a 75% do montante total. A classe B contém
produtos de valor monetário intermediário, compondo em média 30% dos produtos
estudados, cujos valores monetários representam 20% a 30% do montante total. Já
a classificação C contém produtos de valor monetário baixo, ainda que contenha de
50% a 70% dos produtos estudados, seu valor representa apenas 5 a 10% do
montante total (VAZ, 2006).
Para que os resultados financeiros esperados sejam alcançados, é
necessário capacitar todos os envolvidos no processo produtivo da UAN e, muitas
vezes, a dinâmica utilizada pode interferir drasticamente na qualidade e eficiência da
qualificação dos recursos humanos.
Um sistema de Educação a Distância (EAD) forma-se por todos os
componentes envolvidos no processo de ensino aprendizagem, o que inclui ensino,
comunicação, criação, gerenciamento e aprendizado (MOORE e KEARSLEY, 2007).
A EAD lança mão de mídias diversas para a promoção da aprendizagem, tais como:
Rádio, telefone, e-mail, multimídias, videoconferência e vídeo aula para que seja
proporcionado maior contato do educando com o conteúdo, sendo trabalhado de
diversas formas (SPANHOL e SPANHOL, 2009).
A vídeo aula é uma ferramenta da EAD que se mostra pedagogicamente
eficiente quando a atividade ou conteúdo apresentar a função de informar que tem
como objetivo transmitir informações que precisam ser ouvidas e/ou visualizadas
sistematicamente (ARROIO e GIORDAN, 2006).
O presente trabalho visou analisar o custo com matérias primas utilizadas na
produção de todas as refeições de uma UAN, propondo realizar um comparativo
com a meta financeira de padronização dos custos dessa unidade e a confecção de
uma vídeo aula para auxílio dos profissionais.

Material e métodos
O estudo foi realizado em uma UAN institucional de uma cidade no
Recôncavo da Bahia. A unidade fornecia as três principais refeições diárias, sendo
elas o desjejum, o almoço e o jantar. No desjejum e no jantar eram servidas cerca de
150 refeições / dia e no almoço aproximadamente 300 refeições/dia. A unidade
3

funcionava todos os dias da semana, servindo o desjejum das 06h30min às
08h00min, o almoço das 11h30min às 13h00min horas e o jantar das 17h00min às
18h30min.
O estudo foi realizado com as três refeições servidas na UAN. No desjejum
eram ofertados uma bebida e dois acompanhamentos, o almoço contemplava um
prato principal e uma opção, além de dois acompanhamentos, uma entrada e uma
bebida fria. No jantar eram servidas uma bebida quente e/ou fria, além de um prato
principal e/ou entrada e um acompanhamento.
Os dados dessa unidade foram coletados a partir de uma planilha de
acompanhamento do custo alimentar (custo com matérias primas), durante o período
de 13 meses, obtendo-se a média mensal do custo alimentar total e da preparação e
a quantidade de refeições servidas.
Foi confeccionada uma vídeo aula para auxílio dos profissionais envolvidos
com os custos da UAN. A mesma foi gravada em Set de gravação na
Superintendência de Educação Aberta e à Distância na cidade de Cruz das AlmasBA e teve a duração de 12 minutos e contou com equipe multidisciplinar, composta
por profissional da comunicação, cinegrafista e pedagogo.
Após o período para a formação a distância, retornou-se à unidade 2 meses
depois para nova verificação dos custos.
Resultados
O modelo do cardápio de um dia da UAN está representado na tabela 1.

Tabela 1: Modelo do cardápio da UAN
Desjejum
Acompanhamentos:
Banana da terra /pão
Bebidas: Café com leite

Almoço
Entrada: Beterraba com
milho verde
Prato principal: Lombo
recheado
Acompanhamentos:
Arroz/ feijão
Sobremesa: Pudim de
baunilha
Bebida: Suco de manga

Jantar
Entrada: Sopa de feijão
Acompanhamento:
Batata doce
Bebidas: Café com leite/
Suco de acerola

Fonte: Dados da pesquisa

As médias de custos mensais foram comparadas com as metas estabelecidas
pela unidade. As metas consideradas foram de R$ 1,70, R$ 3,10 e R$ 3,00, para o
desjejum, almoço e jantar, respectivamente.
Os dados coletados corresponderam ao número de usuários que utilizaram o
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serviço, ao custo alimentar total e ao custo unitário das refeições durante o mês de
referência. As informações pertinentes às refeições servidas na UAN no desjejum,
no almoço e no jantar estão representadas, respectivamente, nas tabelas 2, 3 e 4.

Tabela 2: Número de usuários e custos mensais do desjejum
Mês
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Número de
usuários
2348
2232
1556
1815
1701
1688
2717
2498
1578
1300
1784
2228
2268

Custo Total (R$)
4310,42
4212,04
2271,42
2523,22
2816,97
2700,37
4298,83
3279,47
2135,26
2113,56
2813,29
3377,12
5263,29

Custo Unitário
(R$)
1,83
1,89
1,46
1,39
1,66
1,60
1,58
1,31
1,35
1,63
1,61
1,52
2,32

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 3: Número de usuários e custos mensais do almoço
Mês
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Número de
usuários
4985
5207
2408
2110
2800
3511
6053
6017
3178
2889
4134
5627
5600

Custo Total (R$)
23.541,58
25.841,01
9.596,44
7.291,38
9.051,73
16.588,75
26.141,76
23.903,59
17.362,21
11.238,93
18.811,39
27.508,14
27.700,13

Fonte: Dados da pesquisa.
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Custo Unitário
(R$)
4,72
4,96
3,99
3,45
3,23
4,72
4,32
3,97
5,46
3,89
4,55
4,89
4,95

.

Tabela 4: Número de usuários e custos mensais do jantar
Mês

Número de
usuários
3104
3054
1795
1538
1982
2075
3183
3361
1997
1636
2394
3149
3368

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Custo Total (R$)
9977,55
11340,15
6050,14
7149,36
6477,18
7429,36
11728,87
11560,61
6930,11
5351,31
7985,97
11198,64
11536,15

Custo Unitário
(R$)
3,21
3,71
3,37
4,65
3,27
3,58
3,68
3,44
3,47
3,27
3,33
3,56
3,45

Fonte: Dados da pesquisa.

Tratando-se de uma UAN institucional, o número de refeição não se
apresentou estável durante o decorrer do período de análise. A figura 1 representa
as oscilações que ocorreram durante o período estudado.

Número de
usuários no
desejejum
Número de
usuários no
almoço

Figura 1: Quantidade de refeições servidas
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A partir da quantidade de refeições servidas, os custos da unidade também
sofreram oscilações. A figura 2 demonstra que os custos reduziram nos meses de
junho e julho e dezembro e janeiro, o que corresponde a um número menor de
pessoas que utilizaram o serviço durante esse período.

Custo do desjejum
Custo de almoço
Custo do jantar

Figura 2: Custos mensais totais
Foi encontrada a média de 13 meses dos custos unitários por refeições e
comparou-se com as metas estabelecidas pelo serviço. Foi possível perceber que os
custos do almoço e do jantar ultrapassaram as metas, como apresentado na figura
3.

Figura 3: Média dos custos unitários e metas da unidade por refeição
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A equipe envolvida no trabalho retornou à unidade após 2 meses
transcorridos da disponibilização da vídeo aula. Percebeu-se que os custos tiveram
melhoria de 35% quando comparados às respectivas metas.
Discussão

Os resultados apontaram a análise dos custos com a matéria prima, os quais
podem determinar a eficiência no planejamento da produção de refeições,
corroborando com Akutsu et al. (2005), que afirmaram que a UAN não se mantém
produtiva assegurando-se apenas a qualidade nutricional, a segurança dos
alimentos e o atendimento, mas que a preocupação com os custos também
contribuem para a qualidade da unidade.
Percebeu-se que no decorrer do período analisado a unidade apresentou
valores discrepantes com relação ao custo total das refeições, ficou evidenciado,
portanto, que pode estar havendo um planejamento inadequado nessa UAN e esse
fato pode estar associado ao cardápio escolhido ou a sua gestão.
Mascarenhas e Santos (2006) estudaram uma UAN e avaliaram os custos do
cardápio segundo os gêneros alimentícios fornecidos pela gestão municipal.
Segundo os autores a avaliação nutricional dos alimentos e dos custos relacionados
ao cardápio é de grande relevância tanto por questões sociais, quanto pela saúde do
usuário, fortalecendo os resultados encontrados no presente estudo.
O responsável pela contabilidade dos custos dentro da UAN deve conhecer
as estratégias da empresa para que o acompanhamento possa ser realizado e deve
atentar-se para que a realidade da unidade esteja atendendo aos objetivos definidos
num momento prévio. Nesse caso, torna-se um papel da contabilidade de custos a
adoção de medidas de prevenção, redução, eliminação ou otimização dos custos e
das despesas, permitindo com que a unidade se mantenha precavida e evite
medidas reativas aos problemas que possam surgir (LIPPEL, 2002).
A UAN do estudo, nesse caso, deve preocupar-se com a redução dos custos
com matéria prima, já que o custo da refeição ultrapassa a meta estabelecida no
serviço. Deve-se levar em conta o custo do cardápio e ainda outros fatores como,
desperdício e mão de obra qualificada a fim de evitar perda de alimentos desde o
pré-preparo até a cocção. Erros no cálculo do per capita também contribuem para o
aumento do custo nas refeições, devendo-se, portanto, estar atendo quanto às
sobras limpas das preparações.
O estudo de Lippel (2002) apoia a pesquisa realizada no presente estudo,
que, por se tratar de uma unidade UAN institucional, deve-se haver uma
preocupação com o conhecimento das estratégias da unidade, ou seja, buscar o
cumprimento das metas relacionadas ao custo das refeições, para que o serviço
prestado obtenha um desenvolvimento satisfatório.
Foi possível observar também que a unidade estudada exibe oscilações no
serviço das refeições, apresentando diversas quedas no número de refeições
servidas, contudo, é necessário conhecer o perfil da clientela para que a produção
seja devidamente controlada, evitando desperdícios e consequentemente, reduzindo
custos.
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Ainda de acordo com Lippel (2002), um restaurante de coletividades, exerce
uma enorme responsabilidade sobre sua clientela, que se caracteriza como cativa,
portanto, as refeições servidas na unidade podem ser as únicas alimentações do
cliente. A autora afirma, portanto, que o cardápio deve suprir a demanda nutricional
e as necessidades calóricas dos clientes, fornecendo refeições balanceadas e
adequadas nutricionalmente.
Nesse caso, ainda que o serviço de alimentação esteja atendendo as metas
estabelecidas pela gestão, é prioritário o atendimento da qualidade nutricional e da
segurança dos alimentos servidos.
O estudo realizado por Machado e Simões (2008) reafirma que é de extrema
importância o emprego de instrumentos de decisão, como a avaliação do custoefetividade aliados ao planejamento da produção em UAN institucionais para que
inclua a comunidade em um programa de promoção de estilo de vida saudável.
Segundo Kawasaki (2007), o custo-efetividade se trata de uma técnica que compara
os custos de determinado projeto ou atividade aos benefícios resultantes.
Lippel (2002) afirma que administração dos custos hoje, buscando a sua
redução, é um fator imperioso para possibilitar a administração com cautela de todos
os processos e atividades, permitindo planejar decisões futuras de curto e ainda, de
longo prazo.
Os resultados demonstraram como a EAD pode diminuir as distâncias entre o
processo ensino/aprendizagem e pode ser utilizada como ferramenta de excelência
para a formação e capacitação de agentes multiplicadores em temas de difícil
compreensão.
Considerações finais

Percebeu-se, que os custos de todas as refeições produzidas na UAN
puderam ser analisados e comparados com a meta no período proposto. Notou-se
ainda alto custo das refeições refletido pelas oscilações no custo total das refeições,
podendo sugerir discrepâncias entre o planejamento do cardápio e a
operacionalização do mesmo. Após a intervenção realizada através da vídeo aula,
foi possível verificar que a UAN conseguiu aproximar-se mais das metas propostas.
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Resumo – É notável que o campo da educação, de um modo geral, e o da
formação e trabalho docente, mais especificamente, vem sendo chamado a
responder às novas exigências impostas pelas atuais transformações em todos os
âmbitos da vida social desde a intensificação do uso das tecnologias da informação
e comunicação (TIC). Nesse cenário, ganha destaque a modalidade do ensino a
distância (EAD) e os seus protagonistas no processo de ensino-aprendizagem.
Dentre estes está o tutor e desde então “a tutoria tem sido, por sua vez, um dos
aspectos mais vulneráveis na experiência de EAD” (GATTI e BARRETO, 2009,
p.115). O que nos dizem as pesquisas acadêmicas dos últimos dez anos sobre
esse importante ator no cenário educacional da EAD? Quais são os principais
campos teórico-metodológicos que emergem dessas pesquisas? Que perspectivas
de análise são adotadas nestes trabalhos? O que isso pode nos dizer? Essas são
algumas questões levantadas pelo estudo em desenvolvimento aqui apresentado,
que tem por base uma pesquisa bibliográfica e documental. A partir de uma
fundamentação teórica preliminar embasada em relevantes estudos que
contemplam os intensos debates e conflitos sobre a temática, a pré-análise nos
permitiu traçar alguns resultados parciais, cuja descrição compõe o presente artigo.
Palavras-chave: Tutoria, Trabalho Docente, Educação a Distância, Revisão de
Literatura
Abstract – It is notable that the field of education, in general, and the training and
teaching work, specifically, has been called to meet the new requirements imposed
by the current transformations in all spheres of social life from the increased use of
Technology of Information and Communication. In this scenario, is highlighted the
teaching mode Distance Education and its protagonists in the teaching-learning
process. Among these is the guardian and since then "tutoring has been, in turn,
one of the most vulnerable aspects of distance education experience" (GATTI and
BARRETO, 2009, p.115). What they say academic research of the last ten years on
this important actor in the educational scenario of Distance Education? What are
the main theoretical and methodological fields emerging from these surveys? What
analytical perspectives are adopted in this work? What can this tell us? These are
some questions raised by the study of development presented here, which is based
on a bibliographical and documentary research. From a preliminary theoretical
framework grounded in relevant studies that address the intense debate and
conflict on the subject, the phase of pre-analysis allowed us to draw some partial
results, the description of which composes this article.
Keywords: Tutoring, Teaching Work, Distance Education, Literature Review
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Introdução
Este artigo tem como objetivo apresentar a pesquisa de mestrado intitulada “Tutoria
em Educação a Distância: o que dizem os últimos dez anos de produção
acadêmica?”, em desenvolvimento no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Educação de uma universidade pública brasileira, bem como alguns de seus
resultados parciais.
Na condição de professora em formação inicial, as discussões sobre a formação e o
trabalho do professor, seus saberes e suas práticas sempre estiveram presentes na
trajetória acadêmica e profissional da pesquisadora,
que após concluir a
Licenciatura em Pedagogia, ingressou na carreira docente da Educação Básica,
como professora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Na tentativa de
compreender algumas questões e também ampliar sua formação, ainda na
graduação ingressou na iniciação científica, no grupo de pesquisa “Observatório do
Trabalho Docente”, o que possibilitou um contato mais efetivo com a literatura sobre
a temática da formação e do trabalho do professor e reforçou seu interesse em
seguir os estudos nesta área. O contato com a temática da Educação a Distância
(EAD), se deu a partir da sua atuação na assessoria pedagógica de um curso de
especialização lato-sensu na modalidade EAD, o Curso de Especialização em
Gestão Escolar do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica,
uma parceria do Ministério da Educação (MEC) com diversas universidades públicas
brasileiras. Em quatro anos de experiência com o curso de Gestão Escolar/EAD,
além do contato direto com uma experiência nesta modalidade de ensino, a
realização de disciplinas e a participação em seminários sobre a temática da EAD,
fizeram ressurgir suas inquietações em relação ao campo da formação e do trabalho
docente, especialmente por perceber que a educação a distância é uma realidade
que está posta neste campo, sendo complexos e necessários os estudos e
pesquisas na área.
Nesse sentido, a proposta inicial da pesquisa de mestrado versava sobre as
implicações que a formação num curso de Pedagogia na modalidade a distância
teria para o trabalho docente de seus egressos. Um ano se passou e com ele a
realização das disciplinas e das orientações compuseram novas leituras sobre um
mesmo problema, o que culminou com a redação de um novo projeto. Conforme
discutiremos mais adiante, o campo da educação, de um modo geral, e o da
formação e trabalho docente, mais especificamente, vem sendo chamado a
responder às novas exigências impostas pelas atuais transformações em todos os
âmbitos da vida social desde a intensificação do uso das tecnologias da informação
e comunicação (TIC). Nesse cenário, ganha destaque a modalidade do ensino a
distância e os seus protagonistas no processo de ensino-aprendizagem. Dentre
estes está o tutor e desde então “a tutoria tem sido, por sua vez, um dos aspectos
mais vulneráveis na experiência de EAD” (GATTI e BARRETO, 2009, p.115). É
sobre este importante protagonista do ensino a distância que trata a pesquisa de
mestrado apresentada neste artigo com alguns de seus resultados parciais.
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Fundamentação Teórica
É notável que o mundo do trabalho tem demandado um perfil profissional
condizente com o atual estágio do desenvolvimento tecnológico, trazendo grandes
desafios para a formação do trabalhador em todas as áreas do conhecimento.
Para Belloni (2003), as transformações sociais e econômicas dos anos 90
deram início a uma nova forma de organização do trabalho, exigindo dos mercados
capitalistas uma formação apropriada dos trabalhadores. A autora chama esse
período de pós-fordismo, uma nova forma de organização do trabalho regida pelo
princípio da flexibilidade, na qual competências múltiplas, autonomia e iniciativa do
trabalhador são habilidades indispensáveis.
Fidalgo e Fidalgo (2006) também analisam as crescentes transformações que
vêm ocorrendo no mundo do trabalho. Para os autores, foi a partir de meados dos
anos 70, que um novo modelo de organização da produção teve seu processo
iniciado, baseado na égide da chamada lógica flexível de mercado. Ainda de acordo
com os autores, essa nova lógica foi a resposta encontrada para o problema da crise
de acumulação do capital, substituindo o padrão de regulação fordista-keynesiano
por novos modelos de gestão, sobretudo o modelo japonês. Nesse modelo, baseado
na gestão flexível, novas competências passam a ser exigidas do trabalhador,
sobremaneira relacionadas ao “saber-ser” e ao “saber-fazer”, provocando também
um processo de individualização do trabalho (FIDALGO e FIDALGO, 2006).
Flexibilidade parece ser palavra de ordem nesse novo cenário. Castells
(1999), outro autor que analisa esse processo de transformações ocorrido nos
últimos anos, afirma que um novo modelo de desenvolvimento estaria surgindo
atrelado a uma nova estrutura social. Para o autor tudo isso ocorre num momento de
reestruturação do sistema capitalista, caracterizado pela
[...] flexibilidade, descentralização das empresas e da nova forma de
organização das empresas por rede, declínio dos movimentos dos
trabalhadores, individualização e diversificação cada vez maior das forças
de trabalho, incorporação das mulheres, intervenção estatal para desregular
o mercado (CASTELLS, 1999, p. 21- 22).

Não podemos deixar de ressaltar a centralidade ocupada pela introdução das
novas tecnologias da informação e comunicação nesse processo de transformações
vivido na contemporaneidade. Não só os autores aqui referidos, como diversos
outros estudiosos das relações de trabalho na sociedade capitalista [Oliveira (2009),
Paulani (2006), Chesnais (1996), Harvey (2008), Machado (2008), dentre outros]
concordam com essa evidência. Castells (1999), por exemplo, afirma que é essa
revolução tecnológica, centrada nas novas tecnologias da informação e
comunicação, que principalmente tem impulsionado tamanhas transformações
vivenciadas nos últimos anos não só no âmbito econômico, mas também político e
social.
É nessa perspectiva que o campo da educação vem sendo chamado a
fornecer respostas às novas exigências de formação do trabalhador. Nesse sentido,
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Brezezinski (2005) aponta que
(...) a educação escolar cumpre papel essencial na aquisição de
conhecimentos e é requisito necessário para prover o homem de condições
de participação na vida social, permitindo-lhe o acesso à cultura, ao
trabalho, ao progresso, à cidadania na atual fase do desenvolvimento da
sociedade da informação e do conhecimento emergente no contexto da
revolução tecnológica e da globalização do capital e do trabalho
(BREZEZINSKI, 2005, p. 153).

Assim, podemos refletir sobre as implicações das transformações no mundo
do trabalho e suas relações com as constantes mudanças na política educacional
brasileira nos últimos anos. A Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB/96), e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação dos profissionais da educação (Resolução CNE 01/2002) são dois marcos
legais que fundamentalmente consubstanciam esse processo de mudanças ocorrido
nas últimas décadas. Dentre outras questões relevantes, destacam-se a exigência
da formação docente em nível superior, em ambos os documentos, e a importância
da educação a distância no auxílio ao cumprimento dessa exigência, na LDB/96 –
sobretudo em seu art. 80º. Para Gatti e Barreto (2009)
A verdade é que em um período muito curto de tempo, o lócus de formação
docente no país se deslocou inteiramente para o ensino superior. Essa
mudança, de amplas consequências e realizada tão rapidamente, suscita
indagações tais como as que dizem respeito à possibilidade de os novos
cursos superiores cobrirem as vastas áreas do território nacional onde, há
bem pouco tempo, mal chegavam os cursos médios, mesmo considerando
a ocorrência no país de um processo intenso de interiorização das
instituições de nível superior, tanto públicas quanto privadas. (GATTI e
BARRETTO, 2009, p. 55).

Vale ressaltar também a importância do Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro
de 2005, que regulamenta o art. 80º da LDB/96, conferindo um novo ordenamento
legal para a EAD no país (Gatti e Barreto, 2009). Por este Decreto
[...] os cursos e programas a distância devem ser projetados com a mesma
duração dos presenciais e estabelece a equivalência dos certificados e
diplomas. Determina ainda que os Referenciais de Qualidade para a
Educação a Distância, definidos pelo MEC, devem pautar as regras para a
regulação, supervisão e avaliação dessa modalidade de ensino (art. 7º).”
(GATTI e BARRETO,2009, p.98).

O referido documento – Referenciais de Qualidade para a Educação a
Distância (BRASIL, MEC/Seed, 2007) – merece especial atenção por tratar questões
de fundamental importância para a regulação, supervisão e avaliação dessa
modalidade de ensino. Um dos aspectos em destaque no documento é o das
atribuições e qualificações de todos os atores envolvidos no desenvolvimento da
modalidade EAD. Em especial, destaca-se o tutor, que tem “papel de fundamental
___________________________________________________________________________
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importância no processo educacional de cursos superiores a distância [...] um dos
sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica” (BRASIL, MEC, 2007).
O ordenamento legal então conferido pelo Decreto nº 5.622/05, possibilitou o
desenvolvimento das mais diversas experiências em educação a distância. Dentre
estas devemos ressaltar aquelas que vêm sendo configuradas a partir da publicação
do Decreto nº 5.800 de 08 de Junho de 2006. Por este último, instituiu-se o Sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB), tendo com um dos principais objetivos o de
expandir e interiorizar a oferta de cursos superiores de formação inicial e continuada,
prioritariamente a professores da Educação Básica (BRASIL, MEC, 2006). As
experiências desenvolvidas via Sistema UAB, por seu alcance e proporção, são
imprescindíveis para a compreensão dos mais diversos aspectos relacionados à
educação a distância no país.
Dessa forma, é possível perceber que, com a expansão dos cursos na
modalidade a distância é crescente também o destaque conferido às políticas
educacionais nesse cenário. Sendo assim, é importante ficar atento ao que está
previsto nas leis e nos discursos políticos e o que acontece de fato na prática. A
pesquisa é uma importante ferramenta nesse sentido. Gatti e Barreto (2009)
sinalizam a raridade de estudos e pesquisas sobre os impactos e os desafios postos
pela expansão da modalidade EAD no país, sendo um fato compreensível pelo
caráter recente da expansão e, por isso mesmo, necessário. Após discorrer sobre
alguns desses desafios, as autoras afirmam que “a tutoria tem sido, por sua vez, um
dos aspectos mais vulneráveis na experiência de EAD” (GATTI e BARRETO, 2009,
p.115). Nesse mesmo sentido, Barreto (2008) aponta que os tutores podem ser
vistos como “o elo mais fraco de toda uma cadeia de simplificações” (BARRETO,
2008, p.925). Brzezinski (2012), por sua vez, aponta algumas relações de tensão e
conflito devido ao fato de tutor e professor compartilharem o fazer docente, para a
autora “[...] a submissão hierárquica de tutores aos professores, ambos com
atribuições pertinentes à docência, favorecem a eclosão de conflitos e instigam a
disputa entre eles na arena do trabalho docente” (BRZEZINSKI, 2012, p.130).
Muitos estudos [Litwin (2001), Villardi (2004), Bernal (2008), Maggio (2001),
Zuin (2006), dentre outros] no campo da produção acadêmica sobre educação a
distância – independente da orientação teórico-metodológica adotada – apontam
para essa dimensão da importância do papel do tutor, da centralidade que o mesmo
ocupa no desenvolvimento das propostas em EAD. Para Maggio (2001), por
exemplo, os tutores podem influenciar significativamente uma proposta de formação
a distância ao possibilitar a mudança do “sentido da proposta pedagógica pela qual
foram concebidos um projeto, um programa ou os materiais de ensino” (MAGGIO,
2001, p.106). Para Bernal (2008), é o tutor que “personaliza a educação a distância”
(BERNAL, 2008, p.60). E para Mourão, Arruda e Romero (2012):
A experiência com EaD, independente da concepção de educação adotada
e das ferramentas didáticas utilizadas (televisão, rádio, internet, material
impresso), tem demonstrado que o sistema de tutoria é cada vez mais
indispensável para a oferta de cursos a distância (MOURÃO, ARRUDA e
ROMERO, 2012, p.84).
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Parece-nos indiscutível, pois, a centralidade e a importância do tutor no
desenvolvimento de propostas de ensino em EAD, sobretudo a partir da publicação
do Decreto nº 5.622/05, que conferiu à modalidade novo ordenamento legal e
possibilitou a emergência de inúmeras experiências de ensino nos mais diversos
formatos e modelos. Dentre tais experiências, apontamos aquelas desenvolvidas
pelo Sistema UAB como imprescindíveis para a compreensão de diversos aspectos
da EAD, devido ao significativo alcance e proporção desse Sistema.
Nesse sentido é que foi elaborada a pesquisa apresentada neste artigo, cujo
objetivo geral é o de sistematizar e analisar a produção acadêmica dos últimos dez
anos (2005-2015) sobre tutoria em educação a distância. Dentre os objetivos
específicos, são propostos os seguintes:
•

Fazer um levantamento bibliográfico da produção acadêmica nacional –
teses, dissertações e artigos científicos – do período de 2005 a 2015 que
versam sobre a tutoria em educação a distância;

•

Construir uma matriz de referência para sistematizar a leitura e a análise da
produção acadêmica obtida pelo levantamento bibliográfico;

•

Identificar e descrever os principais campos teórico-metodológicos que
emergem das pesquisas acadêmicas nacionais sobre tutoria em educação a
distância no período de 2005 a 2015.

•

Identificar e analisar os principais campos teórico-metodológicos consoantes
à linha de pesquisa Trabalho e Educação que emergem das pesquisas
acadêmicas nacionais sobre tutoria em educação a distância no período de
2005 a 2015.

Conforme explicitado, em consonância com a Linha de Pesquisa “Trabalho e
Educação”, na qual a pesquisa aqui apresentada está submetida, pretendemos,
como um dos objetivos específicos, fazer uma discussão teórica das principais
categorias que emergirem da produção acadêmica em análise, consoantes à tal
linha. Para efeitos de maior ou menor identificação com essa linha de pesquisa,
procederemos conforme Silva (2008), cuja pesquisa documental buscou investigar
as contribuições que a linha de pesquisa Trabalho e Educação traz para o estudo do
trabalho escolar. Assim definiu a autora:
[...] os procedimentos de análise se guiaram pela busca de enunciados,
explícitos ou implícitos, nos textos pesquisados, de categorias e referências
que têm orientado as pesquisas na área, como, a abordagem histórica do
objeto; a análise das relações entre trabalho e educação a partir das
mediações que constituem tais relações; as relações entre bases materiais
e imateriais de produção da vida constituidoras do trabalho e da cultura; as
relações entre mudanças nos processos produtivos e implicações para o
trabalho e para a formação do trabalhador, além de referências a autores
que têm classicamente composto o quadro teórico analítico da linha, dentre
eles Marx, Gramsci e Lucácks, principalmente (SILVA, 2008, p.168).

O que nos dizem as pesquisas acadêmicas dos últimos dez anos sobre esse
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importante ator no cenário educacional da EAD? Quais são os principais campos
teórico-metodológicos que emergem dessas pesquisas? Que perspectivas de
análise são adotadas nestes trabalhos? O que isso pode nos dizer? Essas são
algumas questões inicialmente levantadas pela pesquisa de mestrado apresentada
neste artigo, que poderá contribuir para a construção de conhecimentos no campo
da discussão sobre a educação a distância, especialmente no que se refere à
dimensão da tutoria em EAD, debate que se faz necessário diante da mencionada
importância desses sujeitos para essa modalidade de ensino em expansão.
Metodologia
Tendo em vista a natureza do problema da pesquisa apresentada neste
artigo, propusemos a realização de uma pesquisa bibliográfica e documental.
Segundo Ludke e André (1986), a análise documental é um tipo de pesquisa “pouco
explorada não só na área da educação como em outras áreas de ação social”
(LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.38). Para as autoras, esse tipo de pesquisa “pode se
constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja
complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando
aspectos novos de um tema ou problema” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.38 – grifos
nossos). Ressaltamos certa confusão que costuma existir quando o assunto é
pesquisa documental, que seria a sua distinção em relação à pesquisa bibliográfica.
Para Oliveira (2010) “a pesquisa bibliográfica é uma modalidade de estudo e análise
de documentos de domínio científico tais como livros, periódicos, enciclopédias,
ensaios críticos, dicionários e artigos científicos” (OLIVEIRA, 2010, p.69). A autora
aponta que este é um tipo de “estudo direto em fontes científicas, sem precisar
recorrer diretamente aos fatos/fenômenos da realidade empírica” (idem). Ainda de
acordo com a autora, a pesquisa bibliográfica teria a finalidade principal de
possibilitar aos pesquisadores o “contato direto com obras, artigos ou documentos
que tratem do tema em estudo” (OLIVEIRA, 2010, p.69). Já a pesquisa documental
teria como característica a “busca de informações em documentos que não
receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais,
revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação”
(idem). Oliveira (2010) aponta então, citando Gonçalves (2003), a grande
proximidade da pesquisa documental e bibliográfica, onde o elemento diferenciador
ou a principal diferença estaria na natureza das fontes:
[...] a pesquisa bibliográfica remete para as contribuições de diferentes
autores sobre o tema, atentando para as fontes secundárias, enquanto a
pesquisa documental recorre a materiais que ainda não receberam
tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. (GONÇALVES, 2003 apud
OLIVEIRA, 2010, p.69).

Nesse sentido, compreendemos que a pesquisa aqui apresentada é
bibliográfica, pela natureza de suas fontes: teses de doutorado e dissertações de
mestrado concluídas, bem como artigos científicos publicados em Anais de
Congressos; e documental pelo caráter dos objetivos propostos a partir dessas
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fontes de estudo.
Para Ludke e André (1986) “a escolha dos documentos não é aleatória. Há
geralmente alguns propósitos, ideias ou hipóteses guiando a sua seleção” (LUDKE e
ANDRÉ, 1986, p.40). Inicialmente foi definido a escolha pela busca de teses e
dissertações publicadas no Portal de Teses e Dissertações da CAPES, local
representativo e privilegiado para publicação das pesquisas acadêmicas nacionais.
Após o levantamento bibliográfico nesse portal, verificamos a necessidade de
mudança nos critérios de seleção dos trabalhos, conforme será explicitado na seção
seguinte, na qual apresentamos também alguns resultados parciais desta etapa da
pesquisa.
Quanto à delimitação do período, de 2005 a 2015, além de uma questão
prática – pois seria inviável uma pesquisa sem qualquer recorte de tempo – tem um
motivo teórico: a escolha das pesquisas concluídas a partir da publicação de um
marco legal de fundamental importância para educação a distância: o Decreto nº
5.622/05, a partir do qual experiências imprescindíveis para compreender o ensino a
distância no Brasil vêm sendo desenvolvidas, a saber, aquelas configuradas via
Sistema UAB, conforme mencionado em seção anterior.
É evidente que não basta fazermos o levantamento bibliográfico das teses,
dissertações e artigos científicos concluídos no período de 2005 a 2015, que versam
sobre a tutoria em educação a distância. É necessário compreender o que esses
trabalhos dizem e para isso precisam, como em qualquer pesquisa de caráter
documental, ser situados “em uma estrutura teórica para que o seu conteúdo seja
entendido” (MAY, 2004). Para essa compreensão, conforme concordam diversos
autores sobre metodologia de pesquisa nas ciências sociais [May, 2004; Ludke e
André, 1986; Gil, 1991] é geralmente utilizada a análise de conteúdo. Já em relação
à forma como essa análise deve ser feita, é comum encontramos divergências
maiores ou menores entre os diversos autores. Mas, conforme salientam Ludke e
André (1986), “não existe uma forma melhor ou mais correta. O que se exige é
sistematização e coerência do esquema escolhido com o que pretende o estudo”
(LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.42).
Nesse sentido, tomamos a definição trazida por Gil (1991), que citando Bardin
(1977, p.95), aponta três fases para o desenvolvimento da análise de conteúdo: 1)
pré-análise; 2) exploração do material e 3) tratamento dos dados, inferência e
interpretação.
Segundo Gil (1991), a pré-análise pode ser compreendida como a fase de
organização, que se inicia com os primeiros contatos do pesquisador com os
documentos (leitura flutuante). Em seguida, “procede-se à escolha dos documentos,
à formulação de hipóteses e à preparação do material para análise” (GIL, 1991,
p.164).
Em relação à segunda fase, a de exploração do material, Gil (1991) afirma
que a mesma pode ser extensa e enfadonha, e seu objetivo seria o de,
sistematicamente, gerenciar as decisões tomadas na fase anterior, na pré-análise.
Para o autor essa fase consiste, essencialmente, na tarefa de codificação, que
envolve: “o recorte (escolha das unidades), a enumeração (escolha das regras de
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contagem) e a classificação (escolha de categoria)” (GIL, 1991, p.164). Nessa fase,
pesquisadores das ciências sociais, tais como Ludke e André (1986) e May (2004),
concordam que pode ser necessário o auxílio de programas computacionais. Para
May (2004), dependendo do problema de pesquisa e, portanto, do enfoque
considerado, esses programas podem auxiliar a
buscar frases e palavras individuais e a sua freqüência ou contexto no texto;
eles também podem ajudar a analisar as conexões entre os códigos ou
categorias de comportamento que a produção do documento poderia
representar. (MAY, 2004, p.222).

Para a pesquisa apresentada neste artigo, ainda não julgamos a necessidade
do uso de algum programa computacional, mas salientamos, conforme os
pesquisadores mencionados, a possibilidade da utilização de algum destes
programas, devidamente justificado e atentos ao que propõe May (2004), quando diz
que “a utilização de análises quantitativas [conforme as empregadas por programas
computacionais] não elimina a necessidade dos pesquisadores responderem pelas
interpretações que empregam ao analisar os documentos” (MAY, 2004, p.226).
Por fim, a terceira e última fase, que consiste no tratamento dos dados,
inferência e interpretação, tem como objetivo a validação dos dados obtidos (GIL,
1991). Acreditamos ser esta a etapa de rever as questões de pesquisa,
preocupando-se com as novas questões-problema que possivelmente surgirão no
decorrer das fases anteriores, será o momento de proceder à
[...] organização de todo o material [...] procurando identificar nele
tendências e padrões relevantes. Num segundo momento essas tendências
e padrões serão reavaliados, buscando-se relações e inferências num nível
de abstração mais elevado. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.45).

É sobretudo nessa fase que esperamos responder aos objetivos propostos
pela pesquisa, quais sejam, os de sistematizar e analisar a produção acadêmica dos
últimos dez anos (2005 a 2015) sobre tutoria em educação a distância no país,
identificando e descrevendo os principais campos teórico-metodológicos que
emergem destas pesquisas, além de fazer uma discussão teórica sobre esses
campos quando consoantes com a linha de pesquisa Trabalho e Educação.
Resultados Parciais
Conforme esclarecido, o levantamento bibliográfico preliminar consistiu em
uma busca no Portal de Teses e Dissertações da Coordenação de Pessoal de Nível
Superior (CAPES)1. Na tentativa de obter a maior abrangência possível, ou seja, de
abarcar a totalidade de trabalhos cujo foco seria a tutoria em educação a distância,
para o período de 2005 a 2015, utilizamos as seguintes palavras-chave para o título
dos trabalhos: tutores, em seguida: tutores em educação a distância, na sequência:
tutor, em seguida: tutor em educação a distância, na sequência: tutoria e, por fim:
1

Busca no portal http://bancodeteses.capes.gov.br/ Último acesso em: 23/11/2015.
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tutoria em educação a distância. A pesquisa resultou diversos trabalhos em
duplicidade, de modo que, ao produzirmos as tabelas com o quantitativo de
pesquisas encontradas, excluímos as palavras-chave “tutores em educação a
distância”, “tutoria em educação a distância” e “tutor em educação a distância”, pois
todos os trabalhos resultantes da busca por essas palavras-chave já haviam sido
computados na busca por essas mesmas palavras-chave, mas sem o termo “em
educação a distância”. Conforme demonstrado pela Tabela 1, os trabalhos
resultados dessa busca são exclusivamente dos anos de 2011 e 2012, logo,
percebemos que é uma limitação deste banco de dados, pois não foi possível
procurar por trabalhos de anos anteriores ou posteriores à este período.
TABELA 1 – Resultados da busca no Portal CAPES - Quantitativo das pesquisas
acadêmicas por palavras-chave e ano da defesa.

Ano da
Defesa

Palavras-chave / Quantidade de
dissertações (D) e teses (T)
Tutores

Tutor

Total

Total geral

Tutoria

D

T

D

T

D

T

D

T

2011

6

3

10

1

4

0

20

4

24

2012

6

2

8

2

2

4

16

8

24

Fonte: Elaboração própria com dados publicados no Portal da CAPES.

De acordo com os objetivos da pesquisa que apresentamos, essa limitação
inviabiliza o uso do banco de dados do Portal da CAPES. Sendo assim, procedemos
à definição de novos critérios para a escolha dos trabalhos que servirão de base ao
estudo proposto. Mantendo o critério da relação entre a relevância científica dos
trabalhos e o grau de representatividade do seu local de publicação, adotamos os
bancos de dados dos Programas de Pós-Graduação em Educação atualmente com
nota máxima na avaliação de desempenho destes programas feita pela CAPES, a
saber, a nota sete (7).
Como são apenas três os Programas de Pós-Graduação nacionais com esta
nota, optamos por incluir também um outro banco de dados de suma relevância na
pesquisa educacional brasileira, que é o da publicação de trabalhos das Reuniões
Anuais da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação
(ANPED). Para este último utilizamos o seguinte recorte de tempo: trabalhos
publicados nas cinco últimas Reuniões Anuais, que, vale ressaltar, desde o ano de
2013 passaram a ser bianuais.
Sendo assim, trabalhamos com os bancos de dados das Bibliotecas Digitais
de Teses e Dissertações dos Programas de Pós-Graduação em Educação da:
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (UERJ) e Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Além dos
bancos de dados das seguintes Reuniões da ANPED: 33ª (2010), 34ª (2011), 35ª
(2012), 36ª (2013) e 37ª (2015).
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Naquela de tentativa de obter a maior abrangência possível, ou seja, de
abarcar a totalidade de trabalhos cujo foco seria a tutoria em educação a distância,
tornamos a lista de palavras-chave ainda mais exaustiva, buscando então por: tutor,
tutoria, tutores, docência virtual, docência online, docente virtual, docente online,
docência em/na educação a distância, docência em/na ead, docência compartilhada,
tutor virtual, tutor online, tutor em ead, tutor em educação a distância, tutoria em ead,
tutoria em educação a distância, tutores em ead, tutores em educação a distância,
professor virtual, professores virtuais, professor online, professores online, trabalho
docente virtual, trabalho docente online. Salientamos que as palavras-chave foram
colocadas no campo “geral” para todos os bancos de dados, ou seja, as buscas
poderiam ser feitas em qualquer campo: título, resumo, palavras-chave e/ou texto
completo.
Os trabalhos obtidos por este levantamento nos permitiram construir a Tabela
2, na qual estão descritos os resultados da pré-análise, ou seja, uma elaboração da
fase de organização inicial, fruto dos primeiros contatos com os trabalhos, da “leitura
flutuante”, conforme descrito na metodologia. Todos os trabalhos resultantes da
busca pelas palavras-chave mencionadas foram levados em consideração para essa
leitura inicial, a partir dos resumos e palavras-chave dos mesmos. Excluímos
aqueles que nada versavam sobre o trabalho ou a formação do tutor e/ou do
professor e sua relação com as novas tecnologias, a educação a distância e afins;
bem como aqueles que, mesmo possuindo alguma(s) das palavras-chave,
pertenciam à outro Programa de Pós-Graduação que não fosse da Educação e/ou
não estivessem dentro do recorte de tempo proposto. Por exemplo, a busca por
“docente online” resultou estudos que tratavam do trabalho docente em outros
campos do saber, como na alfabetização ou no ensino de ciências, sem qualquer
relação com as tecnologias ou o ensino a distância. Isso provavelmente aconteceu
por ter considerado apenas a palavra “docente” ao fazer a busca e todos esses
casos foram excluídos do levantamento bibliográfico.
Assim, após essa leitura inicial, para fins de estruturação da pesquisa
apresentada e tendo em vista sua fase seguinte – de exploração do material –
elaboramos três eixos de análise nos quais os trabalhos levantados foram
distribuídos. Nesse sentido, a Tabela 2 mostra o quantitativo de trabalhos em cada
eixo, por banco de dados, sendo que os trabalhos publicados nas Reuniões da
ANPED foram contabilizados conjuntamente.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
TABELA 2 – Distribuição dos trabalhos por Eixos de Análise e Banco de Dados

Eixos
de
Análise

Banco de Dados

Trabalho do tutor, professor virtual, docente online...
Neste eixo estão os trabalhos que discutem elementos
constitutivos da docência desses sujeitos, aquilo que está
imbricado em seu saber/fazer, que materializa o seu
trabalho e as condições sob as quais ele é exercido.
Interações produzidas nos Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA’s), compartilhamento de saberes,
didática.
Neste eixo estão os trabalhos que discutem a prática
pedagógica, a construção do conhecimento, a didática
desenvolvida tanto nos AVA’s, como em outras mídias
digitais, e não apenas por parte do tutor, mas num enfoque
mais sistêmico, onde todos os sujeitos envolvidos
compartilham saberes e produzem sentidos, por vezes com
foco numa perspectiva comparada com o ensino
presencial. Também engloba os trabalhos que discutem a
produção de recursos educacionais livres/abertos por parte
dos diversos sujeitos envolvidos na EAD.
Políticas de formação docente na educação a distância,
como se constitui o professor formado via EaD, como
este professor enxerga a sua formação, como ele
aprende e como pode ensinar utilizando AVA’s e/ou
outras mídias digitais.
Neste eixo estão os trabalhos que discutem a EAD numa
perspectiva política, como por exemplo, análises da
Universidade Aberta do brasil (UAB) com foco na formação
de professores, bem como outros mais amplos, que
discutem não só políticas e práticas de formação docente
no contexto da EAD, mas de professores em geral, no
contexto mais amplo da cibercultura.

UFMG

UERJ

UNISINOS

REUNIÕES
ANPED

TOTAL

2

3

2

4

11

0

6

4

6

16

3

8

1

4

16

Fonte: Elaboração própria com dados publicados nos portais dos respectivos bancos de dados.

Concluímos que a pré-análise nos permitiu fazer algumas observações como,
por exemplo: o baixo número da produção acadêmica sobre a temática dentro dos
relevantes bancos de dados selecionados, haja vista o período de dez anos
considerado; a menor quantidade de trabalhos no eixo temático que mais se
aproxima da Linha de Pesquisa Trabalho e Educação, em contraposição ao
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equilíbrio no número de trabalhos dos outros dois eixos; e o levantamento da
hipótese de que essas são as principais categorias analíticas que emergem destes
trabalhos: docência virtual, prática pedagógica, didática, saberes e competências e
identidade profissional. Lembramos que esses resultados é que nortearão a etapa
seguinte – em andamento – que diz respeito à exploração do material, ou seja, quais
serão de fato os trabalhos selecionados, as hipóteses levantadas e os instrumentos
utilizados para análise, bem como as justificativas para tais escolhas.
Referências Bibliográficas
BARRETO, E. S. S. As tecnologias na política nacional de formação de professores
a distância. Educação e Sociedade, Campinas, v.29, n.104, Especial, p.919-937,
out. 2008.
BELLONI, M. L. Educação a distância. Campinas: Autores Associados, 2003.
BERNAL, E.G. Formação do tutor para a educação a distância: fundamentos
epistemológicos. EccoS – Revista Científica, São Paulo, v.10, n.1. p. 55-58,
jan./jun. 2008.
BRASIL. Decreto 5.622, 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2005/decreto/D5622.htm Acesso em: 02 de novembro de 2015.
BRASIL. Decreto nº 5.800, de 08 de junho de 2006. Dispõe sobre o Sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB). Disponível em http://www.planalto.gov.br
Acesso em: 23 de setembro de 2015.
BRASIL. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 23
de setembro de 2015.
BRASIL. Resolução CNE/CP 01/2002: institui diretrizes curriculares nacionais para a
formação de professores da educação básica, em nível superior, curso de
licenciatura,
de
graduação
plena.
Disponível
em:
http://www.cmconsultoria.com.br/legislacao/resolucoes/2002/res_2002_0001_CP_
retificacao_formacao_professores.pdf Acesso em: 23 de setembro de 2015.
BRASIL. Secretaria de Educação a Distância. Referenciais de Qualidade para a
Educação Superior a Distância. Brasília: MEC/Seed, 2007.
BREZEZINSKI, I. A formação de professores e a carreira de profissionais da
educação na LDB 9394/96: possibilidades e perplexidades. In: BREZEZINSKI, Iria
(org.). LBD interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 9ª ed. SP: Cortez,
2005. p. 129-146.
BREZEZINSKI, I. Formação de professores e EaD: campo de disputa entre o
professor e o tutor na arena do trabalho docente? In: FIDALGO, F.; FIDALGO, N.
L.; NEVES, I. S. V.; PASCHOALINO, J. B. Q. (Orgs.). Educação a distância: tão
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
longe, tão perto. Belo Horizonte: CAED-UFMG, 2012. p. 113-133.
BRZEZINSKI, I. Políticas contemporâneas de formação de professores para os anos
iniciais do ensino fundamental. Educação e Sociedade, vol.29, n.105, pp. 11391166, set/out. 2008.
CASTELLS, M. A sociedade em rede: a era da informação – economia, sociedade e
cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.
FIDALGO, F.; FIDALGO, N. L. Acumulação flexível e sociedade do conhecimento:
entre o perene e o efêmero. Revista Trabalho e Educação, Belo Horizonte, v. 15,
n. 1, p. 57 – 67, 2006.
GATTI, B. A; BARRETO, E. S. S. (Coords.). Professores do Brasil: impasses e
desafios. Brasília: Unesco, 2009.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1991.
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. A pesquisa em educação: abordagens qualitativas.
São Paulo: EPU, 1986.
MAGGIO, M. O tutor na educação a distância. In: LITWIN, E. (Org.). Educação a
Distância: temas para o debate de uma nova agenda educativa. Porto Alegre:
Artes Médicas, 2001, p.93-110.
MAY, T. Pesquisa social: questões, métodos e processo. Porto Alegre: Artmed,
2004.
MOURÃO, M. P.; ARRUDA, D. E. P.; ROMERO, M. H. C. As estratégias norteadoras
da tutoria no curso de Pedagogia a distância. In: ARRUDA, E. P. (Org.) Educação
a distância no Brasil: a Pedagogia em foco. Uberlândia: EDUFU, 2012. p. 81-100.
OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. 3 ed. Petrópolis, Vozes, 2010.
SILVA, M. R. Trabalho e educação: aportes da linha de pesquisa para o estudo do
trabalho escolar. Revista Trabalho e Educação, Belo Horizonte, v. 17, n. 1, p. 167
– 179, 2008.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

O ENSINO A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR: UM
ESTUDO DE CASO SOBRE A OFERTA DE CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO
Kelly Aparecida Torres1, Érika Loureiro Borba2 , Pablo Luiz Martins ³
IPTAN/UFSJ/UCAMPROMINAS, kellyaptorres@yahoo.com.br
2
UNIFAL/UNIVAS/UFSJ/, erikaloureiro.borba@gmail.com
³ UFSJ/UNIVAS, pablo@ufsj.edu.br

1

Resumo – A educação a distância é considerada uma modalidade de ensino que
contribui para a disseminação do ensino no país. No âmbito da pós-graduação é
capaz de influenciar na escolha dos estudantes que optam por uma
especialização. Este estudo tem como objetivo geral analisar a oferta de cursos de
pós-graduação de uma instituição de ensino privada, que trabalha ofertando cursos
por meio de uma rede de parceiros responsáveis pela matrícula de alunos em todo
o país. Como objetivos específicos buscou-se analisar o grau de satisfação dos
cursistas; analisar o processo de ensino aprendizagem tendo como base o
ambiente virtual oferecido pela instituição pesquisada. Para alcançar os objetivos
propostos neste estudo, foi realizada uma pesquisa com estudantes de diferentes
cidades na região do Campo das Vertentes/MG e com os parceiros responsáveis
pela captação dos alunos. Ao se concluir a pesquisa, as principais vantagens
apontadas pelos entrevistados em relação a oferta de cursos de especialização
foram: a formação rápida, menor custo, menor necessidade de deslocamento,
suporte online para as atividades solicitadas e facilidade de acesso ao ambiente
virtual de aprendizagem. Em relação aos estudantes pesquisados, esses se
mostraram satisfeitos com os resultados obtidos e com a possibilidade de
ascensão na carreira graças a possibilidade de cursar uma pós-graduação. E na
perspectiva dos parceiros, o modelo de negócio adotado se mostrou viável pela
efetividade na captação e matrícula dos alunos.
Palavras-chave: Pos Graduação, Ensino a Distancia, Estudo de Caso

Abstract – Distance education is considered a type of education that contributes to
the spread of education in the country. At the graduate level is able to influence the
choice of students who choose a specialization. This study has the general objective
to analyze the offer postgraduate courses of a private educational institution that
works offering courses through a network of partners responsible for the enrollment
of students across the country. The specific objectives sought to analyze the degree
of satisfaction of course participants; analyze the process of teaching and learning
based on the virtual environment offered by the research institution. To achieve the
objectives proposed in this study, a survey of students from different cities in the
Field region of Strands / MG and with partners responsible for raising the students
was held. On completion of the research, the main advantages cited by the
respondents regarding the supply of specialization courses were: the rapid
formation, lower cost, less need for scrolling, online support for the requested
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activities and easy access to the virtual learning environment. Regarding the
surveyed students, they were satisfied with the results and with the possibility of
career advancement thanks to the possibility to attend a graduate. And from the
perspective of partners, the business model adopted proved feasible for
effectiveness in capturing and registration of students.
Keywords: Post Graduation, Distance Learning , Case Study

Introdução
A educação a distância é a responsável pelo acesso de milhares de
brasileiros ao ensino superior. Ela é fomentada pelas instituições de ensino públicas
e privadas no Brasil e no mundo. Para os atores envolvidos na disseminação da
educação a distância, o uso das tecnologias é importante para romper as barreiras e
divulgar as informações com maior rapidez, permitindo uma maior interação entre os
usuários das diversas plataformas adotadas, favorecendo a construção de saberes
de maneira coletiva.
Neste sentido, destaca-se o crescimento da promoção da educação
profissional por meio da EAD, como forma de democratização do acesso ao ensino
superior, ampliando as possibilidades dos cursistas no que diz respeito a busca por
melhores colocações no mercado de trabalho como também dinamismo nos
processos de ensino-aprendizagem.
Dessa maneira, este estudo tem como objetivo geral analisar a oferta de
cursos de pós-graduação de uma instituição de ensino privada, que trabalha
ofertando cursos por meio de uma rede de parceiros responsáveis pela matrícula de
alunos em todo o país. Como objetivos específicos buscou-se analisar o grau de
satisfação dos cursistas; analisar o processo de ensino aprendizagem tendo como
base o ambiente virtual oferecido pela instituição pesquisada.
Para alcançar os objetivos propostos neste estudo, adotou-se a metodologia
de estudo de caso apoiada pela aplicação de questionários aos estudantes
matriculados na instituição pesquisada. Foram respondidos 46 questionários por
estudantes matriculados no primeiro trimestre de 2016 e realizadas 3 (três)
entrevistas com parceiros responsáveis pela captação de discentes.
O presente estudo possui como elementos norteadores o panorama da
educação a distância no Brasil e o desenvolvimento de cursos de pós-graduação na
modalidade a distância ofertados no país.
1 - A educação a distância no Brasil
A educação é considerada um instrumento elementar para a capacitação do
cidadão, ou seja, colabora para torná-lo mais informado e participativo (SCHLEGEL,
2011).Neste sentido, o ensino a distância (EAD) pode ser compreendido como mais
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uma ferramenta concreta de universalização e democratização do acesso ao ensino
no país, ou seja, mais uma forma de combater as desigualdades regionais e
minimizar o déficit educativo nacional. Nesta modalidade, segundo Carvalho (2006),
todos têm acesso ao mesmo nível de aprendizado, com oportunidades iguais na
obtenção do conhecimento.
O ensino a distância (EAD) se fundamenta como um processo de ensinoaprendizagem mediado por tecnologias onde professores e estudantes estão
separados no tempo e no espaço (MORAN, 2002). A intermediação da
aprendizagem ocorre pela interação entre professores e estudantes por meio das
tecnologias, principalmente, internet, correio, rádio e televisão.
Este processo educacional é conceituado como um método racional de
partilha de conhecimentos, habilidades e atitudes baseado nos princípios
organizacionais e na divisão do trabalho. Nele a participação de professores e
alunos acontece em momentos diferenciados e a comunicação é mediada,
principalmente, pela internet, rádio e televisão com o objetivo de instruir um grande
número de estudantes ao mesmo tempo, se configurando numa forma
industrializada de aprender (NUNES, 2002).
Assim, os principais elementos definidores do ensino à distância, segundo
Rocha (2010), são: a separação entre aluno e professor e a necessidade de uma
instituição de educação na produção dos materiais para aprendizado.
O professor torna-se um intermediário neste processo de ação-reflexão-ação,
que tem por objetivo associar teorias e práticas no processo de ensinoaprendizagem (ROCHA, 2010). Esta prática apresenta uma dinâmica de
aprendizagem continuada que favorece o indivíduo no sentido de incentivá-lo a ser
sujeito ativo de sua aprendizagem, ou seja, possibilita o mesmo a tornar-se
autodidata em suas práticas e reflexões, contribuindo para sua autonomia enquanto
sujeito (PIMENTEL, 2006).
Na perspectiva de Borba (2014, p. 14) “no Brasil o número de matrículas
apresentou um grande crescimento, demonstrando que esta modalidade de ensino
representa uma alternativa pedagógica de amplo alcance, e que vem beneficiando
muitos indivíduos em todo o país”.
Portanto, o ensino a distância passou a ser utilizado como mais uma
ferramenta para apoiar o desenvolvimento do ensino presencial e potencializar a
participação e a interação dos estudantes conciliando os temas abordados nas
disciplinas com as novas tecnologias e mídias disponíveis. Assim, segundo Aretio
(2001), a EAD tem como principais vantagens: maior possibilidade de oferta de
cursos; flexibilidade na organização dos estudos; maior eficácia na relação ensinoaprendizagem; economia com relação ao custo gasto para a formação acadêmica;
privacidade/intimidade de forma que o discente possa melhor aproveitar suas
potencialidades; e maior interatividade com o professor e demais colegas a qualquer
hora e em qualquer lugar.
Por fim, é necessário destacar que existem alguns problemas na
operacionalização da EAD que requerem maior atenção como, por exemplo, a
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banalização da metodologia pelas instituições; o pensamento errôneo de que se
trata de uma alternativa de fácil e barata implementação; a oferta de cursos com
conteúdos rasos, ambientes virtuais pobres e a presença de profissionais mal
remunerados e com pouca experiência. Em contrapartida, ressalta-se que as
instituições que consolidarão a EAD no seu contexto de atuação serão aquelas que
apresentarem modelos mais eficientes e adaptados aos alunos; com projetos
pedagógicos atualizados; metodologias e materiais mais atraentes; com plataformas
adaptáveis; e profissionais capacitados para gerenciar atividades desafiadoras
(MORAN; VALENTE, 2011).
O próximo tópico é destinado à análise do desenvolvimento da EAD no âmbito
do ensino superior e seu desenvolvimento no país.
2 – O desenvolvimento do ensino superior por meio da educação a distância
A ampliação do acesso à educação profissional é de grande relevância para
os trabalhadores tendo em vista que contribui para agregar valor em suas carreiras.
Levando-se em consideração as exigências do mercado de trabalho, os cursos
profissionalizantes ofertados na modalidade a distância representam uma boa
escolha, indo de encontro com as necessidades das pessoas que não podem estar
nas salas de aula presenciais por razões de falta de tempo, longas distâncias a
serem percorridas entre trabalho, escola e residência (AMORIM, 2012).
Por isso, os cursos de graduação e pós-graduação a distância já são muito
difundidos no Brasil e são operacionalizados a partir de dois modelos, os cursos de
massa e os cursos dirigidos a pequenos grupos. Os cursos de massa têm como
característica a utilização de mídias televisivas, transmitidas via satélite.
Já os cursos dirigidos a grupos pequenas são mediados pela internet e, por
isso, contribuem para que os alunos sejam mais independentes no que diz respeito
ao gerenciamento de seu estudo (LOPES, et al, 2010). Desta forma, torna-se um
modelo ideal para pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho e querem
continuar seus estudos.
Neste sentido, é necessário destacar que o bom desenvolvimento de um
curso a distância requer muito mais do que o uso de linguagens pedagógicas
suportadas por boas mídias (MAIA; MEIRELLES, 2007). No âmbito da manutenção
de um curso superior na modalidade a distância é uma tarefa complexa.
Este, mais do que um simples projeto que alia tecnologia ao
contexto da educação, trata-se de um modelo de curso cujas
características, formatos e linguagens são diferenciados.
Assim, a criação e manutenção de um curso ou estrutura
curricular, ele exige um adequado gerenciamento a fim de se
garantir efetivamente o pleno desenvolvimento das atividades
dos cursos (MOREIRA, et al, 2010, p.3)
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Assim, segundo o governo federal, os principais indicadores de qualidade do
ensino a distância são: interação com políticas, diretrizes e padrões de qualidade
definidos para o ensino superior no todo e específico do curso em questão; desenho
do projeto; equipe de atuação multidisciplinar; interatividade entre professor e aluno;
convênios e parcerias; edital e informação sobre o curso; e custos de
implementação e manutenção controlados (BRASIL, 2007).
Considerando a história recente do Brasil, segundo dados do Ministério da
Educação, em 2013 o Brasil registrava 7.305.977 milhões de estudantes
matriculados em instituições de ensino superior. Somando-se os estudantes de pósgraduação strictu sensu (mestrado e doutorado), são 7.526.681 matriculados.
Destaca-se que, em 2013, houve um aumento de 3,8% em relação a 2012 na
quantidade de estudantes inscritos no ensino superior, sendo 1,9% na rede pública e
4,5% na rede privada. De acordo com os dados divulgados pelo MEC, o Brasil tem
2.391 mil instituições de ensino superior que oferecem mais de 32 mil cursos de
graduação. E, mais de 15% das matrículas em ensino superior são em cursos de
ensino a distância – EAD (BRASIL, 2014).
Porém, Borges (2015), aponta para o fato de que, quando se compara os
números da população total do país frente às estatísticas que demonstram o acesso
da sociedade à educação superior, percebe-se que o número de pessoas que se
forma em cursos de graduação e pós-graduação é muito baixo devido à restrição
não somente de acesso, mas de permanência e conclusão de cursos superiores.
Os processos de crescimento, expansão, diversificação, especialização e
diferenciação dos sistemas de educação superior, segundo Hermida e Bonfim
(2006), associados à generalização da informática e das telecomunicações,
estimuladas pela tendência na modernização produtiva e a globalização dos
mercados, deram espaço à emergência de novos cenários e consequente aumento
da demanda e nas últimas décadas, a educação a distância deu um novo impulso
para o aumento das matriculas com o uso das novas tecnologias de comunicação
favorecendo a disseminação e a democratização do acesso à educação em
diferentes níveis, permitindo atender à grande massa de alunos.
Sendo assim, há de se considerar que o ensino a distância em muito contribui
para que, cada dia, mais pessoas tenham acesso à formação superior e,
consequentemente, tenham capacidade de melhor se inserirem no mercado de
trabalho como também contribuírem para o desenvolvimento de seu entorno.
3 – Metodologia
A metodologia de pesquisa utilizada para o desenvolvimento deste artigo foi o
estudo de caso. Este método corresponde em uma forma de realizar a pesquisa
empírica de caráter qualitativo sobre um fenômeno em curso e em seu contexto real.
Assim, parte da premissa de que é possível explicar um determinado fenômeno com
a exploração intensa/exaustiva de uma única unidade de estudo (estudo de caso
holístico) ou de várias unidades de estudo (estudo de casos múltiplos) para
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possibilitar a elaboração de exercícios de análise comparativa (LIMA, 2004).
O estudo de caso, segundo Gil (1999), se fundamenta na ideia de que a
análise de uma unidade de determinado universo possibilita a compreensão de
generalidade do mesmo ou, pelo menos, o estabelecimento de bases para uma
investigação posterior, mais sistemática e precisa. E o objeto dessa pesquisa é uma
instituição de ensino superior que oferta mais de 240 cursos de pós-graduação na
modalidade a distância em todas as regiões do Brasil
Para a realização do estudo de caso, foi enviado um questionário aos
estudantes que estavam matriculados nos cursos de especialização no primeiro
trimestre de 2016 na região do Campo das Vertentes/MG. Além da aplicação de
questionário, adotou-se também a técnica de análise de dados secundários para se
avaliar o ambiente virtual disponibilizado pela instituição aos estudantes e por
último, foram realizadas entrevistas com 3 parceiros responsáveis pela captação de
alunos. Vale destacar que 156 alunos matriculados pelos parceiros entrevistados
foram contactados para participar da pesquisa, porém, 46 devolveram o questionário
respondido.
A análise de dados secundários possui como vantagem a redução do tempo e
do custo necessário para se realizar uma pesquisa e a principal desvantagem é
deixar o investigador com pouco controle sobre os dados (LIMA, 2004). Desta forma,
a próximo tópico é destinado à análise dos dados obtidos pelas entrevistas.
4 - Análise e discussão dos resultados
O presente estudo de caso buscou analisar a oferta de cursos de pósgraduação de uma instituição de ensino privada, com foco na satisfação dos
cursistas e no processo de ensino aprendizagem, tendo como base o ambiente
virtual oferecido pela instituição pesquisada.
Inicialmente, foi perguntado aos alunos a razão da escolha do curso de pósgraduação, e 48% dos estudantes responderam que escolheram a modalidade pelo
preço ofertado; 24% dos pesquisados responderam que escolheram o curso em
função da qualidade dos mesmos; 24% informaram que optaram pelo curso em
função do curso em função de ser na modalidade a distância e 24% escolheram o
curso pela possibilidade de conclusão entre 6 e 18 meses.
De acordo com dados levantados no próprio site da instituição pesquisada
mais de 50 mil estudantes já fizeram os cursos de especialização na modalidade
EAD, em cerca de 200 opções ofertadas pela mesma.
Os alunos entrevistados disseram saber que juntamente com eles, milhares
de estudantes estão matriculados nos cursos de especialização. Mas, a metodologia
adotada pela instituição não permite que os alunos tenham contato entre si pelo
ambiente virtual já que são disponibilizados apenas o material de estudo e
atividades na plataforma. Dessa maneira, a ações desenvolvidas no AVA (ambiente
virtual de aprendizagem) estão restritas a realização de atividades. Não existem
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fóruns, wikis ou qualquer outra ferramenta de avaliação além dos questionários.
Os alunos foram questionados quanto ao ambiente virtual e a figura 1
demonstra o resultado do questionário.
Qual sua opinião sobre o ambiente virtual
de aprendizagem?
48%

26%
26%

Interativo
Didatico

Facil acesso

Figura 1: Qual sua opinião sobre o ambiente virtual de aprendizagem?
Fonte: Dados da pesquisa

Ao se analisar o modelo de negócio da instituição através da metodologia de
análise de dados secundários, percebe-se que o ambiente virtual é ofertado de
maneira mais objetivo, sem a presença de vídeo aulas, por exemplo. O que pode ser
questionado é a efetividade de assimilação do conteúdo pelo aluno já que o
aprendizado acontecerá apenas por meio da leitura do material disponibilizado.
Foi questionado aos estudantes matriculados se o AVA da Instituição estava
atendendo às expectativas e ofertando um espaço que realmente proporcionasse o
desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Assim, 84% dos estudantes
responderam que era a primeira vez que tinham contado com a educação por meio
de uma plataforma e que, inicialmente, o sentimento de curiosidade foi dando
espaço para uma análise mais acadêmica. O AVA é considerado didático, mas, os
alunos reclamaram da ausência de um acompanhamento mais próximo por tutores e
professores. Informaram que apesar do ambiente oferecer a possibilidade de
impressão de documentos e realizar a correção automática das tarefas, a interação
com professores e tutores acontece, mas de forma demorada, ou seja, as dúvidas
poderiam ser sanadas com mais rapidez.
A Figura 2, demonstra o resultado do questionamento quanto ao
acompanhamento dos estudantes pelos professores e tutores.
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Qual sua opinião sobre o atendimento de
professores e tutores?
28%

0%
72%

Não atende as
expectativas

Atende as expectativas
Supera as expectativas

Figura 2: Qual sua opinião sobre o atendimento de professores e tutores?
Fonte: Dados da pesquisa

Os alunos informaram que em caso de dúvida existe um espaço no AVA para
envio de mensagem a equipe do curso ofertado, mas, em alguns casos, a resposta
levou cerca de 3 dias úteis para ser postada. Alguns alunos disseram que buscaram
ajuda com amigos e estudantes da área, para resolver essas dúvidas. Outros
disseram que recorreram à própria internet e a vídeos no youtube.
Foi questionado aos estudantes sobre a qualidade do material didático. A
figura 3 demonstra o resultado obtido.

Qual sua opinião sobre o material
didático adotado?
0%

72%

28%

Não atende as
expectativas

Atende as expectativas
Supera as expectativas

Figura 3: Qual sua opinião sobre o material didático fornecido pela Instituição?
Fonte: Dados da pesquisa
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Assim, a figura 3 revela que a maioria dos alunos está satisfeita com o
material didático disponibilizado por considerarem o mesmo atual, com boa
fundamentação teórica, conciliando teoria e prática.
Diante das questões apresentadas é possível destacar que a instituição em
questão cumpre os requisitos exigidos pelo governo federal, mas é preciso melhorar
nos campos da interação entre professor/tutor e aluno, buscando dar maior agilidade
no atendimento dos questionamentos. Destaca-se também a qualidade do material
didático que, segundo Moreira et al (2010), representa um elemento fundamental
para o bom desenvolvimento de um curso a distância.
Por último, os estudantes responderam sobre a possibilidade de escolha de
um curso presencial hoje. O resultado está demonstrado na figura 4

Hoje, voce escolheria um curso PRESENCIAL de PósGraduação ?
0
32%

Não
68%

Sim

Figura 4: Hoje, você escolheria um curso Presencial de Pós-Graduação?
Fonte: Dados da pesquisa

A maioria dos estudantes ressaltou que não escolheriam um curso de pósgraduação presencial devido às dificuldades de frequentarem as aulas como, por
exemplo, distância entre trabalho e instituição de ensino; horário sem flexibilidade e
custo. Tais afirmativas corroboram com o que foi apontado por Amorim (2012) e
Lopes, et al (2010) no que diz respeito à preferência por esta modalidade de ensino
por possibilitar que o aluno consiga melhor adaptar seus estudos à sua rotina diária.
Em relação aos questionários aplicados aos parceiros, as questões estavam
relacionadas com a captação de alunos e a estrutura disponibilizada para o sucesso
desse serviço. Os 3 entrevistados informaram que a estrutura oferecida pela
instituição pesquisada é bem flexível e que a mesma tem um ótimo suporte e
procura auxiliar em todas as ações do colaborador.
Os entrevistados relataram também que a instituição disponibiliza todas as
ferramentas necessárias para comunicação com alunos em potencial, sendo esta
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tarefa realizada basicamente por meio da rede de relacionamento de cada parceiro e
a sua disponibilidade para visitas a possíveis alunos como, por exemplo,
colaboradores da área de saúde, professores da rede municipal e estadual de
ensino, estudantes que estão terminando as suas graduações em instituições de
ensino da região, dentre outros.
Os parceiros entrevistados informaram que o maior obstáculo que eles
encontram em Minas Gerais, é a não existência de Polo de Apoio Presencial em
todas as cidades por eles atendidas. A ausência de polos se justifica pelo modelo de
negócios adotado pela instituição, que se resume basicamente no estabelecimento
das parcerias para captação de alunos e pelo fato dos cursos serem online com a
necessidade de apenas 4 encontros presenciais durante os mesmos. Os parceiros
informaram que na época dos encontros presenciais são alugadas salas de outros
tipos de empresas como escolas, hotéis, dentre outros para a realização dos
encontros.
Considerações finais
O presente estudo buscou analisar a oferta de cursos de pós-graduação de
uma instituição de ensino privada, por meio da averiguação da satisfação dos
cursistas e parceiros, como também pela análise do processo de ensinoaprendizagem tendo como base o ambiente virtual oferecido pela instituição
pesquisada.
Neste sentido, a pesquisa ressaltou a importância da EAD para a ampliação
do acesso ao ensino superior, principalmente pela questão da flexibilidade de
organização dos estudos e do custo para ingresso e permanência.
Por meio dos dados apresentados pelos entrevistados, torna-se possível
concluir que, na perspectiva dos alunos, a oferta de cursos de pós-graduação na
modalidade a distância é um fator que influencia na escolha, já que muitos não
podem, por motivos de trabalho, distância e custo, frequentar uma sala de aula
presencial. Assim, esta estrutura de curso possibilita que os alunos consigam
prosseguir em seus estudos para atingir aspirações próprias como também as
demandas por qualificação exigidas pelo mercado de trabalho.
No que diz respeito às questões concernentes ao ambiente virtual e material
didático disponibilizado pela instituição pesquisada, os alunos ressaltaram que o
ambiente virtual é de fácil acesso, que o material didático disponibilizado é bom, mas
que a interação entre professor-tutor-aluno não ocorre com a devida rapidez, por
isso, muitos alunos recorrem a outros meios para a resolução de dúvidas relativas
aos conteúdos estudados.
E na perspectiva dos parceiros entrevistados, a pesquisa revelou que a
relação dos mesmos com a instituição é muito boa e de apoio mútuo, sendo este um
fato de grande relevância para a implementação de cursos na modalidade a
distância. Os respondentes disseram também que a maior dificuldade é a não
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existência de polos de apoio presencial nas cidades por eles atendidas e, quando
necessário, alugam-se espaços para a realização dos encontros presenciais.
Desta forma, a partir do resultado da pesquisa, considera-se que as
instituições devam continuar investindo na EAD destacando-a como uma importante
ferramenta para o desenvolvimento econômico e social do país por meio da
ampliação do acesso a formação superior e a especialização. Sugere-se que novas
pesquisas sejam realizadas com o intuito de buscar mecanismos que aprimorem os
ambientes virtuais e tragam outras ferramentas que possam contribuir para o
processo de ensino-aprendizagem.
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Resumo – Este trabalho apresenta o relato de experiência na formação de
licenciados em computação para atuação no Ensino a Distância (EaD). São
apresentadas as metodologias, atividades propostas, resultados obtidos e análise
crítica de benefícios para a prática educativa não apenas à distância, mas também
presencial. A produção de material escrito e audiovisual, orientações quanto à
postura, linguagem, vestimenta, além de atividades de planejamento e organização
foram pontos altos da abordagem utilizada. Como contribuição se identifica a
aplicabilidade da experiência descrita para diversos outros cenários e realidades,
sendo necessário apenas um aparelho com câmera e acesso à internet para
pesquisas, em especial para a gravação de vídeo aula.
Palavras-chave: Treinamento; Licenciandos; Futuros Professores; Educação à
Distância.
Abstract – This paper presents an experience of training for future teachers,
considering the Distance Learning (DL). Methodologies are presented, as well as,
proposed activities, results and critical analysis of benefits for classroom
educational practice and distance learning. Work opportunities were presented, and
the importance of the efficient use of technology and the application of digital media
in the educational process. The production of material, feedback with guidance
regarding posture, language, clothes, and planning and organization were high
points of the approach. As a contribution the applicability of this work for other
scenarios and realities is clear, needing only a videocam app and internet access
for research.
Keywords: Distance Learning; Future Teachers; Video.

1. Problemas e solução proposta
A geração atual do ensino à distância acontece principalmente por meio da internet.
Frente a grande popularização dos recursos tecnológicos voltados ao sistema
educacional e a expansão atual da prática do ensino a distância, um problema cada
vez mais latente é a dificuldade dos professores em lidarem com o ambiente de
gravação de aulas, lecionarem em uma vídeo-aula, realizarem atividades e
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dinâmicas que aumentem o interesse do público, quando estão espacialmente
distantes.
A proposta aqui também considera que o intenso crescimento das relações
interpessoais pelas redes sociais, fóruns e plataformas de ensino online, exige que
os novos licenciandos e futuros profissionais educadores estejam preparados. Afinal,
a importância destes é fundamentada em dois fatos: a expansão do uso de mídias
tecnológicas no campo educacional e cognitivo, e geração de conhecimento útil,
frente ao ensino a distância, para formação e capacitação de professores.
Diante deste quadro, este trabalho relata a experiência de uma possível
solução voltada para a capacitação dos licenciandos em métodos e práticas
pedagógicas apoiadas pela tecnologia.

2. Reflexão teórica e contextualização
Nunes (2010) ressalta que o ensino a distância transforma o acesso à educação em
um processo democrático, incentivando a permanência no ambiente educacional, o
desenvolvimento profissional, e com reduzidos recursos financeiro. Para Hermont e
Assumpção (2010) a eficácia do EaD é beneficiada qualitativamente pela iniciativa e
interação dos alunos. Há ainda que se considerar a habilidade de tratar
determinados conteúdos de forma independente; professores devem estar atentos
sempre a este fator, para que através de sua abordagem de conteúdo, e material
produzido e aplicado, desperte nos alunos tal característica.
Schiavoni (2004) afirma que há "um avanço notável para a diminuição da
distância entre a sociedade e os conhecimentos produzidos”. Portanto, a educação
tem a possibilidade de desenvolvimento de seus métodos didáticos e pedagógicos
apoiados na qualidade que a tecnologia propicia em um sistema educacional,
criando, cada vez mais, um ambiente de ensino e aprendizado informatizado e
dinâmico, sem a constante presença física. Passa-se a tratar o conhecimento em
uma abordagem multimídia, explorando diversos campos de informação em variadas
linguagens e contextos, simultaneamente, na aquisição de um desenvolvimento
cognitivo com processamento de conhecimento mais elevado, e na capacidade de
autoformação, para a busca de possibilidades de melhores oportunidades de
emprego e estabilidade, almejadas por variados grupos sociais.
Em relação aos aspectos didáticos que a EAD possui no âmbito educacional,
Possoli e Cury (2009) propõem a seguinte questão: “Livros e guias didáticos, rádio,
televisão, internet e AVA, todos são aplicados às duas modalidades de ensino
(presencial, e a distância). O que então gera uma grande diferença nos materiais
didáticos presenciais e de EAD?”. Para responder, Fleming (2004) estabelece que o
material didático e pedagógico no ensino a distância, entende-se por um conjunto de
recursos midiáticos, sejam impressos, audiovisuais ou informatizados, nos quais o
conhecimento se apresenta acessível e de forma contextualizada, o que favorece a
diversidade de materiais. Ao mesmo tempo, este deve se aproximar da realidade de
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alunos e professores, possibilitando distintas formas de interação com o conteúdo.
Enquanto na modalidade presencial de ensino, materiais e recursos didáticos
apoiam a informação imposta pelo educando em sala de aula, no ensino a distância,
por outro lado, há a integração dos materiais aplicados, de forma a complementar a
eficácia do acesso do aluno ao conhecimento.
Segundo Hermont e Assumpção (2010), a produção de materiais voltados à
construção de um ambiente educacional à distância tornou-se um alvo a atenção de
diversas instituições de ensino. Eles destacam que na produção de tais itens, os
aspectos didáticos e a linguagem devem privilegiar a interatividade, a dinâmica na
busca por conhecimento, e a ampla quantidade de recursos para o acesso ao
conhecimento.
Por ocorrer em um ambiente multimídia (junção de diversas mídias, para fins
educacionais) e ter como ponto principal a independência do aprendiz, na
modalidade Ead o aluno tem grande autonomia na formação de seu conhecimento
(POSSOLI; CURY, 2009). Pensando nisto, para Hermont e Assumpção (2010) é
importante a atenção cuidadosa ao material escrito e midiático (vídeo-aula,
simulações, etc.) para sustentar um ensino de qualidade. Por este motivo, as
instituições devem possuir uma equipe pedagógica capacitada para tal modalidade
educacional.
Segundo Parcianello e Konzen (2011), em um ambiente educacional virtual,
trocas de informação e conhecimento, tornam-se mais velozes, de forma cômoda e
prática para os alunos. Comunicar-se por mídias tecnológicas de informação,
permite relações mais dinâmicas e livres, adaptadas aos diferentes ritmos e modos
de aprendizagem, com contatos oportunos. Com a modalidade de ensino a
distância, o aluno automaticamente perde seu papel passivo de repetidor fiel de
ensinamentos transmitidos pelo docente, assumindo uma posição de agente criativo,
pesquisador e reflexivo na produção de seu conhecimento. A modalidade de ensino
a distância torna-se um catalisador da relação professor-aluno, os quais
estabelecem parcerias no processo de busca, análise, reflexão e elaboração
autônoma de conhecimento.
Com este pensamento, a tecnologia pode ser inserida e aplicada para
diversas finalidades, sejam educacionais, profissionais, comerciais, etc. Sob este
olhar, o ensino a distância, transforma-se em um essencial modelo na geração de
oportunidades, em função do seu potencial de levar grande quantidade de indivíduos
a obter a formação desejada e aumentar suas possibilidades de inclusão e
crescimento no mercado profissional, ao mesmo tempo em que gera para o mercado
de trabalho, profissionais capacitados e com formação satisfatória.

3. Proposta metodológica utilizada
Diante dos problemas de formação específica para atuação no ensino à distância e
das oportunidades nesta área, os procedimentos metodológicos adotados para as
experiências demosntradas neste trabalho foram solicitações de atividades práticas
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
no contexto de duas disciplinas, mediante orientação e feedback. Cada uma das
atividades está inserida no Quadro 1 e todas estão descritas na próxima seção.
Quadro 1 – Guia das Atividades realizadas para a capacitação em EaD de alunos do
Curso de Licenciatura em Computação.

Atividade

Descrição
Simulação de um curso considerando
comunicação
síncrona em que os
Aula com recursos tecnológicos interlocutores estejam conectados ao
síncronos
serviço no mesmo instante para que haja a
troca de mensagens em tempo real, por
serviço on-line.
Simulação de curso caracterizado pela
comunicação que possui momentos para
Aula com recursos tecnológicos
envio, e recepção de mensagens, sem
assíncronos
interação em tempo real de educador e
estudante.
Construção de um vídeo simples, sem
Produção Simples de uma utilização de recursos de edição, para que
Vídeo-Aula
seja possível identificar erros comuns na
atividade didática.
Construção de um vídeo com recurso de
Produção de Vídeo-Aula com edição (pré aula e pós aula), inclusão de
Adaptações Técnicas
legenda, elevando a qualidade do resultado
similar à gravação em EaD.
Atividade em que consistiu na produção de
Proposição de um Curso EaD
um curso de EaD, com tema específico, e
de transmissão síncrona.
Fonte: Autoria Própria

4. Descrição detalhada da experiência vivida
Esta seção descreve um conjunto de atividades realizadas no curso de Licenciatura
em Computação, no Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior da
Universidade Federal Fluminense (INFES - UFF), na cidade de Santo Antônio de
Pádua, Rio de Janeiro, durante duas disciplinas, Informática Educativa 1 e Gestão
de Tecnologias na Educação. A primeira teve 36 alunos e na segunda foram 17 e
ambas disciplinas tiveram duração de 60hs/aula.
Para estas atividades o docente utilizou técnicas e abordagens que levaram
os alunos de licenciatura em computação do 7º período, a criarem maneiras e
diversos métodos de uso de mídias digitais para o desenvolvimento de habilidades
de ensino, através de simulações em vídeo-aula, seminários sistematizados, e
capacitação dinâmica. Foram ao todo cinco atividades que visaram a experiência
com tecnologia, a atuação em vídeos-aulas e o planejamento de um curso de curta
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duração.
Na primeira atividade foi proposta para cada aluno, a elaboração de um curso
com conteúdo livre, usando de recursos tecnológicos para uso de forma síncrona.
Recursos como, computadores, datashow, simulações computacionais, projeções de
imagens, etc., simulando um curso, ou aula, com exposição e interação em tempo
real, e o público alvo do curso elaborado. Tal atividade teve por objetivo capacitar os
alunos para elaboração de recursos que auxiliem no processo de ensinoaprendizagem pela modalidade de ensino a distância com recursos síncronos,
utilizando mídias informáticas.
A metodologia de capacitação seguiu primeiramente com a elaboração de
temas específicos para os cursos propostos, e em seguida, a simulação dos
mesmos por meio de apresentações individuais. Atributos como: a didática utilizada,
oratória empregada, a linguagem formal ou informal, expressões, elaboração de
frases, metodologia de ensino, recursos e ferramentas aplicadas, e outras
características relevantes para a qualidade de um curso em EAD, foram avaliadas
pelo docente da disciplina. O objetivo foi levantar estratégias úteis para melhorias,
dando a possibilidade da identificação de erros cometidos, e repará-los. Além disso,
cada aluno respondeu a um questionário sobre as técnicas e recursos que utilizaria
para aplicação do curso, (como a plataforma de ensino, a forma de comunicação chat, videoconferência, etc.), e sobre os materiais a serem disponibilizados para
apoio da aprendizagem do conteúdo ministrado, planejando a melhor forma de
aplicação de tais recursos para o público ouvinte.
De forma alternativa, na segunda atividade os alunos deveriam considerar
mídias assíncronas, ou seja, sem a interação em tempo real com o público alvo de
seu curso. Da mesma forma que os cursos de forma síncrona já descritos, a
metodologia de capacitação aplicada seguiu com a elaboração de temas específicos
para os cursos propostos, e em seguida, a simulação dos mesmos por meio de
apresentações individuais de cada estudante. Os mesmos atributos avaliados na
primeira atividade foram novamente observados pelo docente da disciplina a fim de
verificar o aperfeiçoamento e desenvolvimento de cada aluno, possibilitando a
identificação de erros já corrigidos, e sugerir ainda melhorias necessárias.
Ao final da atividade, cada aluno respondeu novamente a um questionário a
respeito de técnicas e recursos em que utilizaria para aplicação do curso de forma
assíncrona, como a plataforma de ensino onde disponibilizaria a vídeo-aula, a forma
de comunicação (fórum de perguntas, e-mail, etc.), e como disponibilizaria materiais
para apoio da aprendizagem do conteúdo ministrado, pensando nas diferentes
situações de acesso do público ouvinte ao material disponibilizado, tais como: casos
de problemas de conexão, dificuldade de acesso a redes de dados em determinado
local, dentre outros.
Na terceira atividade, seguindo o indicado em (ASSUMPÇÃO, 2010;
POSSOLI; CURY, 2009), foi solicitado que os licenciandos produzissem uma vídeoaula, gravada sem cortes ou edições, para que assim, durante a reprodução do
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material, fosse possível a identificação de erros comuns como: a oratória
empregada, a altura da voz, vícios de linguagem (uso intenso de determinada
palavra, expressão, ou frase), os gestos exagerados que levassem a perda de
concentração dos espectadores no discurso ministrado, o local inapropriado (com
baixa iluminação, acústica ruim, espaço muito limitado), o figurino, a posição e
ângulo da câmera, etc. Durante a revisão do docente, tais erros foram identificados e
apontados para os alunos, para demonstrar a importância da qualidade de uma
vídeo-aula.
Com o objetivo de avaliar a assimilação das orientações, foi solicitada a
quarta atividade que também exigiu a produção de uma vídeo-aula, porém gravada
com as técnicas aprendidas para elevar a qualidade audiovisual. Foi empregada a
oratória formal e objetiva, moderada altura de voz, de acordo com a acústica do local
selecionado para gravação, vícios de linguagem foram evitados, o texto a ser usado
foi redigido e preparado previamente por meio de um roteiro. Junto a isso, diretrizes
de posturas corretas, tais como constante foco para a câmera, movimento de mãos
e outras gesticulações de forma moderada e discreta, foram sugeridas. Da mesma
forma, locais apropriados contendo iluminação adequada, acústica adequada, bom
figurino, a posição e ângulo da câmera, e dentre outros, contribuíram ainda mais
para o resultado final.
Ao concluir as produções, foram obtidos melhores resultados se comparados
com os anteriores, devido ao emprego de técnicas e recursos que incrementaram a
qualidade da mensagem transmitida por meio da vídeo-aula, como por exemplo, a
inserção de legendas. O objetivo inicial foi alcançado, e foi ressaltada a importância
do planejamento prévio e seleção de recursos para a melhor produção e
desenvolvimento de material, sejam para comunicação síncrona ou assíncrona em
um curso a distância.
Houve entendimento das orientações por parte dos alunos e notável melhora
no desempenho geral, o que possibilitou a solicitação da quinta atividade. Com viés
administrativo e de planejamento, foi então definido que cada aluno deveria elaborar
a proposta de um curso de extensão (de curta duração) na modalidade a distância.
O objetivo de tal atividade, de forma geral, foi atentar os licenciandos para aspectos
essenciais na produção de um curso EAD.
Primeiramente, eles foram capacitados para produção de recursos como:
documentação de proposta de curso, contendo seu prazo de duração, instituição
vinculada, custo e utilização de equipamento, solicitação de ferramentas, etc. Foi
disponibilizado acesso à infraestrutura necessária para a produção e transmissão
das aulas: computadores com acesso a internet (para a utilização de Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (AVA), como o Moodle), equipamento para edição de
vídeos e materiais impressos, para que fossem disponibilizados de forma virtual para
acesso do público. Ferramentas de comunicação, como chats, fóruns de discussão,
e-mail, foram previamente preparados no ambiente virtual de aprendizagem. Foram
preparados, ainda, materiais didáticos tais como apostilas e documentos referentes
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ao tema do curso produzido, para apoio do processo de ensino-aprendizagem.
Com o preparo do material, foi proposta em laboratório de informática da
instituição, a exibição das vídeo-aulas para que os demais grupos assistem às aulas
em um ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, de forma que, os mesmos
tivessem acesso a materiais impressos na plataforma referente ao assunto, e
também, a possibilidade de obter assistência com tutores, sendo estes, os
licenciandos responsáveis pelo material produzido. Com tal dinâmica, foi possível
identificar erros recorrentes que ainda se encontravam em determinados materiais,
indicados pelo professor e/ou pelos alunos da classe.
4.1 Análise dos Resultados
Com as atividades descritas na seção anterior, tornou-se possível a geração e coleta
de resultados relevantes sobre a capacitação dos licenciandos do curso de
Computação, na Universidade Federal Fluminense. Tais resultados podem ser
interpretados como o desenvolvimento de qualidades em que profissionais
educadores devem obter, para a boa inserção de seu processo didático, pedagógico
e metodológico de ensino.
Dentre estes resultados, pôde-se observar que a linguagem dos licenciandos
sofreu grande desenvolvimento, assim como a sua oratória, dicção, construção de
frases, e emprego de palavras na produção de um discurso objetivo e coeso, o que
foi constatado em apresentações e discussões propostas em sala de aula.
Contribuindo da mesma forma para uma melhor produção textual ou de material
didático, para o aperfeiçoamento da organização e planejamento prévio na produção
de relatos de atividades de docência, planos de aula, e formulação de métodos e
atividades na aplicação de determinado conteúdo.
O comportamento frente a um discurso obteve notável melhora, sendo
observado maior domínio de público dos licenciandos em apresentações e
discussões em classe, assim como sua capacidade de avaliação e análise crítica de
um conteúdo. Com relação a apresentações e atividades de docência, realizados
por meio de estágios, houve ganho de agilidade no uso de equipamentos
tecnológicos voltados ao ensino, e também, melhor planejamento de aplicação de
diversos recursos midiáticos.
Um fator importante também a ser destacado foi o aumento da capacidade
dos licenciandos de se adaptarem a eventuais contratempos, que possam vir a ser
um problema em seu processo de ensino-aprendizagem ou em meio a estágios
propostos pelo curso ao longo de sua formação. Ainda com relação aos estágios, as
atividades descritas contribuíram nos métodos de ensino empregados pelos
licenciandos em sala de aula, levando-os a optarem por utilizar recursos
tecnológicos, tais como: computadores e simulações, materiais de apoio ao
aprendizado, levando a desenvolvimento de novos métodos em sala de aula.
Sobre a construção cognitiva, houve notório desenvolvimento da atenção
quanto à fala, linguagem e comportamento após as atividades propostas, assim
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como, foi dada importância para o uso de técnicas que estimulam a memorização e
impulso ao processo de aprendizagem. Além de aspectos didáticos, a capacitação
do emprego de diversos recursos tecnológicos e metodológicos de apoio ao ensino
também sofreu forte aperfeiçoamento. Dentre os licenciandos, ficou evidente a maior
versatilidade no uso de diversas mídias para apresentações em seus trabalhos
disciplinares e estágios, demonstrado domínio superior em técnicas de ensino e
aprendizagem.
Como principal resultado desta experiência de treino e aplicação de EaD,
tem-se o aumento da familiaridade com o uso e a aplicação de mídias digitais ao
processo didático e pedagógico dos licenciandos do curso, e sua capacitação para a
aplicação de EaD em sua futura carreira como educadores, em diversos níveis de
ensino. Assim como a produção de considerável material digital e impresso durante
as atividades, que serviram como suporte para futuros trabalhos relacionados. As
vídeo-aulas, apostilas e textos, se tornaram ainda um arsenal de recursos para o
treino e capacitação de futuros licenciandos na disciplina, e participantes de tais
atividades.

5. Considerações Finais
Segundo Rocha, Diniz e Moreira (2010), o ensino a distância é compreendido como
um fenômeno a parte, de um processo de inovação metodológica educacional,
integrando e aplicando as novas tecnologias de informação, com a proposta de
democratização do acesso ao conhecimento, e aperfeiçoamento nos processos
educacionais, tanto em qualidade de ensino, quanto de acesso. Tal pensamento
pode-se atribuir a presença e aplicação tecnológica diariamente em meio ao
cotidiano, que segundo Seidel e Rosa (2013), moldam a construção de pensamento,
e consequentemente o comportamento frente ao método de aprendizagem.
Como uma modalidade educacional em que atualmente emprega as mais
diversas formas de comunicação e interação, é fato que tal metodologia de ensino
tem se expandido consideravelmente em diversas instituições de ensino. Schlosser
(2010) diz que “o ensino a distância torna-se cada vez mais praticado por muitas
pessoas e presente na rotina dos brasileiros quando nos referimos à educação em
nosso país”. Por essa razão a capacitação de profissionais educadores para o uso
desta modalidade educacional, deve ser cada vez mais empregada em cursos de
licenciatura de instituições de ensino superior, como forma de aperfeiçoar as
práticas didáticas ensinadas pelas mesmas, e ao mesmo tempo a formação de
profissionais com características diferenciadas e relevantes para a adaptação às
novas tendências educacionais emergentes.
De acordo com Valente, Freire e Rocha (2011), no interior do processo
educacional e formativo, torna-se possível encontrar respostas a questionamentos
que surgem a partir da inserção de mídias tecnológicas no ensino, e que influenciem
na transformação da prática discente. Com isso pode-se dizer que, apresentando
tais recursos aos futuros educadores, a prática didática empregada no processo de
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ensino-aprendizagem sofre mudanças, o que leva ao aperfeiçoamento e dinamismo
da mesma, não apenas em aspectos didáticos e metodológicos, mas também, na
capacitação do uso de diversos recursos de apoio.
Por fim, como no EaD a comunicação entre educador e aluno ocorre por meio
de tecnologias de comunicação e informação, principalmente as telemáticas, como a
Internet, deve-se sempre dar fundamental importância para a produção de material
conciso e objetivo para promover ensino de qualidade independente do conteúdo
ministrado. Com isso, torna-se essencial a capacitação dos futuros professores na
aplicação de tais recursos e meios educacionais alternativos, que levem o amplo
acesso do conhecimento, de forma interativa. Em futuros trabalhos, análises de
materiais produzidos para tal modalidade educacional podem ser geradas, como por
exemplo, avaliação de diferentes recursos audiovisuais utilizados e de produção de
legendas, visando o desenvolvimento de materiais didático-pedagógicos de maior
qualidade para utilização no ensino a distância. Outra opção viável é a continuação
do apresentado em (PAIVA, PAIVA, 2015).
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Resumo – Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a
autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados,
apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou
combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação. O objetivo desta pesquisa
foi caracterizar a percepção e visão dos alunos em relação às suas dificuldades;
motivações; suporte institucional; estrutura tecnológica; desempenho docente e apoio
tutorial. A educação a distância da UFT foi pesquisada no âmbito do curso de graduação em
Administração Pública, possuindo 590 alunos, 87 tutores e 16 professores vinculados. Esta
pesquisa alcançou um total de 316 alunos respondentes, utilizando-se a ferramenta do
Google Docs. Os resultados demonstraram que, de forma geral, a avaliação dos alunos foi
bastante satisfatória, em todos os aspectos avaliados. Sugere-se uma atenção especial ao
trabalho dos tutores, que podem melhorar sua relação com os alunos, nos aspectos de
clareza na atribuição de notas, feedback buscando melhor aprendizado, valorização do
conhecimento prévio do aluno e rapidez nos retornos.
Palavras-chave: EaD, UFT, alunos, Administração Pública.
Abstract – Distance learning is a way of teaching that enables self-learning, with the mediation of systematically organized teaching resources, presented in different formats of information, used alone or combined, and broadcast by various media. The aim of this study was
to characterize the perception and students' views regarding their difficulties; motivations;
institutional support; technological infrastructure; teacher performance and tutorial support.
The distance of the UFT was investigated in the undergraduate degree in Public Administration, having 590 students, 87 tutors and 16 teachers linked. This survey reached a total of
316 respondents students, using Google Docs tool. The results showed that, in general, the
evaluation of the students was quite satisfactory in all aspects evaluated. It is suggested
special attention to the work of tutors, which can improve their relationship with the students,
the aspects of clarity in assigning grades, feedback seeking better learning, appreciation of
prior knowledge of the student and speed of returns.
Keywords: distance learning, UFT, students, public administration.
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1. INTRODUÇÃO
Existem várias ações decorrentes de políticas públicas que tem como objetivo mudar
a realidade da Educação no Brasil, dentre elas está a criação e desenvolvimento da
educação a distância (EaD), que no Brasil já conta com 1.772 cursos totalmente a
distância e regulamentados, desde o nível fundamental até a pós-graduação em
nível de doutorado. (ABED, 2013).
Este tema merece atenção no sentido de que, no atual contexto, em que a
informação é dinâmica e globalizada, não se pode desprezar seu potencial de
contribuição para o desenvolvimento pleno de uma nação. Em contrapartida,
também não se deve desconsiderar que essas tecnologias demandam, além de
domínio pedagógico, de conhecimentos adicionais, tanto de operação quanto de
manutenção dos equipamentos utilizados para melhor aproveitamento da
modalidade.
A educação, como base de sustentação e desenvolvimento da sociedade necessita
de aprimoramentos para estar adequada a um novo contexto, em que surgem
frequentemente mais novas tecnologias, e a um novo perfil de aluno que tem acesso
a essas novas ferramentas tecnológicas. As tecnologias da informação e da
comunicação estão sendo mais utilizadas na educação, e é nesse contexto que a
educação a distância surge e tem ganhado muitos adeptos, tanto alunos, quanto
professores e tutores.
Por isso, as instituições educacionais e de ciência e tecnologia, precisam se atentar
para essas necessidades de melhor utilização desta modalidade de ensino,
buscando ampliar seu alcance, sem deixar o quesito qualidade como aspecto
essencial. Buscando melhor conhecer esse contexto, esta pesquisa buscou
caracterizar a percepção dos alunos em relação às suas dificuldades; motivações;
suporte institucional; estrutura tecnológica; desempenho docente e apoio tutorial.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 CONCEITOS E MODELOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Apesar de já ser reconhecida e bastante desenvolvida em vários países, inclusive
em países desenvolvidos, no Brasil, a EaD só passou a ser reconhecida legalmente
através da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. O Art. 80, que institui a EaD no
Brasil, foi regulamentado pouco mais de um ano depois, através do decreto nº 2.494,
de 10 de fevereiro de 1998. Tal decreto trazia em seu primeiro artigo o conceito de
EaD conforme segue:
Art. 1º Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a
autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente
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organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados
isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de
comunicação (BRASIL, 1996).

O desenvolvimento proporcionado pela evolução tecnológica causou impactos
importantes em todas as áreas, e na EaD essa evolução foi responsável por criar um
ambiente cada vez mais propício para o desenvolvimento da modalidade, onde as
informações passaram a ser compartilhadas de forma mais dinâmica.
O decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta, mais uma vez, o
artigo da LDB que trata da EaD. Assim:
Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação à distância
como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos
(BRASIL, 2005).

Os conceitos de EaD estão vinculados à associação de fatores relacionados à
expansão do ensino superior e ao uso das tecnologias, no entanto sem prescindir o
fator humano (PERDIGÃO-NASS, 2012).
A implementação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na Educação
a Distância têm causado uma crise paradigmática na Educação, visto que elas têm
potencial para proporcionar mudanças significativas nas práticas educacionais.
Trata-se de um novo espaço pedagógico que privilegia o desenvolvimento das
competências e das habilidades, o respeito individual, a formação de comunidades
de aprendizagem e as redes de convivência, características até então restritas ao
ambiente no qual se desenvolve o ensino tradicional (BEHAR, 2009).
Nessa perspectiva, Behar (2009, p. 16) define Educação a Distância como:
.uma forma de aprendizagem organizada que se caracteriza, basicamente,
pela separação física entre professor e alunos e a existência de algum tipo
de tecnologia de mediatização para estabelecer a interação entre eles.
Ainda que possa ser construída com base em diferentes modelos
pedagógicos, [...] é preciso enfatizar que a EAD é educação, ou seja, não é
só um sistema tecnológico, nem mesmo um meio de comunicação.

É uma definição que contempla a doutrina da pedagogia moderna, entretanto ainda
bastante criticada por autores que compartilham de outra linha de pensamento,
como Belloni (2002), que faz críticas à forma como as TICs são utilizadas. Segundo
sua visão:
Do ponto de vista da sociologia, não há mais como contestar que as
diferentes mídias eletrônicas assumem um papel cada vez mais importante
no processo de socialização, ao passo que a escola (principalmente a
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pública) não consegue atender minimamente a demandas cada vez maiores
e mais exigentes e a “academia” entrincheira-se em concepções idealistas,
negligenciando os recursos técnicos, considerados como meramente
instrumentais. No setor privado, as escolas respondem “naturalmente” aos
apelos sedutores do mercado e se entregam de corpo e alma à inovação
tecnológica, sem muita reflexão crítica e bem pouca criatividade, formando
não o usuário competente e criativo, como seria desejável, mas o
consumidor deslumbrado (BELLONI, 2002, p. 118).

..1

Políticas Públicas de Educação a Distância no Brasil

A educação à distância no Brasil, assim como em outras partes do mundo, já era
implementada há bastante tempo, porém através de outras plataformas de
desenvolvimento de menor poder de massificação como, por exemplo, o ensino por
correspondência.
Costa e Duran (2012) relatam que o Instituto Universal Brasileiro, fundado em
meados de 1940, protagonizou o início do processo de idealização e massificação
da EaD no País, e em 1971 o ensino supletivo foi regulamentado fazendo uso da
expertise já adquirida pelo Instituto.
Considerando a versão contemporânea da EaD, um marco legal importante para o
contexto brasileiro foi a promulgação, em 1996, da Lei de Diretrizes e Bases, que
estabelece a EAD como modalidade de ensino reconhecida no País.
Conforme Costa e Duran (2012, p. 266):
[...] importantes programas de educação à distância foram implementados
no Brasil, com destaque para o curso de Pedagogia da Universidade
Federal de Mato Grosso, o movimento Unirede, o Consórcio Cederji e o
curso piloto de Administração do Ministério de Educação e Cultura (MEC),
realizado em cooperação com o Banco do Brasil.

O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) provocou
grandes mudanças na educação do País, mas certamente o contexto mais
impactado foi o da EaD. Saiu-se de uma plataforma tecnológica que fazia uso de
aparelhos de rádio e televisão, antenas parabólicas e fitas de vídeo para uma
plataforma que faz uso de computadores e internet.
Segundo Costa e Duram (2012), em 1996 foi instituído o primeiro curso de
graduação à distância no Brasil, através da Universidade Federal de Mato Grosso, o
curso de Pedagogia, exclusivo pra professores da rede pública daquele estado.
A partir de então se sucederam
institucionalização da EaD no Brasil.

outras

iniciativas

importantes

para

a

[...], em dezembro de 2005, foi lançado o Sistema Universidade Aberta do
Brasil (UAB), sistema em forma de rede que articula instituições de ensino
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superior públicas, municípios e estados para a expansão e interiorização da
oferta de cursos de ensino superior na modalidade a distância. Nascido
como um programa da Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC),
atualmente, o Sistema UAB está integrado institucionalmente na estrutura
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior
(Capes) e corresponde à principal ação da Diretoria de Educação a
Distância (DED). A característica distintiva do Sistema UAB é a de que o
sistema é preponderantemente uma política pública de fomento ao ensino
superior de caráter nacional, ainda que flexível à diversidade do País
(COSTA; DURAM, 2012, p. 266).

Em 19 de dezembro de 2005, o decreto nº 5.622 regulamenta o art. 80 da LDB que,
conforme o art. 1º caracteriza a educação à distância como modalidade educacional.
Em 8 de junho de 2006, através do decreto nº 5.800 a EaD se consolida no país
como uma política de socialização do conhecimento. Tal decreto institui o Sistema
Universidade Aberta do Brasil – UAB, voltado para o desenvolvimento da
modalidade de educação à distância, conforme art. 1º do decreto. Outras
particularidades são descritas pelos artigos seguintes, que estabelecem a pactuação
entre a União e os entes federativos, onde as instituições públicas de ensino
superior conveniadas com o sistema UAB são responsáveis por ofertar os cursos e
programas de educação superior à distância e os estados e municípios arcam com a
disponibilidade e manutenção dos polos de apoio presencial.
Conforme o decreto, as despesas geradas pelo Sistema UAB ocorrerão por conta
das dotações orçamentárias, anualmente consignadas ao Ministério da Educação e
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, ficando também sob
a responsabilidade do Poder Executivo a seleção de cursos e programas de
educação superior conforme dotação orçamentária existente.
3. METODOLOGIA
Com base no objetivo estabelecido, pode-se classificar esta pesquisa como
Exploratória e Descritiva. Para a abordagem do problema foi utilizada a pesquisa
quantitativa. Buscando melhor compreender o tema, foi feita uma Pesquisa
Bibliográfica que, segundo Gil (2006 p. 44) “é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Nessa pesquisa,
utilizaram-se livros, pesquisas já publicadas, como dissertações e teses, além de
artigos científicos disponibilizados em bases de dados e congressos.
Foi realizada também uma Pesquisa Documental, nos documentos do curso, como o
PPC e dados gerais de alunos. A coleta de dados consistiu em um survey realizado
com alunos dos cursos pesquisados, a fim de caracterizar a percepção dos alunos
em relação às suas dificuldades, motivações, suporte institucional, estrutura
tecnológica. O instrumento foi composto de uma escala Likert, de 1 a 5, em que as
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extremidades são representadas pelo 1, que representa o nível máximo de
discordância, e o 5, o nível máximo de concordância em cada questão. Teve 59
afirmativas que abordaram aspectos sobre sua percepção quanto à EaD. Além
disso, 14 questões levantaram características dos seus perfis.
Foi utilizada a amostra não probabilística, que é a obtida a partir de algum tipo de
critério. Nesse tipo, nem todos os elementos da população têm a mesma chance de
serem selecionados, o que torna os resultados não generalizáveis (FINK, 1995). Na
amostra não probabilística por conveniência, os participantes são escolhidos de
acordo com sua disponibilidade de aceitação.
A educação a distância da UFT foi pesquisada no âmbito do curso de graduação em
Administração Pública, que iniciou a primeira turma em março de 2014 e a segunda
em março de 2015. É o curso da UFT que detém a maior estrutura na modalidade à
distância, com 590 alunos, 87 tutores e 16 professores vinculados. A ferramenta
usada na aplicação dos questionários aos alunos foi o Google Docs, que tem
capacidade de proporcionar um retorno rápido e prático dos respondentes.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Para analisar os dados dos alunos foram definidas dimensões, buscando facilitar a
análise. Antes, é importante conhecer o perfil desses alunos. Mercado (2007) afirma
que as frustrações dos alunos devem ser levantadas tendo como referência suas
características pessoais e dificuldades relacionadas com aspectos sociais, familiares
e pessoais das suas vidas.
Confirmando uma tendência na modalidade EaD, verifica-se que quanto ao gênero,
a maioria, 63,9%, é do sexo feminino, e 46,5% dos estudantes encontra-se na faixa
etária entre 30 e 39 anos. São alunos trabalhadores, 90,8%, e que têm uma baixa
renda salarial, com 59,8% ganhando no máximo dois salários mínimos. A maioria,
79,8%, trabalha 40 horas ou mais por semana. 57,9% são casados e 79,1% têm
filhos, o que os impõe outras obrigações além das que são impostas pela própria
natureza do trabalho.
Agora, são apresentadas as dimensões e suas respectivas afirmações, bem como
sua média e desvio padrão.
Tabela 1: Dimensão Professor
DIMENSÃO: PROFESSOR
Assertiva
1. Os professores possuem amplo conhecimento
disciplinas ministradas
14. Os professores inspiram confiança
Média dimensão:
Fonte: Pesquisa de Campo (2015)

média
nas

4,177

Desvio
padrão
0,9294

4,225
4,201

0,9068
0,9181

Como era de se esperar, essa dimensão teve pontuação alta, visto que 71,4% dos
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21 professores que já passaram pelo curso ou ainda estão vinculados, têm
doutorado ou pós-doutorado. Aliado a este fator, destaca-se ainda o fato de 66,6%
dos professores participantes da pesquisa terem declarado que tiveram experiências
em EaD anterior ao curso em questão.
No entanto, ainda que a pontuação tenha sido alta, alguns respondentes atribuíram
a menor pontuação da escala, mostrando descontentamento referente aos
professores.
Certamente, a titulação dos professores desse curso é um fator que sugere amplo
conhecimento técnico e conceitual, entretanto, a sensibilidade do professor pode
contribuir sobremaneira para o processo. A distância e a impossibilidade de aulas
presenciais deixam o aluno mais vulnerável, às vezes sentindo-se desamparado,
sendo que uma simples palavra de motivação, muitas vezes, é suficiente para
reverter uma situação negativa, sendo assim importante o professor fazer-se
presente e disponível, ainda que virtualmente, pois inspira confiança.
Segundo a coordenadora do curso a maioria dos professores do curso são doutores
e já possuíam experiência em EaD antes de ingressarem no curso.
Tabela 2: Dimensão Auto Avaliação
DIMENSÃO: AUTO AVALIAÇÃO
Assertiva
27. Tenho obtido bom desempenho
28. Acredito que terminarei o curso no prazo regular
35. Domino a tecnologia para estudar a distância
Média dimensão:
Fonte: Pesquisa de Campo (2015)

média
4,203
4,519
4,047
4,256

Desvio
padrão
0,7909
0,7235
1,0363
0,8502

Essa dimensão demonstra que os alunos estão confiantes e que estão satisfeitos
com seu próprio desempenho. O destaque fica por conta da assertiva que aborda o
domínio da tecnologia para estudar a distância. A alta pontuação dessa assertiva
deve contribuir para o bom desempenho, já que, conforme Silva (2009), a falta de
familiaridade tecnológica pode desmotivar o aluno, conduzindo-o a desistência do
curso.
Tabela 3: Dimensão Encontro Presencial
DIMENSÃO: ENCONTRO PRESENCIAL
Assertiva
média
12. Considero os encontros presenciais (apresentações de
seminários e reuniões) muito produtivos
Média dimensão:
Fonte: Pesquisa de Campo (2015)

4,392

Desvio
padrão
0,9417

4,392

0,9417

Os encontros presenciais acontecem para a realização de reuniões e apresentações
dos seminários temáticos. São três seminários temáticos, um em cada semestre, e
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abordam temas relacionados à administração pública. Geralmente, são os
coordenadores de curso ou de tutoria que vão a esses encontros, onde os alunos
relatam suas dificuldades e buscam explicações sobre os processos e
procedimentos do curso.
Apesar de não ser caracterizado como uma aula presencial, esses encontros são
importantes para que os alunos tenham um contato com alguém que represente a
instituição, sintam-se mais seguros e para exporem suas críticas e sugestões.
Geralmente eles não expõem esses problemas via e-mail ou por outro meio que não
seja presencialmente.
Esses momentos acontecem sempre em finais de semana, podendo dessa forma
contemplar o máximo de alunos, visto que são alunos trabalhadores. Pode-se
considerar, também, que a realização da prova seja um encontro presencial, pois
são sempre realizadas presencialmente, sendo também obrigatórias. Cada aluno
deve ir ao polo pelo menos duas vezes por semestre para a realização das provas
presenciais, salvo em caso de ter que fazer prova final. Segundo a coordenadora
dos cursos, esses são momentos muito ricos, inclusive para favorecer a interação
entre os próprios alunos.
Tabela 4: Dimensão Flexibilidade
DIMENSÃO: FLEXIBILIDADE
Assertiva
17. Há flexibilidade de horário para realização das atividades
propostas no curso
Média dimensão:
Fonte: Pesquisa de Campo (2015)

média
4,367

Desvio
padrão
0,8754

4,367

0,8754

A flexibilidade de horário para a realização das atividades é uma das características
e é considerado um diferencial da EaD. Como já era esperado, essa dimensão
recebeu alta pontuação. As informações sobre o perfil do aluno já haviam
demonstrado que são alunos trabalhadores e que, a maioria, têm obrigações
familiares, já que quase 80% são pais ou mães. Segundo Silva (2009), a flexibilidade
no tempo que possuem para estudar é fator primordial para as pessoas optarem
pela modalidade à distância.
Tabela 5: Dimensão Gestão
DIMENSÃO: GESTÃO
Assertiva
50. A coordenação do curso fornece apoio e informações
adequadas ao bom andamento do curso
Média dimensão:
Fonte: Pesquisa de Campo (2015)

média
4,310

Desvio
padrão
0,8612

4,310

0,8612

A alta pontuação dessa dimensão dá destaque a um ponto forte do curso. O fato de
não ter aulas presenciais faz com que a atuação da coordenação tenha maior
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relevância no processo. Como a coordenadora é a mesma desde o início do curso,
isso fez com que fossem gerados vínculos não só de trabalho/estudo, mas também
vínculos afetivos. É comum os alunos promoverem almoços e jantares para o
encontro presencial.
No desempenho de suas atividades, a coordenadora procura sempre proporcionar
um ambiente propício à aprendizagem, onde o aluno não tenha que se preocupar
com situações que não estão diretamente relacionados ao processo. Para ilustrar
isso, destaca-se o importante e difícil papel de mediar o relacionamento entre
professor e aluno. De um lado, professores que atuam em um modelo de ensino
presencial e estão na EaD apenas de forma esporádica, de outro, alunos que, na
maioria, têm dificuldades de adaptação ao modelo pela natureza de suas
características. Conforme Maximiano (2011) esse é um tipo de liderança orientada
para pessoas, onde o líder privilegia o clima organizacional, o sentimento de
conforto e as relações humanas, mostrando-se interessado pelo liderado, apoiandoo de forma amigável.
Dessa forma, a coordenação do curso passa a ser um porto seguro para os alunos,
pois é dela que partem o apoio e as informações que darão sustentação para que
eles possam se sentir mais seguros para desenvolver as competências e
habilidades necessárias à integralização do curso.
Tabela 6: Dimensão Interação
DIMENSÃO: INTERAÇÃO
Assertiva
44. Há bastante interação entre os alunos da turma
45. Os alunos se tornaram uma comunidade de amigos ao
longo do curso
Média dimensão:
Fonte: Pesquisa de Campo (2015)

média
3,826
3,968

Desvio
padrão
1,0622
1,0536

3,897

1,0579

A evolução das TICs tem proporcionado importantes avanços em todas as áreas, e
na EaD não é diferente. Os celulares, associados a aplicativos de mensagens se
transformaram em uma espécie de plataforma que está sendo utilizada para
diversas finalidades. Na EaD, tem a nobre funcionalidade de promover a interação
não só dos alunos, mas entre todos os participantes do processo.
O aparecimento de aplicativos, como o WhatsApp, por exemplo, está provocando
uma revolução no mundo da EaD, também. Da mesma maneira que as pessoas
interagem através desses aplicativos, no trabalho ou no dia a dia, na EaD, esse é
um recurso amplamente utilizado para os alunos interagirem, marcando encontros
para a realização de trabalhos ou até mesmo em situações corriqueiras do cotidiano.
Também é utilizado para compartilhar informações e conhecimentos. O aplicativo,
certamente, é mais utilizado do que recursos como e-mail ou outro recurso de
interação do próprio Moodle.
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A alta pontuação da assertiva indica que também foram criadas ou fortalecidas
relações de amizades entre os participantes. A formação de grupos informais através
de laços de amizade é saudável, pois a motivação de muitos para enfrentar as
adversidades vêm dos próprios colegas/amigos.
Tabela 7: Dimensão Material Didático
DIMENSÃO: MATERIAL DIDÁTICO
Assertiva
16. O conteúdo disponibilizado é de alta qualidade
Média dimensão:
Fonte: Pesquisa de Campo (2015)

média
4,114
4,114

Desvio
padrão
0,9626
0,9626

Por se tratar de um curso a distância, em que o próprio aluno deve construir seu
conhecimento, a qualidade do conteúdo passa a ser determinante para um bom
resultado. As apostilas são disponibilizadas em uma base de dados, SisUAB, e são
utilizadas por todos os cursos do Sistema UAB. Martins e Mill (2014) citam o material
didático elaborado de forma específica para atender o ensino virtual é uma das
principais ferramentas utilizadas para a construção do processo de
ensino/aprendizagem.
É importante que os conteúdos de cada disciplina tragam informações relevantes
para o curso, de forma dinâmica, clara, objetiva e adequada à EaD, apesar de que,
segundo Alves e de Almeida Pereira (2014), o estudo não pode se limitar ao material
didático disponibilizado na disciplina, embora ainda exista uma tendência de esperar
os comandos do professor.
Segundo preconiza o Guia do Coordenador (2013, p. 15) o material didático,
considerar a abordagem do conteúdo e a forma conforme os princípios
epistemológicos, metodológicos e políticos explicitados no projeto pedagógico,
contemplando o desenvolvimento de habilidades e competências específicas. A
produção de materiais adequados para a EaD não deve ter como referência
somente a experiência em cursos presenciais. A produção de material para EaD
atende a diferentes lógicas de concepção, produção, linguagem, estudo e controle
de tempo.
A coordenação do curso orienta os professores a postarem no Moodle, além do
material da apostila, vídeos e outros materiais complementares.
A alta pontuação para essa dimensão reflete a satisfação dos alunos com a
qualidade do conteúdo disponibilizado. No entanto, nas reuniões realizadas nos
encontros presenciais, observa-se facilmente a insatisfação dos alunos em relação
às disciplinas de exatas. Eles são unânimes em afirmar que os conteúdos não têm
aplicabilidade na Administração Pública.
Segundo a coordenadora do curso, no último encontro dos coordenadores UAB, em
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Florianópolis, em novembro de 2014, o PPC do curso foi reformulado e os
conteúdos da disciplina de matemática foram adequados conforme a necessidade
do curso.
Tabela 8: Dimensão Tecnologia
DIMENSÃO: TECNOLOGIA
Assertiva
15. O curso utiliza ferramentas multimídia (áudio, vídeo,
animações, gráficos) adequadamente
18. O ambiente virtual é atualizado
19. O ambiente virtual e as ferramentas tecnológicas usadas
no curso funcionam bem
20. O ambiente virtual apresenta as informações de forma
clara
33. O ambiente virtual de aprendizagem é interativo e
dinâmico
34. É necessário ter grande domínio de tecnologia para
estudar a distância
]40. Antes de iniciar o curso fui avisado sobre as habilidades
tecnológicas necessárias para o meu bom desempenho
42. O suporte técnico conseguiu resolver os problemas que
surgiram durante o curso
Média dimensão:
Fonte: Pesquisa de Campo (2015)

média
4,047

Desvio
padrão
1,0485

4,370
4,291

0,8198
0,8150

4,256

0,8805

4,171

0,8887

3,573

1,1343

4,003

1,1643

4,253

0,8760

4,1205

0,9533

Nessa dimensão, apenas a assertiva que aborda a necessidade de ter grande
domínio da tecnologia para estudar a distância não teve pontuação alta, o que não
quer dizer que isso represente uma situação negativa. Pelo contrário, os
respondentes estão dizendo que o estudo na modalidade EaD não está vinculado ao
domínio das tecnologias.
A plataforma Moodle, utilizada para o desenvolvimento do curso, no geral, foi muito
bem avaliada, sendo considerado um ambiente virtual interativo, dinâmico e que
apresenta as informações de forma clara e objetiva. O suporte técnico também
obteve alta pontuação, demonstrando que a equipe está entrosada e é
comprometida.
Conforme a coordenadora do curso, apesar de disponibilizar muitos recursos, ela
considera que o Moodle é a principal dificuldade para os professores, tutores e
alunos iniciantes.
Tabela 9: Dimensão Tutores
DIMENSÃO: TUTORES
Assertiva
2. Os tutores a distância são justos e imparciais ao atribuir
notas aos trabalhos e provas
3. Os tutores a distância respondem todas as dúvidas a eles

média
3,747

Desvio
padrão
1,0597

3,747

1,0597
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enviadas de forma completa e cuidadosa
4. Os tutores a distância dão feedback sobre as correções,
buscando auxiliar o aluno em seu aprendizado
5. Acredito que os tutores se preocupam verdadeiramente com
os alunos
6. Os tutores compreendem as necessidades individuais dos
alunos
7. Os tutores motivam e estimulam os alunos a darem o seu
melhor no curso
8. O tutor presencial é acessível fora dos momentos de
encontro
9. Os tutores dão retorno às solicitações dos alunos
rapidamente e eficientemente
10. Os tutores fazem tudo o que podem para ajudar os alunos,
mesmo que isso vá além de sua responsabilidade
11. Os tutores apreciam e valorizam as perguntas e
comentários dos alunos
13. Os tutores inspiram confiança
Média dimensão:
Fonte: Pesquisa de Campo (2015)

3,639

1,1421

3,873

1,0585

3,614

1,1054

4,044

1,0532

4,392

0,9417

3,604

1,2183

3,652

1,1123

3,842

1,0299

4,196
3,850

0,9691
1,0681

Certamente, essa relação mais direta com os tutores faz com que os alunos
atribuam a eles os problemas que aparecem no desenvolvimento da disciplina. É
comum os alunos chamarem o tutor de professor e acreditar que seja o tutor quem
elabora as atividades e provas. Esse relacionamento mais próximo tende a gerar
não apenas afinidade entre as partes, mas também há grandes possibilidades de
gerar desgastes.
Algumas caraterísticas, naturais da EaD, afloram esses atritos, pois, de um lado, têm
os alunos que, na maioria vem sem nenhuma bagagem em EaD, mais de 2/3
entraram no curso sem nunca terem tido nenhuma experiência na modalidade, que
dedicam poucas horas de estudos ao curso, mais de 60% dedicam apenas três
horas de estudo por semana. De outro, tutores que tem atribuições semelhantes a
de um professor mas não recebem nenhum treinamento para atuar na modalidade
EaD, que, por obrigação, devem ter vínculo trabalhista a uma instituição pública, e
por consequência tem restrições de tempo para acompanhar os alunos no dia a dia.
Como coordenador de tutoria deste curso, é comum receber reclamações de alunos
que se dizem injustiçados pelos tutores, por conta da correção das atividades.
Reclamam também da falta de retorno às dúvidas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação, como base de sustentação e desenvolvimento da sociedade necessita
de aprimoramentos para estar adequada a um novo contexto, em que
frequentemente surgem novas tecnologias, e a um novo perfil de aluno que cada vez
mais tem acesso a essas novas ferramentas tecnológicas. As tecnologias da
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informação e da comunicação estão sendo mais utilizadas na educação, e é nesse
contexto que a educação a distância surge e tem ganhado mais adeptos, tanto de
alunos, quanto de professores e tutores.
O objetivo desta pesquisa foi caracterizar a percepção e visão dos alunos em
relação às suas dificuldades; motivações; suporte institucional; estrutura tecnológica;
desempenho docente e apoio tutorial. Alcançou-se um total de 316 questionários
respondidos pelos alunos, via Google Docs. Esse quantitativo permitiu uma visão
bastante abrangente de alunos com perfis e polos diferenciados.
Os resultados demonstraram que a maioria dos alunos é do sexo feminino, na faixa
etária entre 30 e 39 anos, são trabalhadores com baixa renda salaria (até dois
salários mínimos), trabalha 40 horas ou mais por semana, são casados e tem filhos.
Os alunos avaliaram vários aspectos relacionados aos cursos, pontuando de 1 a 5
da Escala tipo Likert. Atribuíram alta pontuação na categoria ligada ao professor,
considerando que possuem amplo conhecimento e inspiram confiança. Em relação à
sua auto avaliação, as pontuações foram altas nos aspectos de desempenho, tempo
de finalização do curso, com menor pontuação no aspecto domínio da tecnologia.
Sobre os encontros presenciais, grande parte considera-os produtivos. A flexibilidade
de horário para a realização das atividades propostas foi considerada um ponto
forte. A coordenação do curso também foi bem pontuada, no que se refere ao apoio
dado e repasse de informações para o bom andamento do curso. O fator interação
entre os alunos do curso também foi considerado alto. O polo de apoio presencial
recebeu pontuação favorável, possuindo estrutura física e tecnológica adequada.
Quanto à satisfação geral, de forma geral os alunos consideram o curso de alta
qualidade, estão satisfeitos com a decisão de estudar à distância, recomendaria o
curso e acreditam que o curso a distância exige mais do aluno do que um curso
presencial. Em relação à tecnologia, as maiores pontuações demonstraram que o
ambiente virtual é atualizado, suas ferramentas tecnológicas funcionam bem, sendo
interativo e dinâmico. Os tutores presenciais receberam pontuação alta no aspecto
acessibilidade. Nos aspectos gerais, a pontuação menor que 4 demonstra que
apesar de terem pontuação favorável, ainda há aspectos a se melhorar na
percepção dos alunos quanto aos tutores, como por exemplo, na atribuição de notas
justas e imparciais e resposta às suas dúvidas, de forma rápida e eficiente. No
aspecto avaliação da UAB, os resultados demonstraram alta percepção por parte
dos alunos, consideram-na confiável, inovadora e sinônimo de qualidade de ensino.
Os alunos afirmaram que recebem apoio de seus familiares para a realização do
curso, o que é bastante importante, já que o perfil dos alunos demonstrou que a
maioria é casada, trabalham e possui outros afazeres além do estudo.

REFERÊNCIAS
ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância). Censo EAD. BR 2013:
Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil. Disponível em:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
http://www.abed.org.br/censoEaD/censoEAD.BR_2012_pt.pdf. Acesso em
09/07/2015.
BEHAR, P. A. (orgs.). Modelos pedagógicos em educação a distância [recurso
eletrônico]. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2009.
BELLONI, M. L. Mídia-educação ou comunicação educacional? Campo novo de
teoria e de prática. In: _______. (Org.). A formação na sociedade do espetáculo.
São Paulo : Loyola, 2002.
BRASIL. Decreto nº 5.622, de 19/12/2005. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/dec_5622.pdf.
Acesso em: 28 fev 2015.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei número 9394, 20
de dezembro de 1996.
COSTA, C. J. da; DURAN, M. R. da C. A Política Nacional de Formação de
Professores entre 2005 e 2010: a nova Capes e o Sistema Universidade Aberta do
Brasil. Revista Brasileira de Pós-Graduação, Brasília, v.9, n.16, p.263-313, abr.2012.
FINK, A. The suvey handbook (Vol. 1). Thousands Oaks, CA: Sage, 1995.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. – 4. ed. – 8. reimpr. – São Paulo:
Atlas, 2006.
GOMES, L. F. EAD no Brasil: Perspectivas e Desafios. Dossiê: Tendências e
Desafios da Educação Superior. Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 18, n. 1, p.
13-22, mar. 2013.
GONZALEZ, M. Fundamentos da Tutoria em Educação a Distância. São Paulo:
Editora Avercamp, 2005.
HAIR JR., J. C.; BABIN, B.; MONEY, A. H.; SAMUEL, P. Fundamentos de métodos
de pesquisa em administração. Tradução Lene Belon Ribeiro. – Porto Alegre:
Bookman, 2005.
MEC. Decreto 5.622/2005. Brasília, 2005. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/dec_5622.pdf>. Acessado em
27/12/2015.
MEC. Referências de qualidade para educação superior a distância. Brasília,
2007.
MERCADO, L. P. L. Dificuldades na Educação a Distância Online ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
2007. Disponível no sítio eletrônico: http://www. abed. org.
br/congresso2007/tc/55200761718PM.
PERDIGÃO-NASS, D. Licenciaturas a distância em Física e Química no Tocantins: trajetórias, possibilidades e limites. São Paulo, 2012. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências). Programa Interunidades em Ensino de Ciências, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2012
PINSONNEAULT, A.; KRAEMER, K. L. Survey research in management information
systems: an assessement. Journal of Management Information System, 1993.
SANAVRIA, C. Z. A avaliação da aprendizagem na educação a distância:
concepções e práticas de professores de ensino superior (Mestrado em Educação) –
Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, 2008.
SILVA, A. N. da. A formação por um fio: o tutor na EaD no Estado doTocantins
[manuscrito] / Angela Noleto da Silva. - 2009. 150 f. Dissertação.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

O PERFIL DO PROFESSOR-TUTOR E A CONTRIBUIÇÃO
DAS TECNOLOGIAS EM ÂMBITO EDUCACIONAL NO
PROCESSO DE FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PROFESSOR
EM EAD

Dalila Santos de Sousa1, Andrea Maria Rocha Rodrigues2
1Universidade
2Instituto

Estadual do Ceará/ dallyla13@hotmail.com

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)/Coordenação de Licenciatura
em Matemática/andrearodrigues@ifba.edu.br

Resumo – Tendo como fundamento a importância da formação de qualidade do
professor-tutor em educação a distância - EAD e as contribuições das tecnologias na práxis
didático-pedagógica do professor-tutor, este trabalho tem como objetivo contribuir para um
esclarecimento do perfil do professor, mediante as novas demandas educacionais mediadas
pelas novas tecnologias, assim, como levanta uma reflexão de como ocorre a formação dos
professores em EAD. A pesquisa abordou duas principais concepções acerca da formação
desses profissionais em EAD, tais como: O processo de formação do professor a distância:
um novo paradigma e o perfil do professor-tutor na prática educacional. O trabalho se trata de
uma pesquisa de campo e como instrumentos de coleta de dados utilizou-se questionário
contendo perguntas acerca da práxis do professor em EAD. Assim, acreditamos contribuir de
forma sucinta para uma maior credibilidade da formação do professor em EAD. Tendo em
vista que um bom educador é aquele que se identifica como verdadeiro profissional do ensino
e da aprendizagem e que são capazes de transformar suas salas de aula em um lugar de
aprendizagem prazerosa e interativa.
Palavras-chave: Formação de Professores, Educação a Distância, Novas
Tecnologias.

Abstract – Having as fundament the good quality of the training of the tutor professor in
distance education – EAD (in Portuguese) and the contributions by the technology on the
praxis of the tutor-professor. This work aims to contribute for the clarifying professor’s
profile, in face of new educational demands mediated by new technologies, as well as, raising
a reflection of how occur the training of tutor-professors. This research have addressed two
main conceptions about the training of these professional, such as: The training process of
the distance professor; a new paradigm and the profile of the tutor-professor on the
educational process. This work consists on field research. A quiz was used as a tool for data
collection. This quiz was designed to evaluate the praxis of professor in EAD. In this way we
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believe that we can briefly contribute for great credibility on the training of tutor-professors
in EAD. Assuming that a good professor is one who identifies as a true professional of
teaching and learning and is able to transform his classroom into a place of pleasant and
interactive learning.
Keywords: professor training, distance education, new technologies.

O processo de formação do professor a distância: um novo paradigma
Para melhor compreensão do processo de formação do educador a distância,
que neste trabalho chamaremos de professor-tutor, faz-se necessário traçar uma
breve reflexão da formação dos professores em geral, seja esse da educação básica
ou superior, presencial ou a distância, tendo em vista que as mudanças ocorridas na
educação estabelece novas competências voltadas para o uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC’s) a serem desenvolvidas pelos educadores nas suas
práticas de ensino que se dão tanto em processo de formação inicial como na
formação continuada.
Segundo Fernandez et al. (2006) “el aprendizaje ya no es el mismo cuando
está soportado con tecnologías duras; el diseño conceptual para introducir estas
tecnologías al servicio de la educación es una tarea primordialmente pedagógicocomunicacional”. Leopoldo (1999) diz que na sociedade da informação os professores
precisam atender as necessidades advindas da crescente tecnificação da sociedade,
incorporando criticamente as novas tecnologias nos processos de aprendizagem e na
consecução dos objetivos curriculares.
Com base nessa perspectiva, temos por prioridade destacar a importância das
iniciativas legais que regularizam os critérios para a formação dos professores em
geral e estabelecem as formas primárias da prática educativa dos docentes em geral.
Dessa forma, evidenciamos como fonte as Diretrizes para a formação de
professores, sob a lei de Diretrizes e Bases, nº 9.131, de 25 de dezembro de 1995,
com fundamentos CNE/CP 9/2001 e 27/2001, art.3º, que pontuam, dentre outros, os
princípios norteadores, características que definam a atuação dos professores de
diferentes modalidades da educação, tais como: a coerência entre a formação
oferecida e a prática esperada do futuro professor, tendo em vista: a simetria invertida,
em que o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar àquele em que vai atuar,
demanda consistência entre o que faz na formação e o que dele se espera; a
aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e valores
em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em
uso capacidades pessoais; os conteúdos, como meio e suporte para a constituição
das competências.
A lei ainda defende a pesquisa, com foco no processo de ensino e de
aprendizagem, uma vez que ensinar requer tanto dispor de conhecimentos e mobilizálos para a ação, como compreender o processo de construção do conhecimento, o
uso de tecnologias da informação e da comunicação, de metodologias, estratégias e
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materiais de apoio inovadores, tal como aborda o artigo segundo.
Destacamos ainda que para a formação de um professor-pesquisador,
pressupõe-se que a pesquisa seja fundamento de um “profissional da Ciência da
Educação. Nisso se está entendendo que a formação para docência prescinde a
formação para pesquisa. Esta se coloca como condição daquela”. (GHEDIN, 2015, P.
52)
Assim, percebe-se que, de modo geral, conforme a lei das Diretrizes e Bases,
a formação geral de professores está pautada em atribuições que se referem a uma
formação objetiva, que pontua atributos ao perfil do professor, mas, não menciona
fatores básicos de uma formação de qualidade, como bons cursos de formação, seja
ele inicial ou continuado, e que, não percebe a formação geral no que diz respeito às
novas exigências da sociedade tecnológica quanto ao perfil do professor.
Prosseguindo nesse entendimento, percebe-se que a lei designa as
tecnologias como um meio educativo, porém, não menciona programas de
capacitação de qualidade e nem políticas públicas que direcionem a esses
professores a importância de se trabalhar as tecnologias como meio didáticopedagógico na educação, tendo em vista que a educação contemporânea está voltada
para uma educação mediada pelas ferramentas tecnológicas.
Esses critérios, tão importantes para a formação dos professores, afim de que
atuem na educação mediada pelas tecnologias, são advindos da sociedade do
conhecimento e da informação, exigindo que o novo perfil do professor fuja desse
papel anárquico, centralizador, autoritário, dono do saber, frágil em relação a sua
práxis, crítico e reflexivo e ganhe um novo papel no contexto de ensino que lhes é
imposto por uma sociedade democrática e tecnológica.
Frente a essa realidade é que pode ser entendido que o papel do professor
em sua prática de ensino necessita de novas estratégias de interação, digo, saberes
múltiplos, motivação e reflexão, cabendo a esse professor ser o elo entre o
conhecimento conteudista e os conhecimento prévio dos alunos, como afirma
Leopoldo (2004):
Ele se torna um profissional reflexível, capaz de analisar as suas próprias
práticas, de resolver problemas, de inventar estratégias. O papel do professor
é ser um observador, um participante/aprendiz, promovendo a interação,
desenvolvendo o entendimento profundo da singularidade de cada aprendiz;
é ser um facilitador e, dessa forma, as metas educacionais podem ser mais
bem alcançadas por meio das rotas individuais. A revolução no aprendizado
requer ferramentas agrupadas e mentes criativas para dirigi-las e aplicá-las.
(LEOPOLDO, 2004, p.19)

Assim, o professor que entende o ensino como um processo construído a
partir da busca constante do conhecimento e da participação efetiva do aluno, é capaz
de superar as suas limitações e enfrentar os desafios decorrentes das novas
perspectivas de educação mediada pelas tecnologias. Portanto, cabe ao professor
estar preparado para enfrentar a tarefa mais difícil do ensino que é saber motivar e
desafiar os estudantes, como encorajá-los a desenvolver requisitos de autodisciplina
para o aprendizado e refletir sobre suas condições de se estar no mundo, ajudando___________________________________________________________________________
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os ainda a se tornarem aprendizes ativos (LEOPOLDO 2004).
Todavia, percebe-se que o desafio na formação do educador quanto à
inclusão tecnológica é grande e que a sua exclusão reflete em uma má utilização
dessas ferramentas, o que pode prejudicar o preparo adequado de seus alunos. Logo,
faz-se necessária uma boa formação desses profissionais quanto ao uso das novas
tecnologias, pois estes precisam ser alfabetizados tecnologicamente para trabalhar
com as orientações e aprendizagens diversificadas acerca das ferramentas
tecnológicas.
Com base nesse contexto, é importante refletir sobre como está sendo a
preparação e a formação dos professores nessa nova perspectiva educacional,
partindo de uma postura didática, pedagógica e metodológica, sobre a inserção das
ferramentas tecnológicas no ensino, bem como, identificar as mudanças curriculares
decorrentes desse novo olhar educacional e as contribuições dos meios tecnológicos
como agente contribuinte para essa formação.
Portanto, cabe ressaltar que a problemática acerca da formação de
professores, em geral, é um assunto que tem sido pertinente em relação às variáveis
qualitativa dos cursos ofertados tanto em redes públicas quanto em privada, tendo em
vista que, a imensidão de cursos ofertados pelo mercado nem sempre oferece uma
boa qualidade e estruturas adequadas para a formação de professores.
Assim, muitas são as preocupações atuais acerca da formação dos
professores, no que diz respeito às diversas situações ocorridas no quadro
educacional, como por exemplo: uma grande quantidade de professores que, em
geral, não possui uma formação adequada à função; a baixa qualidade de formação
inicial, os inúmeros cursos de formação superior sem suporte físico e metodológico
para uma formação adequada dos futuros docentes, assim como, a capacitação
adequada dos mesmos quanto à educação mediada pelas novas ferramentas
tecnológicas que, por vezes, quando não aplicada de maneira significativa e
qualitativa, precariza a categoria de professores e dificulta o resultado de uma
formação básica.
Leopoldo (1999), quando enfoca a importância da formação do professor em
relação às novas mentalidades pedagógicas na era da educação mediada pelas
tecnologias, afirma que, na formação de professores, é exigido dos professores que
saibam incorporar e utilizar as novas tecnologias no processo de aprendizagem,
exigindo-se uma nova configuração do processo didático e metodológico
tradicionalmente usado em nossas escolas, mas a função dos alunos é a de mero
receptor de informação.
Cabe, portanto, ressaltar que a EAD enquanto modalidade educativa,
apresenta-se bastante participativa quanto a mudar esse quadro, tendo como
prioridade ofertar cursos de formação docente e a apresentação de variadas
estratégias de inovação pedagógica através das tecnologias de informação e
comunicação, tendo em vista que oferece diversificadas formas e técnicas de
qualificação, possibilita uma proposta de educação de qualidade para todos e contribui
para enlarguecer o ingresso de profissionais na área da capacitação e qualificação
educacional.
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Essa contextualização da EAD enquanto modalidade que oferece uma
formação de qualidade a educadores instiga alguns questionamentos em relação à
formação de professores em EAD como, por exemplo: as competências do professor
presencial são as mesmas do professor a distância? Quais as condições da formação
de professores nos cursos de EAD? A didática e a metodologia dos docentes em EAD
são as mesmas competências exigidas no ensino presencial? As posturas
pedagógicas se diferenciam do modelo tradicional/presencial?
Esses são alguns dos inúmeros questionamentos levantados em relação ao
papel dos professores na formação do ensino a distância. Portanto, empenhamo-nos
em contribuir para o esclarecimento do processo de formação de professores,
analisando as propostas e condições decorrentes do estado de formação e
qualificação de professores em EAD.
Embora não possa parecer, a adequação do curso a distância na formação
superior ainda sofre com a falta de credibilidade e aceitação da sociedade, mas esse
quadro tem mudado. Aos poucos, a modalidade de educação a distância vem se
mostrando capaz de oferecer um ensino de qualidade, mesmo quando professores e
alunos estão separados temporalmente e geograficamente, conforme acrescenta
Guimarães (2003):
Como a EAD é antes de tudo educação, o que é valido na educação
presencial deve ser implementado na modalidade a distância. As
potencialidades que as TICs oferecem podem tornar aquela modalidade mais
próxima da presencial, no que se refere a interação pessoal, e preservar a
situação de distância entre professor e aluno, para aperfeiçoar o processo de
comunicação mediada, de orientação sistemática e acompanhamento
constante voltados para a formação de competências e atitudes que
possibilitem ao sujeito aprendiz autonomização do processo de aprender
sempre, numa auto formação contínua (GUIMARÃES, 2003, p.11).

Diante do exposto, torna-se necessário conhecer de que forma tem ocorrido
a formação inicial e continuada dos professores em EAD, levando em consideração
as condições qualitativas e as propostas pedagógicas dos cursos, para que se possa
responder de forma clara e sucinta os questionamentos acima.
Pode-se dizer que o intuito da EAD é fortalecer a expansão do conhecimento
e contribuir para uma formação conceituada de professores, tendo em vista que
apresenta características peculiares quanto aos baixos custos, flexibilidades,
fortalecimento dos conceitos educacionais quanto à prática e manuseios das
tecnologias digitais atreladas a atividades educacionais. Além disso, permite ao
educador se apropriar e renovar suas práticas didático-pedagógicas de ensino de
maneira interativa e atraente.
A EAD conta com uma política didático-pedagógica voltada para formação
docente que permite ao docente usufruir de maneira reflexiva e crítica as novas
dimensões pedagógicas, tecnológicas, sociais e culturais que ocorrem na chamada
sociedade do conhecimento (GUIMARÃES 2003).
Disto decorre um padrão de qualidade da educação a distância incumbida de
promover uma filosofia educacional que advenha do crescimento do conhecimento
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não apenas epistemológico, mas, crítico e científico quanto aos conteúdos, como a
formação adequada dos docentes, que leve esses professores a considerar que as
tecnologias de informação e comunicação têm contribuído de maneira significativa
tanto para a formação inicial como na formação continuada dos educadores. Isso
atribui à educação a distância uma visão expansiva de uma formação de qualidade.
Nessa trajetória, Pimentel (2006), quando cita a educação a distância
enquanto órgão sério de educação, afirma que a mesma é embasada em legislações
que prescrevem a qualidade de seu funcionamento. A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pelo Decreto n° 2.494,
de 10 de fevereiro de 1998 (publicado no D.O.U. de 11/02/98) define que a educação
a distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a
mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em
diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e
veiculados pelos diversos meios de comunicação (MEC, 2003). Os meios de
comunicação são os responsáveis pela alteração do conceito de presencialidade do
educador (presença física), assim como sua responsabilidade do “ensinar”. O
oferecimento de cursos e disciplinas nessa modalidade depende da “intenção” da
instituição em oferecer cursos de curta duração (extensão), de longa e média duração
(graduação e pós-graduação) ou apenas disciplinas ou partes de disciplinas na
modalidade EAD. Para cursos de extensão, uma vez que a certificação é livre, não há
legislação específica.
Para cursos de pós-graduação e graduação, na modalidade a distância, a Lei
n° 9.394/96 (LDB), do Decreto n° 2.494/98 e da Portaria MEC n° 301/98 informa que
tanto as instituições públicas como privadas podem oferecê-los, desde que legalmente
credenciadas para o ensino superior a distância, mediante parecer do Conselho
Nacional de Educação e homologado pelo Ministro da Educação, por meio de portaria
publicada no Diário Oficial. Esse credenciamento é realizado in loco por uma comissão
formada por especialistas da área, a partir da análise de documentos e infraestrutura
administrativa (instituição), curso (parte pedagógica) e instrumentos (tecnologia e
material didático).
De acordo com as características da EAD apresentadas acima, torna-se
importante caracterizar como está sendo preparada a formação do novo perfil do
educador na educação a distância, levando em conta o retrato do professor na
educação a distância e, se os curso ofertados, oferecem características que permita
ao profissional em formação agir dinamicamente, como por exemplo: gerenciar
espaço, fazer planejamento, fazer relatórios, corrigir provas, organizar o ambiente de
sala de aula, enfim, preocupar-se em harmonizar a educação de tal forma que os
alunos sintam o prazer em estudar.
Uma vez que mencionamos todas essas necessidades quanto a formação do
professor, torna-se importante salientar que, para que se tenha um papel bem definido
como a de um professor/tutor em educação a distância, faz-se necessário esclarecer
como ocorre e, como são estruturado os cursos de formação de professores em EAD.
Dessa forma, Paullin (2007) salienta que o modelo de cursos para formação
de professores em EAD, surgira na precisão de facilitadores nos primeiros cursos
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ofertados pela educação a distância, como os retratados nas gerações de crescimento
da educação a distância que são os cursos por correspondência, por rádio, por
televisão, dentre outros. Aqueles que atualmente são chamados de professores,
anteriormente eram chamados de facilitadores. Posteriormente, foram chamados de
professor-tutor, que significa aquele que introduz ao ensino, métodos dinâmicos e
interativos, que acompanha os alunos, tira dúvidas, e contribui para uma
aprendizagem significativa.
Foi, portanto, na necessidade de especialização e de profissionalização de
educadores que foi estabelecida políticas educacionais para a educação a distância e
sacramentado um acompanhamento da secretaria de educação a distância, além das
leis que a fundamentassem.
A Universidade aberta do Brasil (UAB), um dos órgãos criados no Brasil,
visando-se a expansão dos cursos ofertados em EAD, foi um dos avanços para que a
educação a distância desse credibilidade aos cursos profissionalizantes e de
formação inicial de professores em EAD.
Paulin (2007) afirma que a legislação de formação de professores para a EAD
aponta como critério para a solicitação de credenciamento de instituição para a
educação superior, a qualificação acadêmica e a experiência profissional das equipes
multidisciplinares, tanto do corpo docente como dos especialistas nos diferentes
meios de informação.
Em relação a esses aspectos, cabe ressaltar que a estrutura dos cursos a
distância funciona em ambiente virtual ou semipresencial e se vale de ferramentas de
organização, gestão e informação. Há também instrumentos que contemplam a
finalidade dos cursos oferecidos e os qualificam quanto ao compromisso de formação
de professores.
Existe também uma equipe que ajuda no planejamento, criação, e suporte de
cenário tecnopedagógico em que vai se dar a aprendizagem. Isso tudo para garantir
que o estudante aprenda de maneira rica, eficaz e com qualidade, conforme os
objetivos de aprendizagem que permitam a ocorrência de todas as interações
possíveis ao bom andamento do curso.
Assim, a partir de alguns estudos, observamos que para se ofertar os cursos
em EAD, faz-se necessário que os mesmos possuam, dentre outras, as seguintes
características: gestão, projeto político-pedagógico e conteúdo programático bem
definidos, comunicação, sistema de tutoria, instrumentos, materiais a serem utilizados
no curso, modelo de ensino, mecanismo de interação e ferramentas tecnológicas
adequadas para a mediação da aprendizagem.
Prosseguindo nesse contexto, entendemos que a formação dos professorestutores, tanto inicial como a continuada em EAD, está a caminho para uma formação
de qualidade e capacitação quanto às novas tecnologias que aumentaram as
demandas de cursos a distância, o que contribuiu para a expansão da formação de
educadores em EAD.
Dessa maneira, tendo como foco a formação do professor, temos por
prioridade destacar como ocorre a formação e a ação didático-pedagógica do
professor-tutor, características que serão esclarecidas no tópico seguinte sobre o
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perfil do professor-tutor em EAD.

O perfil do professor-tutor e sua formação em EAD: Características e
competências.
Diante das transformações ocorridas na sociedade e na educação, as novas
demandas do ensino têm exigido novas ações didáticas, pedagógicas, metodológicas
quanto ao papel do professor e do aluno, tanto na educação presencial como na EAD.
O uso das tecnologias como instrumento de mediação do ensino e
aprendizagem é hoje uma ferramenta que contribui para a dinamização, interação e
mediação da educação, portanto um grande desafio ao professor, principalmente
quando esse é um professor da educação a distância.
Guimarães (2003) pontua que a educação a distância, enquanto modalidade
de ensino na formação superior, tem como desafio tentar viabilizar projetos
acadêmicos que possibilitem uma educação de qualidade para todos. Consideramos,
portanto, pontuar como é caracterizado o professor a distância e como esse
desempenha seu papel didático-pedagógico no processo de ensino e aprendizagem.
Alguns estudiosos apontam diversas características e funções do professor a
distância, porém achamos pertinente destacar o posicionamento de Belloni (2008,
p.83), quando aponta diversas funções que o professor exerce em EAD. Esse
profissional, chamado pelo autor de professor-formador, é aquele que orienta o estudo
e a aprendizagem, dá apoio psicossocial ao estudante, ensina a pesquisar, a
processar a informação e a aprender. O conceptor e realizador de cursos e materiais
é aquele que prepara os planos de estudo, currículo de programas, seleciona
conteúdos e elabora textos de base para as disciplinas.
Belloni define também o professor-pesquisador, que é aquele que pesquisa e
utiliza, em sua disciplina específica, teorias e metodologias de ensino/aprendizagem,
reflete sobre a sua pratica pedagógica e orienta e participa da pesquisa de seus
alunos. Já o professor tecnólogo-educacional é responsável pela organização
pedagógica dos conteúdos e por sua adequação aos suportes técnicos a serem
utilizados na produção dos materiais de curso, tendo como tarefa assegurar a
integração das equipes pedagógicas e técnicas.
Ainda segundo o autor existe a função do professor “recurso” que assegura
uma espécie de balcão de respostas a dúvidas pontuais dos estudantes com relação
aos conteúdos de uma disciplina ou questões relativas à organização dos estudos ou
às avaliações. Destaca ainda o monitor como sendo o que coordena e orienta os
alunos e sua função se relaciona menos com o conhecimento dos conteúdos e mais
com capacidade de liderança.
Por fim, a autora menciona o professor-tutor como aquele que orienta seu
aluno em seus estudos relativos à disciplina pela qual é responsável, esclarece
dúvidas e explica questões relativas aos conteúdos das disciplinas. O tutor deve levar
em consideração as diversas atribuições, didáticas, metodológicas e pedagógicas a
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ele concedida. Dessa forma, compreendemos que as competências exigidas do
professor estão diretamente ligadas a sua autenticidade educacional de como agir
pedagogicamente no processo de ensino e aprendizagem.
Assim, observamos que o professor em EAD não perde sua postura de
educador, pelo contrário, ganha novas competências de atuação, o que dinamiza sua
prática educativa e o faz conhecer novos horizontes. A EAD instiga a pesquisa e
possibilita ao professor enriquecer sua práxis didática, metodológica e multidisciplinar,
aperfeiçoando o currículo e desenvolvendo a capacidade do professor em diferentes
espaços e funções, como complementa Moreira (2003):
Tenho a compreensão de que não somos profissionalmente diferentes
apenas porque estamos em um novo ambiente, seja ele presencial ou não.
Em princípio, somos os mesmos profissionais, professores. Mas o paradoxo
básico é que “o novo professor”, que os autores listam com uma
multiplicidade de papéis, precisa agir e ser diferente no ambiente virtual. Essa
necessidade se dá pela própria especificidade do ciberespaço, que possibilita
novas formas, novos espaços e novos tempos para o ensino, a interação e a
comunicação entre todos (MOREIRA, 2003, p.143).

Essas concepções quanto ao papel do professor em EAD nos permitiram
compreender algumas definições sobre o perfil que o educador assume na educação
a distância, porém instigam dúvidas que necessitam de melhor esclarecimento quanto
ao papel do professor-tutor, foco da nossa pesquisa, tais como: O que é um tutor?
Quais as suas funções? O tutor é um professor ou um monitor, tendo em vista que
esse atua de maneira pertinente na EAD?
Porém, para que tenhamos uma relação completa em relação ao perfil do
professor, faz-se necessário compreendermos que o tutor participa de uma ação
chamada tutoria, a qual é uma instância de mediação entre estudantes e o material
didático, na busca de uma comunicação ativa e personalizada. Orientando e
supervisionando o processo de aprendizagem do cursista, o tutor conhece as
dificuldades do aluno e o ajuda a responder, de maneira adequada, aos desafios
impostos pela educação individualizada (Leopoldo, 2008).
Para Bezerra e Leopoldo (2007), o papel do tutor é o de acompanhar, motivar
orientar e estimular a aprendizagem autônoma do aluno, utilizando-se de
metodologias e meios adequados para facilitar a aprendizagem. Através de diálogos,
de confrontos, das discussões entre diferentes pontos de vista, das diversificações
culturais e/ou regionais e do respeito entre formas próprias de se ver e de se portar
frente aos conhecimentos, o tutor assume a função estratégica.
Percebe-se, então, que o tutor se torna um professor diferente, à medida que
ensina ao aprender e aprende ao ensinar. Suas ações estão voltadas para as novas
perspectivas de espaço, tempo e aprendizagem, ele acompanha e orienta o aluno
nessa construção do conhecimento, assim, como lhe possibilita a busca por uma
aprendizagem contínua, de forma autônoma e independente, tendo como princípios
as práticas que marcam o processo de ensino e aprendizagem como um elo
proporcionador da desconstrução e reconstrução de conhecimentos.
Leopoldo (2008) ainda afirmam que o perfil do tutor em EAD é ter atitude de
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
compreensão do outro e, que seja capaz de interagir com o grupo, de coordenar para
que tudo e todos cheguem a um bom êxito. Para isso, é necessário em todo o trabalho,
organização, dinamismo, co-responsabilidade, habilidade de trabalhar em equipe,
capacidade de procurar soluções e lidar com as novas situações do curso e dos
cursistas.
Sendo assim, após muitos estudos compreendemos que o professor-tutor é
aquele que se doa, sabe trabalhar de forma dinâmica e interativa, é criativo na prática
educativa mediada pelas novas tecnologias, possui habilidade inteligente para atuar
num ambiente virtual a fim de tornar o ensino uma pratica prazerosa e educativa. É
um educador que possuem ideias atraentes aos estudantes, tem preocupação e
atenção ao atender aos educandos e é capaz de atrair com exatidão a boa
comunicação entre professore e aluno.
Torna-se importante salientar que, conforme os referenciais de qualidade da
EAD, o tutor tem como principal atribuição esclarecer dúvidas através de fóruns de
discussões pela internet, pelo telefone, participação em videoconferência, entre
outros, tudo de acordo com o projeto pedagógico. O tutor a distância tem também a
responsabilidade de promover espaços de construção coletiva de conhecimento,
selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos e, frequentemente,
faz parte de suas atribuições participar de processo avaliativo de ensinoaprendizagem, junto com os docentes.
Dessa forma, para entendermos melhor a formação do professor-tutor, cabe
salientar que a legislação que fundamenta a formação de professores em EAD é a
mesma apontada na formação do professor presencial, por isso, acreditamos que o
professor-tutor passa por os mesmos termos de qualidade que o professor presencial.
Essa afirmação é esclarecida nos referenciais de qualidade da EAD, que
descreve que aos tutores cabe desempenhar papel de fundamental importância no
curso superior, pois, participa efetivamente das práticas pedagógicas, como a chave
de ligação entre o ensino e a aprendizagem.
Nesse mesmo pensamento é que compreendemos que a formação do
professor/tutor, tem em suas características uma ação educativa que se identifica com
sua prática, ou seja, aquele que entende o ensino uma paixão profunda, que é capaz
de se relaciona com o seu eu e entender os estudantes a fim de proporcionar ao
educando oportunidades de construir sua aprendizagem e fugir do seu limite de
compreensão de conhecimento. O professor/tutor torna-se um agente do ensino e
aprendizagem que abre portas para a liberdade de criação na educação.
Dessa forma, tal estrutura reflete um ambiente onde o docente, enquanto
aprendiz do processo de tutoria de ensino, torna-se um agente reflexivo da sua prática.
Ele passa a ter como princípio a dinamicidade e a interatividade existente na prática
educativa a distância, o que possibilita ao professor-tutor uma ampla consistência
educativa em sua prática no ambiente virtual de educação onde o mesmo aprende a
interagir, a motivar, a acompanhar, a passar feedback, a acompanhar, a ser um
mediador do ensino e da aprendizagem, enfim, ele pode abrir novos caminhos para
as descobertas de seus alunos.
Russi (2004) reforça esse pensamento, afirmando que o cargo de tutor na
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EAD foi criado com a intenção de deixar uma pessoa mais próxima do aluno que está
distante, a fim de que as condições necessárias ao aprendizado sejam asseguradas,
bem como os objetivos da formação sejam atingidas. É responsabilidade do tutor
acompanhar os alunos, e para isso, deve dominar conteúdos e ter competências
desenvolvidas.

METODOLOGIA
A pesquisa tratou de traçar a relação entre as teorias apresentadas sobre
formação de professores e a prática do professor/tutor em EAD, através da pesquisa
realizada em campo, por meio da aplicação de questionários com os professores que
atuaram como professor/tutor no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia
do Ceará (IFCE).
Com base na coleta de dados dos questionários aplicados, como instrumentos
qualitativos, o propósito da análise foi absorver o entendimento da relação entre teoria
e prática, ou seja, aquilo que se espera (teoria) e aquilo que se faz (prática) com
relação ao conjunto do plano de condução educativa dos professores a distância na
formação de novos professores-tutores, como por exemplo: a didática utilizada, a
metodologia, as técnicas, os planejamentos, os planos de aulas.
Para tornar clara a pesquisa realizada, no primeiro momento, optou-se por
buscar fundamentos bibliográficos que serviram de base para a compreensão e
reflexão do verdadeiro sentido do estudo realizado sobre a formação do professortutor em EAD e sua prática didático-pedagógica. No segundo momento, como
complementação e concretização da abordagem teórica, optou-se por uma pesquisa
de campo, por considerar que através da aplicação do questionário poderíamos
esclarecer as dúvidas dantes feitas, como tentativa de evidenciar a partir das
respostas dos sujeitos da pesquisa, os fundamentos expostos sobre a prática do
professor a distância e suas perspectivas sobre a ação didático-pedagógicas,
mediadas pelas tecnologias num ambiente virtual de aprendizagem.
A pesquisa foi realizada na Diretoria de Educação a Distância, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE), localizado em Fortaleza/CE no
qual, oferece cursos de formação docente em várias áreas através da Universidade
Aberta do Brasil (UAB), dentre outros projetos.
Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos como agente de comprovação
relação das realidades teóricas x práticas didático-pedagógicas do professor-tutor,
para uma compreensão mais abrangente dos conteúdos neste trabalho abordado.
Portanto, os sujeitos escolhidos condizem aos professores-tutores sem distinção de
sexo, constituintes do corpo decente do curso de formação semipresencial de
licenciatura em matemática da UAB/IFCE.
A pesquisa baseou-se na coleta de dados qualitativos dos cursos de formação
de professores tutores em EAD, com a finalidade de colher um melhor entendimento
sobre como ocorre à formação desses, pois segundo Demo (2001, p.30) a informação
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qualitativa é resultado da comunicação discutida, na qual o sujeito pode questionar o
que se diz e o sujeito-objeto também.
Para este estudo foi escolhido como instrumento de coleta de dados o
questionário, que reuniu informações e concepções importantes para o
desencadeamento da compreensão precisa acerca da prática didática e metodológica
do professor-tutor, mediadas pelas tecnologias na formação de novos professorestutores em EAD.
O questionário foi elaborado com 10 (dez) perguntas abertas que dizem
respeito a aspectos da prática didática do professor-tutor, contendo uma questão
sobre a carga horária e conteúdos aplicados no curso, uma sobre o modelo
pedagógico utilizado no curso e outra sobre as ferramentas interativas que o curso de
formação de tutores oferece, a estrutura pedagógica e sobre o ambiente virtual de
aprendizagem, dentre outras.
Tal questionário foi enviado através do correio eletrônico para oitenta
professores-tutores do curso de licenciatura em matemática na modalidade a distância
da UAB/IFCE, porém, somente quatro professores tutores responderam ao
questionário. Em decorrência disso, a amostra contará apenas com a concepção dos
quatro docentes. Todavia, isso não impede, de posteriormente, a pesquisa ser refeita
com uma amostragem maior.
Análises dos resultados
A análise dos resultados da pesquisa realizada, através dos questionários
aplicados, obteve resultados satisfatórios e condizentes com o estudo realizado.
Dessa forma, segue como análise as seguintes intervenções que se deram a partir
das perguntas feitas. Neste trabalho, apresentaremos as questões referentes a carga
horária, conteúdos, modelo pedagógico e a didática aplicada ao ambiente virtual.
Portanto, na primeira indagação foi perguntado aos professores tutores sobre
a estrutura organizacional do curso de formação de tutores, quanto a carga horária e
os conteúdos aplicados durante o curso. Para essa pergunta, dos quatro professores
indagados, três consideraram que a carga horária dos cursos poderia ser maior,
principalmente, em relação a algumas disciplinas, as quais não foram por eles citadas.
Em educação a distância existe a intermediação entre aulas síncronas e
assíncronas, que exigem tempo tanto do professor-tutor como do aluno. Para que o
docente tenha uma boa produtividade com seus alunos, faz-se necessário tempo
suficiente para cada disciplina e conteúdo aplicado. Acerca disso, Belloni (2008, p. 27)
declara que a separação no tempo – comunicação diretiva – talvez seja mais
importante no processo de ensino e aprendizagem a distância do que a nãocontiguidade espacial.
Em relação aos conteúdos, todos os professores disseram ser muito bem
produzidos e coerentes com a proposta formativa do curso. Abordando esse aspecto
do curso, Belloni (2008, p. 45) afirma que os cursos tendem a ser bastante pesado em
termos de conteúdo (porque esta é a característica de maior visibilidade entre os pares
da academia e para os estudantes), o que pode encorajar os estudantes a focarem
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nos conteúdos em detrimento da busca do significado e da aplicação dos
conhecimentos.
Foi indagado também aos professores como eles avaliam o modelo
pedagógico utilizado no curso. Para os quatro professores indagados, a resposta foi
inteiramente satisfatória porque para eles torna-se um programa de conteúdo prático,
dinâmico, que valoriza o processo de ensino e aprendizagem, mas, que, também, em
contrapartida, não se isenta das possibilidades de melhorias.
Pimentel (2006, p. 55) afirma que a EAD é uma modalidade educativa que vai
além da mera difusão de informações. Pressupõe objetivos definidos, uma proposta
pedagógica consistente, mecanismo de recepção e avaliação, tudo isso estruturado a
partir da necessidade do educando.
Em um outro questionamento indagamo acerca do que é pensar em uma
didática a ser aplicada em um ambiente virtual. De forma geral, os três professores
concordaram que a didática aplicada deve ser prática, eficiente, que antes de tudo se
leve em consideração todas as eventualidades que possam ocorrer, assim, valoriza o
nível acadêmico em que os discentes estão inseridos.
A partir dessas considerações, observa-se que os desafios da prática
didático-pedagógica no ambiente virtual é trazer uma didática prática, eficiente e
coerente com conteúdo que os alunos estão estudando, bem como tornar esse
conteúdo atrativo, aberto para questionamentos, que induz ao discente uma reflexão
crítica, que fundamenta princípios básicos de ensino como dantes já visto nos
capítulos anteriores.
Segundo Alencastro (2004), a didática é entendida como um conjunto de
ideias e métodos, privilegiando a dimensão técnica do processo de ensino,
fundamentada nos pressupostos psicológicos, psicopedagógicos e experimentais,
cientificamente validados na experiência e constituídos em teorias, ignorando o
contexto sociopolítico e econômico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise aplicada contribuiu de forma precisa para o esclarecimento dos
questionamentos levantados durante a elaboração da pesquisa feita nesse trabalho.
Isso significa que as apurações das informações foram necessárias para que o
trabalho pudesse apresentar a importância da formação de novos professores em
EAD.
A partir dessa abordagem feita é possível entender que para que se possa ter
uma boa formação de qualidade em EAD, faz-se necessário ter cursos que atendam
às necessidades das demandas advindas tanto das exigências sociais como também
da própria estrutura dos cursos ofertados, tendo um ambiente de aprendizagem
favorável à prática didática dos professores, mediada pelas tecnologias. Igualmente
importante é a existência de um ambiente que permita ao aluno ter liberdade de
construir seu próprio conhecimento.
Portanto, dentre as várias atribuições que os cursos ofertados precisam ter
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para uma adequada ação didático-pedagógica dos professores-tutores, na formação
de novos professores, estão a utilização adequada das tecnologias bem como as
ferramentas atualizadas para a condução e aplicação de atividades interativas. É
relevante também que haja uma boa relação entre alunos e professores para que a
troca de conhecimento seja abordada de forma interativa e dinâmica.
Por fim, conclui-se que é imprescindível que os cursos de educação a
distância adotem as TICs como instrumentos facilitadores do ensino e aprendizagem,
assim como, aplicar através das ferramentas de comunicação e informação uma
didática condizente com formação de novos professores, promovendo, desta forma, o
interesse de aprender por parte dos alunos e, consequentemente, a apreensão
significativa dos conteúdos programados no currículo dos cursos e condizentes com
a estrutura pedagógica proposta.
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Resumo – O presente trabalho apresenta a preocupação com o curso de tecnologia
em gestão pública na modalidade em EAD, tem como objetivo avaliar dentro das
competências específicas de gestores dos setores públicos, quais são os principais
complicadores encontrados nos processos de aprendizagem e os benefícios
gerados em um curso de tecnologia em nível superior para a gestão pública, através
de uma pesquisa exploratória em um estudo de caso analisando-se as respostas
dos alunos formandos de Tecnologia em Gestão Pública, em uma universidade de
São Paulo. Entre os resultados apresentados pode-se constatar que 97% dos alunos
trabalham na área pública e consideraram o curso entre a escala de bom e ótimo,
26,5% dos participantes destacam que tem dificuldades em aplicar o que é discutido
durante o curso, 73,5% descrevem que aplicaram os conhecimentos adquiridos no
curso em sua vida profissional, resultou em aprimoramento pessoal, promoções e
melhoria nos processos. Entre os alunos 44,6% consideraram o curso difícil,
apresentando como disciplinas mais complexas: Gestão de Projetos e
Empreendimentos Públicos; Contabilidade; Matemática Financeira; Controladoria;
Direito Tributário; Logística; Projetos Integradores; Orçamento e 91% dos alunos
pretendem continuar estudando.
Palavras-chave: Aprendizagem, Tecnologia em Gestão Pública, Universidade.
Abstract – This paper presents the concern with the course of technology in public
management in the form of distance education, aims to evaluate within the specific
competences of managers of public sectors, which are the main complicating factors
found in the learning process and the benefits generated in a course technology at a
higher level for public management, through an exploratory research on a case study
analyzing the responses of senior students of technology in public management in a
university of Sao Paulo. Among the presented results can be seen that 97% of work
in the public sector and considered the course between good and great scale, 26.5%
of the participants emphasize that have difficulties in applying what is discussed
during the course, 73 5% describe who applied the knowledge acquired in the course
of his professional life, resulted in personal improvement, promotion and
improvement in processes. Among the students 44.6% considered the difficult
course, presented as more complex disciplines: Project Management and Public
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Enterprises; Accounting; Financial math; Comptroller; Tax law; Logistics; Integrators
projects; Budget and 91% of students intend to continue studying.
Keywords: Learning, Technology in Public Administration, University.

Introdução
Os interesses das sociedades estão ligados as rotinas públicas executadas pelo
governo, com grande responsabilidade em gerir o dinheiro público, para tentar suprir
as necessidades e anseios dos cidadãos, presenciamos nos últimos anos uma série
de falhas nos mecanismos de controles realizados pelos gestores públicos, o que
torna a gestão ineficaz e ineficiente, resulta situações de impacto social perceptível a
sociedade através da ilegalidade, imoralidade e corrupção, aumenta o gap para atingir
qualquer meta seja de tempo, custo ou qualidade de serviços.
A gestão pública deve estar alinhada as necessidades da população, e com
uma aprendizagem eficiente e eficaz aumenta as competências e pensamentos
críticos, com isso aumenta a probabilidade de gerir as atividades e projetos de forma
ética, técnica e transparente, compatível com as expectativas da comunidade e da
legislação, nesse contexto entra os cursos de tecnologia em gestão para a área
pública, incluindo no currículo do aluno um diferencial (RAMOS, OLIVEIRA,
MUYLDER, 2014).
Uma alternativa de alinhamento existente tem sido os cursos de EAD
(Educação A Distância), que em virtude a uma série de características como: avanços
tecnológicos, perda de tempo com mobilidade, segurança do lar, atendendo
interesses acadêmicos e profissionais, tem crescido a procura nas Universidades que
investiram nessa nova forma de educar.
A definição do tema, tem como objetivo avaliar dentro das competências
específicas de gestores dos setores públicos, quais são os principais complicadores
encontrados nos processos de aprendizagem e os benefícios gerados em um curso
de tecnologia em nível superior para a gestão pública, através de um estudo de caso
analisando-se as respostas dos alunos formandos de Tecnologia em Gestão Pública,
em uma universidade de São Paulo

Breve referencial teórico
Esse item descreve rapidamente dados que auxiliam o leitor a entender a
pesquisa realizada, tendo em mente que uma universidade tem como objetivo orientar
e facilitar ao aluno a construção de novos conhecimentos, portanto uma escolha de
aptidão do aluno pode minimizar impactos negativos em seu processo de
aprendizagem.
Gestão Pública
A gestão pública pode ser entendida como um campo de conhecimento de trabalho,
que tem como objetivo o interesse público, abrangendo todas as áreas envolvidas
necessárias para decisão eficaz que afete a comunidade (GESTÃO PÚBLICA, 2016).
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Ensino em gestão pública.
Pesquisa em ensino tem a pretensão de ser uma atividade investigadora para a
resolução de problemas práticos e reais em empresas e instituições, através da
potencialização do aprendizado nas IES (Instituições de Ensino Superior) em
atividades de planejamento, implantação e gerenciamento de programas e projetos
vinculados a prestação de serviços públicos em busca de otimização no governo (REI,
2015; CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS SUPERIORES EM TECNOLOGIA,
2014).
A potencialização para o aprendizado, pode afetar a capacidade de resposta
de uma organização, nesse sentido deve-se estimular o aluno da IES em relação ao
seu compromisso com a aprendizagem e isso é evidenciado através de sua motivação
e comportamentos de mente aberta com iniciativa, para as organizações públicas, a
aprendizagem é considerada vital para o sucesso da instituição e deve ser contínua
para desenvolver as competências para resolução de problemas (SILVA NETO e
ARAUJO, 2014).
Carvalheiro et al (2014) cita Lee ao descrever as 5 causas para satisfação dos
alunos que são: (1) desconfirmação (resultante de um processo comparativo entre as
expectativas iniciais existentes, antes do ingresso no ensino superior), (2) interesse
pelas disciplinas, (3) corpo docente, (4) satisfação com o curso e (5) atmosfera do
campus.
Para explicar os determinantes de satisfação dos alunos foram desenvolvidos
5 (cinco) constructos por Paswan e Yang, apresentados por Carvalheiro et al (2015),
na tabela 1.
TABELA 1 – Modelo de determinantes da satisfação dos alunos

Fonte: Adaptado de Vieira, et al. (Carvalheiro et al, 2015).

EAD – Ensino A Distância
Desde a instituição em 1996 da LDB (Lei de Diretrizes Básicas), e em especial nos
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últimos 10 anos, com a autorização de ofertas de cursos 100% a distância o EAD tem
crescido, principalmente pela inovação em tecnologias que potencializam as práticas
pedagógicas, também criando novos desafios na capacitação de professores para
essa realidade (OLIVEIRA et.al., 2009; PRETTO, 2008; FELDMAN, 2005).
O EAD está em constante crescimento, uma vez que possibilita ao aluno,
construção autônoma de seu tempo, evita problemas de mobilidade, e possui o auxílio
de diversas ferramentas tecnológicas, que reduz a sensação de que o aluno esteja
solitário, despertando uma percepção crítica sobre a educação presencial e o seu
impacto para o adulto, no que se refere a necessidade de interações pessoais na
construção do conhecimento em um determinado espaço tempo (SCHLOSSER,
2010).
O EAD através do professor ou tutor, possui os mesmos desafios do professor
presencial, que é estimular o aprendizados dos alunos através de suas didáticas, para
os conteudistas de EAD (LAPA; PRETTO, 2010) esse estímulo vem de recursos
informatizados como hipertextos, livros e vídeo aulas, redefinem os conceitos de
espaço tempo, ensino, aprendizagem e perfil do novo aluno, que passa a ser um
indivíduo com maior disciplina para desenvolver sua capacidade de
autoaprendizagem, com recursos e ambiente adequado e organizado
sistematicamente (SCHLOSSER, 2010; MORAES, 2010; SIMÃO NETO, 2012).
Metodologia
Este trabalho é considerado uma pesquisa exploratória, comprovada através de um
estudo de caso pelos critérios de Martins (2009) uma vez que o mesmo procura
através de um recorte de situação atual, apresentar perspectivas dos alunos do curso
de EAD em gestão pública, em uma universidade particular do estado de São Paulo,
ainda não evidenciados em artigo, oferecendo suas interpretações à perguntas
voltadas ao interesse do aluno e organização do curso, são 2 constructos
apresentados por Paswan e Yang. Trata-se de uma pesquisa naturalista uma vez que
a investigação empírica é realizada dentro do contexto real dos alunos, o
levantamento de dados foi realizado com entrevista estruturada com respostas
confidenciais, e perguntas do questionário estruturado, desenvolvido e analisado
considerando as respostas dos alunos do 4o módulo de Tecnologia em Gestão Pública
e ajustado como dados da pesquisa documental, testado em um protocolo enviado a
um aluno inicialmente, e depois a dois alunos, onde se corrigiu as dificuldades de auto
entendimento do mesmo, podendo ser evidenciado na figura 1.
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FIGURA 1 – Método da pesquisa. Fonte: Os autores.

A figura apresenta a problemática da pesquisa que foram os complicadores
encontrados pelos alunos do curso de Tecnologia em Gestão Pública, que definiu o
estudo de caso como método de pesquisa, iniciando com pesquisa documental,
artigos e referenciais que auxiliaram na elaboração do questionário, sendo enviado
para sua validação um protocolo, posteriormente ajustado e enviado a todos os 68
alunos do curso de EAD, o retorno possibilitou uma análise conclusiva.
Resultados e discussões – Estudo de caso.
Os dados foram coletados entre os alunos de uma universidade particular no curso de
Tecnologia em Gestão Pública em São Paulo, esses questionários não possuíram
identificação para não tendênciar as respostas.
A seguir apresentam-se os dados da pesquisa.
A figura 2, 3 e 4, apresenta um público na maioria do sexo feminino, com idade
superior a 31 anos e 97% já estão trabalhando na área pública.

FIGURA 2 – Sexo dos alunos. Fonte: Os autores.
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FIGURA 3 – Idade dos alunos. Fonte: Os autores.

FIGURA 4 – Atuação na área pública. Fonte: Os autores.

A figura 5 evidencia que 83,8% dos alunos escolheram esse curso, como sendo
sua primeira opção em nível superior, as outras opções consideradas pelos demais
alunos foram: Tecnologia em gestão da qualidade, Serviço Social, Comércio Exterior
e Direito.

FIGURA 5 – Escolha profissional. Fonte: Os autores.

A figura 6 apresenta que 75% dos alunos se consideraram bons e 10,3% ótimos
no curso, a figura 7 apresenta que 86,8% dos alunos buscaram outras fontes de
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pesquisa, além dos recursos e materiais fornecidos pela universidade, os itens mais
usados fora da universidade foram: Internet, livros, revistas, aulas presenciais,
biblioteca, material de concurso, vídeo aulas da internet, colegas e professores.

FIGURA 6 – Comportamento durante o curso. Fonte: Os autores.

FIGURA 7 – Recursos fora da plataforma EAD. Fonte: Os autores.

Na figura 8 evidencia-se que 73,5% dos alunos aplicaram conhecimentos do
curso em suas vidas profissionais, destacando os seguintes assuntos: Compras e
licitações, comportamento organizacional, estruturas da administração pública,
comunicação organizacional, direito administrativo, resolução de conflitos, balanço
patrimonial, legislação, organização de estoques, planejamento estratégico, gestão de
projetos, logística,
orçamento, motivação, economia, contabilidade, melhoria
contínua, responsabilidade social e ambiental, contratos públicos, ética e cidadania,
administração pública, clima organizacional, ferramentas da qualidade, gestão de
tempo e de pessoas e terceirização na área pública. O restante dos alunos que
representa 26,5%, apresenta na figura 9 os motivos que não usaram o que foi
apreendido, o item que mais se destacou foi a falta de oportunidade com 48%.
Os alunos descreveram as vantagens dessa aplicação em seus trabalhos:
aprimoramento pessoal, organização na empresa, disciplina, planejamento e muitos
projetos em andamento, ganho de tempo por ser EAD, saber como as políticas
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públicas funcionam, promoção funcional, mudança e setor com maior remuneração,
ficar atento a legislação, maior segurança no trabalho, melhor gestão do tempo,
melhoria dos processos da câmara municipal, novos conhecimentos, análise crítica e
motivação para prosseguir nos estudos, Maior clareza quanto a forma de perceber e
entender a administração pública e o que pode ser feito para que haja melhorias a
partir de mudanças de comportamentos e análise de processos, forneceu a dimensão
da importância do gerenciamento de projeto nos serviços, mais eficácia para
acompanhar a fiscalização e a execução do contrato administrativo, de encarregada
passou a chefia, possibilidade de ingresso em cargos de chefia, dos quais é
necessário nível superior, a chefia vê com bons olhos o interesse na área específica
e não genérica, mudança de pensamentos rotineiros, conhecimento na gestão de
pessoas, contratos, licitações, atualização de Leis, conhecimento técnico,
aperfeiçoamento, disciplina e cultura.

FIGURA 8 – Aplicação de conhecimento na vida profissional. Fonte: Os autores.

FIGURA 9 – Motivos que não aplicaram o discutido no ambiente virtual de aprendizagem.
Fonte: Os autores.

Na figura 10 constata-se que 44,6% dos alunos consideraram o curso difícil,
destacando-se os seguintes assuntos: disciplinas com linguagem técnica e com siglas
que não conhecia, dificuldade em gerenciar o tempo, uso de calculadora HP, professor
ausente. Entre as disciplinas as consideradas mais complexas foram: Gestão de
Projetos e Empreendimentos Públicos; Contabilidade; Matemática Financeira;
Controladoria; Direito Tributário; Logística; Projetos Integradores; Orçamento.
Entre as disciplinas que os alunos tiveram menos interesse foram: Matemática
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Financeira; Projetos Integradores; Contabilidade; Controladoria; Políticas Públicas;
Logística; Ética e Cidadania. A figura 11mostra que 91% dos alunos pretendem
continuar estudando as áreas citadas: Inglês; Concurso para Receita Federal;
Tecnologia em Segurança Pública; Pós em Direito; Graduação; Hotelaria; Pedagogia;
MBA em Gestão Pública; Marketing; RH e Logística.

FIGURA 10 – Dificuldade do curso. Fonte: Os autores.

FIGURA 11 – Investimento em competências futuras. Fonte: Os autores.

A figura 12 apresenta as ferramentas que os alunos mais gostaram. A que teve
maior aceitação foram aulas na plataforma com 32,4%, em exercícios dinâmicos na
plataforma com 25%, percebe-se que o grupo não gostou de atividades coletivas. As
reclamações foram: melhorar comunicação entre coordenação e alunos; pouco uso
dos chats; falta de vídeo aulas; mais apoio dos professores;

FIGURA 12 – Recursos motivadores. Fonte: Os autores.
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Considerações Finais
O presente estudo buscou responder a seguinte pergunta de pesquisa: quais são os
principais complicadores encontrados nos processos de aprendizagem e os
benefícios gerados em um curso de tecnologia em nível superior para a gestão
pública?
Pela análise dos dados encontrados, em termos de classificação, foi possível
identificar que a maior concentração do curso é do gênero feminino, com 58,8%.
Identificou-se também que 89,6% dos participantes tem idade superior a 31 anos.
Quando perguntados sobre a atuação profissional, identificou-se que 97% dos
alunos trabalham na área pública e 83,8% escolheram o curso de Tecnologia em
Gestão Pública como 1a opção de universidade.
Os participantes da pesquisa, em sua maioria, consideram o curso bom ou
ótimo e impulsionador de buscas por informações complementares, comprovando o
comprometimento com o aprendizado do curso.
Entre os complicadores no curso, podemos constatar que 26,5 % dos
participantes apresentam dificuldades em aplicar os conhecimentos adquiridos com o
curso e percebem a falta de oportunidade e de crescimento na área.
Foi possível constatar, ainda, que 44% dos participantes consideraram o curso
difícil. Ficou evidenciado que as disciplinas que destacadas como mais difíceis,
também foram as mesmas destacadas como menos importantes.
Os participantes relataram a importância da comunicação entre a coordenação
do curso e os alunos, bem como com os professores, de forma que todos possam
repensar o curso e reconstruí-lo de acordo com as necessidades e expectativas de
todos os envolvidos. Os participantes relataram ainda a importância de manter uma
aproximação com os docentes e receber apoio constante em suas dúvidas.
Quando foram abordados os benefícios conquistados com o curso, os
participantes relataram que 73,5% aplicam o conhecimento dos conteúdos abordados
nas disciplinas em sua vida profissional.
Os participantes ainda apontaram que houve aprimoramento pessoal,
conquistas de promoções e melhorias nos processos. Dentre as ferramentas citadas
como as que mais facilitaram o aprendizado está o Ambiente Virtual de Aprendizagem,
pela sua interatividade, dinamismo e pela possibilidade de desenvolver estudos
colaborativos.
Ressalta-se a importância de novos estudos relacionados aos teores dos
conteúdos constantes na formação de Gestores Públicos, haja vista a necessidade de
desenvolvimento e profissionalização de gestores que sejam capazes de direcionar a
gestão das organizações públicas de forma ética e coerente com os anseios da
sociedade brasileira.

Referências
CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS SUPERIORES EM TECNOLOGIA. Curso
superior
de
tecnologia
em
gestão
pública.
Disponível
no
10

site:<http://seres.mec.gov.br/consultapublica/arquivos/catalogo05112014.pdf>.
Acessado em 20 de janeiro de 2016.
CAVALHEIRO, E. A. et al. Modelo europeu de satisfação: um estudo de caso com
discentes de uma instituição de ensino superior. GEPROS. Gestão da Produção,
Operações e Sistemas, Bauru, ano 9, no 1, jan-mar/2014, p. 131-141.
GESTÃO
PÚBLICA.
O
que
è
gestão
Publica?.
Disponível
no
site:<http://gestaopublica.net/blog/o-que-e-gestao-publica/>. Acessado em 19 de
janeiro de 2016.
FELDMAN, Maria Graziela. Educação e mídias interativas: formando professores
(org.). São Paulo: EDUC, 2005. Pg. 131-135.
LAPA, A., PRETTO, N. D. L. Educação a distancia e precarização do trabalho docente.
Em Aberto, Brasília, v. 23, n. 84, p. 79-97, nov. 2010
MARTINS, Gilberto Andrade. Estudo de Caso: Uma Estratégia de Pesquisa, 2ª edição.
Atlas, 03/2008. VitalSource Bookshelf Online.
MORAES, Reginaldo C. Educação à distância e ensino superior: introdução didática
a um tema polêmico. São Paulo: Editora SENAC, 2010. Pg.17-18.
OLIVEIRA et. al., Fátima Bayma de. Desafios da educação: Contribuições
estratégicas para o ensino superior. Rio de Janeiro: E-papers: Fundação Getúlio
Vargas, 2009. Pg.49-54; 71-77; 180-182.
REI,
C.
Egitania
Ciência.
Disponível
no
site:<http://www.egitaniasciencia.ipg.pt/revista.aspx?id=10.> Acessado em 19 de
janeiro de 2016.
PRETTO, Nelson de Luca. Escritos sobre educação, comunicação e cultura. São
Paulo: Papirus, 2008. Pg. 173-176.
RAMOS, M. A.; OLIVEIRA, R. L. S.; MUYLDER, C. F. Aspectos motivadores e
dificuldades o ensino à distancia na percepção dos alunos do curso
administração de uma instituição de ensino superior da região metropolitana
belo horizonte. CNEG – X Congresso nacional de excelência em gestão, 08 e
de agosto de 2014.

as
de
de
09

SCHLOSSER, R. L. A atuação dos tutores nos cursos de educação a distância.
Colabor@ - Revista Digital da CVA - Ricesu, Volume 6, Número 22, Fevereiro de
2010.
SILVA NETO, E. S. A; ARAUJO, E. S. A aprendizagem pela ação: uma abordagem
introdutória em uma universidade pública federal. CNEG – X Congresso nacional
de excelência em gestão, 08 e 09 de agosto de 2014.
SIMÃO NETO, Antônio. Cenários e Modalidades de EAD. 1. Ed. Paraná: IESDE Brasil,
2012. Pg. 10-13; 38-42; 84-89.

11

___________________________________________________________________________

Formação continuada em educação a distância:
desenvolvendo competências na atuação do Professor
Tutor
Leandro da Silva Saggiomo¹, Elaine Correa Pereira2, Luciana Martinez Duarte3, Sícero
Agostinho Miranda4
1

Universidade Federal do Rio Grande - FURG/ Instituto de Matemática, Estatística e Física,
leandrosaggiomo@gmail.com

2

Universidade Federal do Rio Grande - FURG/ Instituto de Matemática, Estatística e Física,
elainepereira@prolic.furg.br

3

Universidade Federal do Rio Grande - FURG/ Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências: Química da Vida e Saúde, lulumduarte@gmail.com

4

Universidade Federal do Rio Grande - FURG/ Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências: Química da Vida e Saúde, siceromiranda@gmail.com

RESUMO
A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade que vem se constituindo como uma nova
possibilidade de alcance de capacitação e qualificação aos indivíduos, trazendo diversas
alternativas na formação acadêmica e profissional dos sujeitos. Com o propósito de
qualificar o corpo docente que atua nos cursos oferecidos pela Universidade Federal do Rio
Grande - FURG, a Secretaria de Educação a Distância desenvolve práticas pedagógicas e
administrativas a fim de organizar os cursos desta modalidade além de promover diversas
ações para fomento do uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação.
Inseridos neste contexto estão os Professores Tutores, responsáveis pelo desenvolvimento,
acompanhamento e avaliação dos estudantes. Assim, a presente pesquisa de cunho
qualitativo tem como objetivo compreender as percepções dos Professores Tutores sobre as
competências necessárias para o desenvolvimento da atividade da Tutoria. A mesma foi
realizada com oito Professores Tutores que atuaram em duas edições do curso de
administração modalidade EAD, participando dos processos formativos por um período
mínimo de cinco anos. Os dados foram produzidos através de entrevista semiestruturada e
analisados pelo método denominado Discurso do Sujeito Coletivo proposto por LEFREVE e
LEFREVE (2012). A partir das análises foi gerado o discurso coletivizado "Ser Tutor", o qual
embasou algumas reflexões, demonstrando a apropriação dos sujeitos quanto a atuação na
EaD.
Palavras-Chave: Formação Continuada, Educação a Distância, Professor Tutor
ABSTRACT
The Distance Education (DE) is a modality that has been constituted as a new possibility of
reach of training and qualification to individuals, bringing several alternatives in academic
and vocational subjects. In order to qualify the faculty that operates in the courses offered by
the Universidade Federal do Rio Grande - FURG, the Department of Distance Education
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develops educational and administrative actions in order to organize the courses of this type
in addition to promoting several actions to promote the use of Digital technologies
Information and Communication. Inserted in this context are the Tutors Teachers,
responsible for the development, monitoring and evaluation of students. So the qualitative
research this aims to understand the perceptions of Tutors Teachers on the skills required for
the development of the tutoring activity. The same was done with eight Tutors Teachers who
have worked in two editions ODL mode of administration of the course, participating in the
training processes for a minimum of five years. The data were produced using semistructured interviews and analyzed by the method called Collective Subject Discourse
proposed by Lefevre and Lefevre (2012). From the analysis generated the collectivized
speech "Being Tutor", which underwrote some reflections, demonstrating the ownership of
the subject as acting in distance education.
Keywords: Continuing Education, Distance Education, Tutor Profesor

Introdução
A Educação a Distância, concebida virtualmente pelas tecnologias digitais da
informação e comunicação, configura uma nova maneira de estabelecer relações de
ensino e aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento dos sujeitos para atuação
nos mais diversos ramos profissionais da sociedade. Com o fortalecimento da EaD,
novos desafios se estabelecem no que tange a formação de profissionais para
atuarem nesses processos.
Nesta conjuntura de expansão e desenvolvimento da EaD, a Universidade
Federal do Rio Grande - FURG, através da Secretaria de Educação a Distância SEaD, vem remodelando sua estrutura física e de gestão. Com o aumento do
número de polos e de cursos ofertados, faz-se necessário prover uma estrutura que
possibilite a gestão dos cursos, bem como todos os processos organizacionais e
pedagógicos envolvidos em seu funcionamento. Em seu estudo, Tanise Novello
(2011, p. 74) afirma que a “[...] estrutura da SEaD e da equipe multidisciplinar
tiveram diferentes arquiteturas, as quais eram alteradas conforme as demandas que
surgiam, especialmente pela ampliação das ações em EaD”.
A SEaD se configura por uma equipe multidisciplinar, que é composta por
acadêmicos de graduação, de pós-graduação, técnicos administrativos e
professores, distribuída em nove núcleos. Assim, este suporte da equipe
multidisciplinar proporciona a produção de Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(AVA), Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA), simuladores, animações, portais
temáticos e material impresso. Além de todo suporte técnico oferecido pela SEaD, a
secretaria, entendendo seu papel formativo, propicia espaços de extensão e
pesquisa, com ofertas de formações mensais através da atividade de formação
continuada. Dessa forma, tem o intuito de atender as demandas de formação,
através do Núcleo de Formação Integrada, capacitando os sujeitos envolvidos na
EaD da FURG para o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação
(TDIC's). Assim sendo, o Núcleo de Formação Integrada é responsável por
desenvolver as ações de formação continuada em EaD na SEaD e atua desde o ano
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de 2011 promovendo ciclos de oficinas permanentes.
Neste sentido, todas as ações tem o intuito de proporcionar a formação
permanente e continuada aos Professores e Professores Tutores, bem como
inserção de outros indivíduos interessados em agregar as TDIC's em sua prática
pedagógica. Considerando o cenário exposto, a questão de pesquisa que orienta
este estudo consiste em responder a seguinte indagação: quais as competências
necessárias para o desenvolvimento da atividade de Tutoria?
Assim, no contexto formativo da SEaD destacamos a figura do Professor
Tutor, sujeito protagonista desta investigação. Nosso objetivo consiste em
compreender as percepções dos Professores Tutores sobre as competências
necessárias para o desenvolvimento da atividade da Tutoria, investigando, a luz da
pesquisa qualitativa, o entendimento destes sujeitos sobre a contribuição da
formação continuada em EaD na constituição do Ser Tutor. E, sobre o qual
destacaremos alguns aspectos importantes de sua atuação profissional.

A Ação da Tutoria a Distância: O papel do Professor Tutor
O Professor Tutor é o docente indispensável nos processos de ensino e
aprendizagem na EaD, sujeitos estes, escopo do estudo hora apresentado. Para
Bruno e Lemgruber (2009), a nomenclatura tutor deveria ser descartada ou
reconceituada.
Estamos, intencionalmente, utilizando o termo professor-tutor por
considerarmos que o tutor a distância é também um docente e não
simplesmente um animador ou monitor neste processo, e muito menos um
repassador de pacotes instrucionais. Este profissional, como mediador
pedagógico no processo de ensino e aprendizagem, é aquele que também
assume a docência e, portanto, deve ter plenas condições de mediar
conteúdos e intervir para a aprendizagem. Por isso na prática o professortutor é um docente que deve possuir domínio, tanto tecnológico quanto
didático, de conteúdo. (BRUNO; LEMGRUBER, 2009, p.7)

Compreende-se que seja importante esclarecer que na sequência desta
escrita a palavra Tutor foi preservada no intuito de respeitar a autoria dos
pesquisadores bem como a nomenclatura disposta em documentos legais que
fazem a articulação com a crença exposta no estudo. Sempre que for referida esta
figura os autores tem como intenção elucidar o papel do Tutor a Distância e do Tutor
Presencial.
Assim, no contexto da política permanente de expansão da educação superior
no país, implementada pelo Ministério da Educação - MEC, a EaD coloca-se como
uma modalidade importante no seu desenvolvimento. Nesse sentido, é fundamental
a definição de princípios, diretrizes e critérios que respeitem as definições colocadas
pelos Referenciais de Qualidade para Educação a Distância do MEC (BRASIL,
2007). O documento é flexível com relação ao desenho didático e às combinações
de linguagens e recursos educacionais e tecnológicos utilizados em um curso, mas
determina que é necessário contemplar as dimensões técnico-científica e política. A
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Portaria Normativa n.o 2, de 2007 complementa os Referenciais em seu art. 1.°,
parágrafo segundo, que especifica os documentos necessários e comprobatórios da
existência física e tecnológica e de recursos humanos necessários, coerentes com o
Decreto n.o 5.622/2005 e os Referenciais.
Dentre os envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem dos cursos na
modalidade a distância, o documento especifica que o curso deve conter um “[...]
corpo de tutores com qualificação adequada ao projeto do curso” (BRASIL, 2007, p.
18). Segundo este documento as atribuições dos tutores a distância se descrevem
conforme a seguir:
O corpo de tutores desempenha papel de fundamental importância no
processo educacional de cursos superiores a distância [...]. O tutor deve ser
compreendido como um dos sujeitos que participa ativamente da prática
pedagógica [...]. Sua principal atribuição é o esclarecimento de dúvidas
através de fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, participação em
videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto pedagógico. O
tutor a distância tem também a responsabilidade de promover espaços de
construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e
sustentação teórica aos conteúdos e, frequentemente, faz parte de suas
atribuições participar dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem,
junto com os docentes. (BRASIL, 2007, p. 21).

João Mattar (2012), a partir da perspectiva de Bonk e Dennen (2003),
elaborou um conjunto de funções desempenhadas por tutores que perpassam as
questões administrativas e organizacionais, como auxiliar os estudantes com o
tempo e acesso ao material e a função social, que remete ao estímulo à
comunicação entre os estudantes, no sentido de contribuir com a construção do
coletivo de alunos. E, ainda, desempenha também o papel pedagógico e intelectual,
em que são elencados aspectos relacionados às avaliações, ao incentivo à
pesquisa, à elaboração de atividades, ao esclarecimento de dúvidas e um papel
tecnológico, onde se enquadram o desenvolvimento de habilidades com as mídias
digitais disponíveis. Mattar ainda contribui refletindo sobre o tutor a distância:
O Tutor é responsável pelo contato inicial com a turma, provocando a
apresentação dos alunos e inclusive lida com os mais tímidos, que não se
expõe com facilidade em um ambiente virtual; envia mensagens de
agradecimento; fornece a eles feedback rápido; mantém um tom amigável.
(MATTAR, 2012, p. 25).

Ao refletir sobre a conceituação que melhor define o papel do tutor, Lúcia
Vilarinho e Maria Cabanas destacam que:
[...] na EAD apoiada pela internet o tutor deve ser um professor, um
interlocutor, não se reduzindo a conselheiro ou facilitador da instrução. Esse
personagem está ali para “professorar”, isto é, para indicar múltiplas
possibilidades de experimentação e expressão, problemas, provocar novas
situações, arquitetar percursos, mobilizar a experiência do conhecimento,
tudo isso na teia das interfaces de um ambiente virtual de aprendizagem.
(VILARINHO; CABANAS, 2008, p. 484).
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Ao problematizar a figura do Tutor, sobre sendo este de fato um professor,
apontamos fragmentos de dois documentos legais que ressaltam este entendimento.
O primeiro aponta que a atuação da tutoria demanda professores devidamente
qualificados:
Inc. Único. Para os fins desta Portaria, entende-se que a tutoria das
disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial implica na existência de
docentes qualificados em nível compatível ao previsto no projeto
pedagógico do curso, com carga horária específica para os momentos
presenciais e os momentos a distância. (Art. 2º da portaria nº 4.059/2006
BRASIL, 2004, p.1).

Enquanto o segunda afirma a inseparabilidade das atividades de docência e
tutoria na modalidade de educação a distância:
O quadro técnico e pedagógico para o funcionamento de cursos e
programas a distância autorizados explicita que a função de tutoria terá que
ser exercida por professores. (Deliberação CEE_Rj nº 297/2006)

Um documento recente expedido pelo MEC, através da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no âmbito da
Universidade Aberta do Brasil (UAB), esclarece quanto à formação exigida para
atuar como tutor:
Tutor: profissional selecionado pelas IPES (Instituições Públicas de Ensino
Superior) vinculadas ao sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil) para
exercício das atividades típicas da tutoria, sendo exigida formação de nível
superior e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino
básico ou superior, ou ter formação pós-graduada, ou estar vinculado a
programa de pós-graduação. (BRASIL, 2009)

Essa exigência de qualificação mínima é respaldada pela necessidade de
desempenhar as várias funções incumbidas à atividade de tutoria.
Conforme o Anexo I da Resolução/CD/FNDE n.º 18, de 16 de junho de 2010,
o tutor realiza inúmeras funções docentes. O item 2.7 do manual de atribuições, que
versa sobre deveres e direitos dos bolsistas, define responsabilidades ao tutor como
exercer as atividades típicas de tutoria a distância ou presencial. Também determina
que é papel do tutor auxiliar aos alunos nas atividades do curso; mediar a
comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas, apoiar o professor da
disciplina nas atividades do curso, acompanhar as atividades do AVA, coordenar as
atividades presenciais, elaborar os relatórios de regularidade dos alunos,
estabelecer e promover contato permanente com os alunos. Também é responsável
por aplicar avaliações e elaborar os relatórios de desempenho dos alunos nas
atividades. Assim, o Professor Tutor é o profissional responsável pelo processo de
mediação entre aluno e conhecimento, ou seja, aquele que propicia ao aluno
alternativas para desenvolver autonomia na construção do seu saber.
Em linguagem jurídica, a palavra tutor tem como definição “aquele que exerce
tutela”, ou seja, aquele que vela por um menor. Em uma visão de EaD que exige
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alunos autônomos, esta definição pode gerar conflitos sobre o que de fato pode ser
compreendido por tutoria na educação. Observamos na palavra tutoria, diversos
espaços de discussão que a linguagem pode motivar, a exemplo desta
possibilidade, estão os estudos de Marialice Moraes (2004), em que o tutor é
descrito como:
Um agente educativo, quer dizer, um profissional que intencionalmente
promove, facilita e mantém os processos de comunicação necessários para
contribuir para o aperfeiçoamento do sistema, mediante a retroalimentação
e a assessoria acadêmica e não-acadêmica, e para apoiar a criação de
condições que favoreçam a qualidade da aprendizagem e a realização
pessoal e profissional dos usuários. (MORAES, 2004, p. 103).

A partir desta visão e compreensão do sujeito concretizado pela linguagem
como tutor, percebe-se também que há a tentativa de apresentá-lo como um
profissional do ensino, ou seja, um professor. Sua ação em ambientes virtuais
constitui-se em uma das várias dimensões do trabalho pedagógico. Como destacam
Emerenciano, Sousa e Freitas (2001) é preciso que se construa a visão de tutoria de
forma integrada ao pedagógico, não vendo o tutor de forma diferente de um
professor educador pois, na prática, seu propósito deve ser o mesmo: utilizar
estratégias e ferramentas diferentes para potencializar o processo de construção do
conhecimento. Assim reforçamos o entendimento de que o presente estudo buscou
compreender as percepções dos Professores Tutores sobre as competências
necessárias para o desenvolvimento da atividade da Tutoria, investigando, a luz da
pesquisa qualitativa, o entendimento destes sujeitos sobre a contribuição da
formação continuada em EaD na constituição do Ser Tutor.

Metodologia do Campo Investigado
Ao pensarmos nas estratégias metodológicas a serem utilizadas em uma
pesquisa, deveremos analisar o quanto as mesmas facilitarão o entendimento da
complexidade dos fenômenos estudados. Esta é uma pesquisa de delineamento
qualitativo, uma vez que a investigação tem por objetivo compreender as
percepções dos Professores Tutores sobre as competências necessárias para o
desenvolvimento da atividade da Tutoria, investigando o entendimento destes
sujeitos sobre a contribuição da formação continuada em EaD na constituição do Ser
Tutor. Assim, compartilha-se da concepção de que "a pesquisa qualitativa possibilita
descrever as qualidades de determinados fenômenos ou objetos de estudo”
(CORTES, 1998, p.14).
Segundo Minayo (1998), alguns autores dizem que a diferença entre
pesquisas quantitativas e qualitativas não é de oposição, mas de ênfase, o que não
implica exclusividade. Nesta proposta, a pesquisa social qualitativa apresentou-se
como o melhor caminho metodológico, visto que “tem como objetivo a compreensão
e a reconstrução da realidade social, especialmente a reconstituição dos sentidos e
motivações das ações dos indivíduos, a descrição, explicação e interpretação das
ações sociais” (NEVES; CORRÊA, 1998, p. 8).
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Para desenvolvermos esta investigação propusemos a aplicação do
instrumento de coleta de dados aos Professores Tutores do Curso de Administração
modalidade EaD que atuaram nas duas edições do curso. Este critério de escolha foi
proposto para que fosse possível coletar os discursos destes sujeitos que vem
recebendo a formação continuada em EaD em um período mínimo de cinco anos, ou
seja, o mesmo tempo de existência e atuação do Núcleo de Formação Integrada. O
critério de amostragem foi estabelecido com base em Minayo (1998, p.196, grifo
nosso) pois, considerando que “uma amostra ideal em pesquisa qualitativa não
atende a critérios numéricos, mas é aquela que reflete as múltiplas dimensões
da totalidade”.
Com esta definição dos sujeitos, após a verificação minuciosa dos
Professores Tutores participantes das duas edições do curso de graduação, com
base nas informações disponibilizadas pela coordenação do curso que forneceu os
registros de todos os Professores Tutores participantes das duas edições do curso,
chegou-se a um total de oito sujeitos. Para produzir os dados aplicou-se a entrevista
semi-estruturada, sobre a qual Minayo (1998) destaca que se trata da estratégia
mais utilizada no trabalho de campo, ressaltando que:
[...] é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores,
realizada por iniciativa do entrevistador, destinada a construir informações
pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de
temas igualmente pertinentes tendo em vista este objetivo. (MINAYO, 1998,
p. 261).

Os registros dos diálogos foram transcritos na sua integralidade, através do
processo de degravação da mídia em áudio. Estes foram reconstruídos embasados
nos critérios de análise de dados qualitativos ancorados à luz do Discurso do Sujeito
Coletivo (DSC). Segundo Lefèvre e Lefèvre (2012) o método consiste basicamente
em analisar o material verbal coletado em pesquisas que tem depoimentos como
sua matéria prima, extraindo-se de cada um as “ideias centrais” (IC) ou “ancoragens”
(AC) e suas correspondentes “expressões chave” (ECH), analisando semelhanças.
As ECH são pedaços ou trechos do discurso, que devem ser
sublinhadas ou coloridas pelo pesquisador, e que revelam a essência do
depoimento, ou seja, o conteúdo discursivo dos participantes. A partir de um
instrumento de coleta de dados são retiradas transcrições literais de discursos que
irão revelar a essência do conteúdo que corresponderá a questão de pesquisa. As
IC são expressões linguísticas que descrevem de maneira resumida, mas fidedigna,
o sentido de cada um dos discursos; e são semelhantes ou complementares ao da
ECH. As AC representam uma figura metodológica sob inspiração de uma dada
teoria ou ideologia que o pesquisador julga necessário para enquadrar situações
específicas, essas nem sempre estão presentes nos discursos. Desse modo, a
metodologia caracteriza-se por dar uma só voz a uma coletividade, delineando uma
forma una no conjunto de individualidades semânticas que compõem o imaginário
social. A técnica visa não separar os discursos individuais dos coletivos, mas uni-los
em um só discurso coletivo. Como Lefèvre e Lefèvre (2012) explicam, é uma soma
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de pensamentos na forma de conteúdo discursivo.
Participaram do estudo oito Professores Tutores, de forma que se obteve oito
discursos individuais como matéria para análise. Os pesquisados foram previamente
comunicados que as informações geradas naquela conversa seriam mantidas sob
sigilo da pesquisa para preservação dos entrevistados. Seguindo a técnica do DSC,
criamos uma tabela que chamamos de Instrumento de Análise de Discurso (IAD).
Assim, organizamos os depoimentos nas células de uma primeira coluna,
denominada Expressões-Chave, uma segunda coluna como Ideias Centrais destes
discursos e a terceira com as Ancoragens, ou seja, temas norteadores para
estabelecer uma reflexão teórica com os discursos. A seguir apresentamos o quadro
1 que demonstra o operar da técnica do DSC.

EXPRESSÕES - CHAVES
IDEIAS CENTRAIS
ANCORAGENS
, ele seria um auxiliar ao professor
MEDIAÇÃO ENTRE
Saber conteudista
. E que a partir daí a tutoria seria uma
ALUNO E
intermediação dessa relação entre aluno e
PROFESSOR/
Ser tutor na ead
professor
ALUNO E
pois o tutor a distância é que está mais
CONHECIMENTO
frequentemente fazendo contato com o
aluno, tirando dúvidas sobre a disciplina e
tarefas e dando todo o apoio nas
DISPONIBILIDADE
demandas que eles necessitam.
mais ou menos um enlace entre um
SABER O
professor e o aluno, fazia um intermédio na
CONTEUDO
correção de tarefas, um auxílio ao
entendimento da disciplina, sempre
COMUNICAÇÃO
auxiliado do professor e respondendo aos
questionamentos dos alunos
O tutor é o contato que o aluno tem com o
professor.
. É o elo entre a Instituição e aquele aluno
que já está distante
, o tutor passa a ser fundamental nesse
momento, até para incentivar a continuar,
a não desistir e a tirar as dúvidas.
quem trabalha com o aluno, quem
efetivamente faz com que ele compreenda
aquele conteúdo é o tutor.
bom tutor que dê esse respaldo das
dúvidas com os alunos
aproxima os alunos da Universidade, serve
de contato e apoio aos alunos, além de
auxiliar os professores
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dar atenção aos alunos
temos o papel de facilitador, fazer uma
intermediação entre o professor e o aluno
tinha que ter disponibilidade de horário,
não que esse horário fosse fixo, pois na
maioria das vezes eram usadas mídias ou
até mesmo teu e-mail que ficava
cadastrado ali. Portanto não precisava ser
horário fixo, mas tinha que ter
disponibilidade.
Outra é algum conhecimento mesmo que
básico da disciplina que tu és tutor. Para
responder com rapidez, tu precisa desse
conhecimento ou até mesmo para saber
onde buscar essa informação sem ter que
remeter tudo ao professor.
para isso é necessário o conhecimento
sobre o tema
deve ter um bom conhecimento do
funcionamento do moodle, da disciplina em
que vai atuar
o tutor tem que ter o conhecimento
técnico, o conhecimento da ferramenta
usada que no nosso caso da EAD é o
Moodle
competência e envolvimento no assunto
proposto na disciplina
, tens que ter alguma facilidade de
comunicação com o aluno. Pois se o aluno
não entender o que foi falado ou pedido na
apostila ou pelo professor, tu terás que
reformular para ficar de fácil entendimento.
bem como ter facilidade de comunicação
com os alunos através de e-mail,
mas a comunicação eu acho sempre
importante nós voltarmos, conversar
Quadro 1– Instrumento de Análise de Discurso – IAD – O operar da técnica do DSC

Conforme demonstrado no quadro 1, as conversas foram realçadas com
diferentes cores para evidenciar sua essência. Cada conjunto de ECH deu origem a
uma nova célula para registrar de uma forma autêntica os sentidos dos discursos
analisados. Desta forma, geramos o segundo quadro que organizou a essência dos
discursos identificados pelas ICs e ACs de mesmo sentido, sentido semelhante ou
sentido complementar, que chamamos a partir deste momento de IAD 2 (Quadro 2).
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Os Discursos Coletivizados (DC) foram construídos pelo agrupamento das
ECH dos vários depoimentos que apresentavam as IC de sentido equivalente,
caracterizando, segundo a técnica, um só sujeito que representasse a voz da
coletividade, desta forma a redação dos discursos se dá no tempo verbal da primeira
pessoa do singular. A seguir demonstraremos a sucessão de recorrências de
discurso que gerou o Discurso Coletivizado (DC) "Ser Tutor". Vejamos o quadro 2:

Temos o papel de facilitador e quanto à parte pedagógica também, conversar com o
aluno, ter esse contato maior com o aluno, incentivar ele a participar e ter disponibilidade
de horário, não que esse horário fosse fixo, pois na maioria das vezes eram usadas
mídias ou até mesmo teu e-mail. O tutor é o contato que o aluno tem com o professor,
serve de apoio aos alunos, além de auxiliar os professores. É o elo entre a Instituição e
aquele aluno que já está distante, pois o tutor a distância é que está mais
frequentemente fazendo contato com o aluno, tirando dúvidas sobre a disciplina e tarefas
e dando todo o apoio nas demandas que eles necessitam. É quem trabalha com o aluno,
quem efetivamente faz com que ele compreenda aquele conteúdo. O tutor tem que ter o
conhecimento técnico, o conhecimento da ferramenta usada que no nosso caso da EAD
é o Moodle e alguma facilidade de comunicação com o aluno, pois se o aluno não
entender o que foi falado ou pedido na apostila ou pelo professor, tu terás que reformular
para ficar de fácil entendimento, bem como ter facilidade de comunicação com os alunos
através de e-mail. O conhecimento mesmo que básico da disciplina que tu és tutor, para
responder com rapidez, tu precisa desse conhecimento ou até mesmo para saber onde
buscar essa informação sem ter que remeter tudo ao professor. Para isso é necessário o
conhecimento sobre o tema e envolvimento no assunto proposto na disciplina".
Quadro 2 – instrumento de análise de dados 2 - Própria Autoria, 2016.

A percepção dos Professores Tutores é clara no aspecto da interação e da
interatividade. Os processos formativos se dão neste contexto de troca e mediação.
Apesar da aparente simplicidade, a interação e a interatividade são conceitos
complexos que requerem seu devido cuidado quando discutido no campo da
educação. No universo da EaD a interatividade se torna ainda mais complexa por
que a ação se desenha envolvendo inúmeras ferramentas e com singularidades
distintas. Assim novas formas de interação são criadas a todo o momento, advindas
do contínuo progresso tecnológico, criando novas formas de interação e
ressignificando o conceito frequentemente.
Para Mattar(2012) apud Wagner(1994;1997), a interação envolve o
comportamento e as trocas entre indivíduos e grupos que mutuamente se
influenciam, requerendo assim dois objetos e duas ações. No que tange a
interatividade, o artefato tecnológico é envolvido nesta relação, comumente utilizado
na EaD, propiciando conexões em tempo real entre o aluno e o Professor Tutor no
processo educativo. Desse modo a ação de interação estaria ligada às pessoas e a
ação da interatividade ao uso das TDIC's. No contexto da educação mediada por
tecnologia, a interação se dá através dos AVAs. O que não se limita apenas aos
tradicionais AVA ou Learning Management Systems (LMS) ou nas diversas
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plataformas da web 2.0, redes sociais, games, mundos virtuais, entre outros. Hoje
são diversas as plataformas disponibilizadas aos profissionais da EaD. A tendência
brasileira e no exterior tem sido a utilização de AVAs gratuitos, de código aberto e/ou
livres.
No cenário local, o Moodle, criado em 2001, tornou-se uma escolha bastante
comum nos últimos anos e seu uso vem constantemente sendo reforçado pelo fato
de ser a ferramenta adotada por cursos do sistema UAB. Assim, trazemos o
fragmento do DC 1 para reforçar o entendimento do Professor Tutor sobre o uso da
ferramenta para desenvolvimento da tutoria:
"[ ]...O tutor tem que ter o conhecimento técnico, o conhecimento da
ferramenta usada que no nosso caso da EAD é o Moodle..."( DC 1)

Para Mattar (2012) a escolha do ambiente de aprendizagem determina
decisivamente os resultados dos projetos pedagógicos dos cursos em EaD.
"É importante explorar no Moodle as diferenças de organização de material
e do curso entre os formatos social (centrado em um fórum), de tópicos (que
permite organizar o material em função de temas ou atividades) e semanal
em que o material é organizado temporariamente." (MATAR,2012 pag. 7778)

Com isto e em consonância com a Política Nacional e Institucional da FURG o
curso de Administração modalidade EaD também optou pelo ambiente Moodle para
desenvolvimento das atividades do curso. Neste ambiente, a comunicação se dá
principalmente por meio da linguagem escrita, entendida atualmente como, forma ou
processo de interação (CUNHA, 2007). Nesta concepção, o que o indivíduo faz ao
usar a língua não é tão somente traduzir e exteriorizar um pensamento ou repassar
informações, mas sim realizar ações, agir, atuar, interagir. Entendemos portanto que
o feedback, por exemplo, é um ato de comunicação.
Sobre o tema comunicação o coletivo estudado reforça a importância desta
interação, de estabelecer um processo claro com o aluno, de forma objetiva, para
facilitar os processos de ensino e aprendizagem na EaD. Assim trazemos a fala do
DC 1 que coloca:
[...] e alguma facilidade de comunicação com o aluno, pois se o aluno não
entender o que foi falado ou pedido na apostila ou pelo professor, tu terás
que reformular para ficar de fácil entendimento, bem como ter facilidade de
comunicação com os alunos através de e-mail. (DC 1)

No entendimento de que o feedback é um ato de comunicação, o diálogo
deve estar presente na linguagem utilizada para que o mesmo seja efetivo. No caso
da EaD, a linguagem escrita é o principal signo deste ato. E o Professor Tutor se
utiliza deste recurso da linguagem para o sucesso da aprendizagem dos alunos.
Acreditamos que o tempo de resposta e a qualidade do feedback são dois aspectos
motivacionais para o aluno que espera um retorno no outro lado da máquina. Com
isto o Professor Tutor se torna mais presente no cotidiano educacional do cursista.
Segundo Cunha (2006, p.5), “A ausência do professor já tem sido objeto de
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preocupação de autores que se voltam, contemporaneamente, para a EaD, mais
especificamente para cursos online”. Para LEFFA (apud CUNHA, 2006, p. 5), um
dos desafios da EaD é tornar o professor “presente”, não só dando intencionalidade
pedagógica à atividade proposta, mas também, e principalmente, garantindo ao
aluno o desempenho assistido necessário para que ele possa realmente atingir seu
nível potencial de competência. Observamos que o olhar atento sobre o AVA e a
comunicação constante são importantes para que o aluno não sinta a ausência do
docente e não reaja com baixa produtividade ou comportamento inadequado. Existe
uma forte relação entre o recebimento de feedback, sua qualidade e a motivação.
Para Willians (2005)
Feedback é importante para todos nós. É a base de todas as relações
interpessoais. É o que determina como as pessoas pensam, como se
sentem, como reagem aos outros e, em grande parte, é o que determina
como as pessoas encaram suas responsabilidades no dia-a-dia.
(WILLIANS, 2005, p.19).

Quando não se apresenta retorno ao aluno ocorre um sentimento de vazio.
Na EaD a consequência é a diminuição e até o rompimento dos laços na relação
estabelecida com o aluno. Assim acreditamos que o diálogo frequente, cuidadoso e
afetivo facilita a construção do processo de aprendizagem. Para Monteiro, Moura e
Vaniel (2013) o afeto pode ser caracterizado por situações em que a pessoa
"preocupa-se com" ou "cuida de outra pessoa" em que esta pessoa responde
positivamente aos cuidados ou à preocupação de que foi objeto. Em concordância
com as autoras, Oliveira (2009, pag. 3) afirma que “Estudos da neurociência tem
mostrado que cognição e afetividade tem parcelas igualmente importantes na
aprendizagem”. A mesma autora afirma que a motivação é essencial na
aprendizagem pois, impulsiona desejos, interesses, interações, “tornando-se
também objeto de estudos na educação online’’ (OLIVEIRA, 2009, pag.3).
Neste sentido a constatação evidenciada no DC 1 nos proporciona uma
reflexão sobre o processo de interação e comunicação com o aluno. Fatores como a
presença constante no ambiente virtual através dos feedbacks e o cuidado com os
alunos trazem resultados positivos para a proposta pedagógica do curso. Além
disso, o curso trabalha na formação dos alunos com base em um Projeto Político
Pedagógico (PPP) com o objetivo de preparar o indivíduo a partir do
desenvolvimento de competências inerentes a uma determinada área do
conhecimento. Com isto, os cursos organizam seus currículos através de disciplinas
que serão trabalhadas e desenvolvidas ao longo do curso. No DC 1 o conhecimento
sobre o conteúdo desenvolvido é apontado pelo coletivo conforme segue
[...] O conhecimento mesmo que básico da disciplina que tu és tutor, para
responder com rapidez, tu precisa desse conhecimento ou até mesmo para
saber onde buscar essa informação sem ter que remeter tudo ao professor.
Para isso é necessário o conhecimento sobre o tema e envolvimento no
assunto proposto na disciplina. (DC 1)

Desse modo, trabalhar o conhecimento oriundo dos conteúdos disciplinares é
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
fundamental para desenvolver a criticidade e as possibilidades de aplicação do tema
no cotidiano profissional dos futuros graduados. Para o Professor Tutor a prática
docente e os saberes dessa atividade dependem em grande parte da sua
capacidade de integrar e mobilizar tais saberes enquanto condição para sua prática.
Para Tardif (2014) o professor, ao longo da sua trajetória docente, deve também
apropriar-se de saberes que podemos chamar de curriculares. O autor discorre
sobre este saber evidenciando que
[...] correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir
dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais
por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita e da
formação para a cultura erudita. Apresentam-se concretamente sob a forma
de programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os professores
devem aprender a aplicar. (TARDIF,2014, pag. 38)

Em concordância com o exposto pelo teórico, o conhecimento do conteúdo
ministrado na disciplina é fundamental para o bom desenvolvimento da atividade do
Professor Tutor. Este conhecimento move a ação de interação iniciada com o aluno
e cujo domínio é imprescindível para fortalecer a relação educacional. O contato e
interação se despertam pela construção deste ensinar e aprender. O aluno aguarda
o estimulo, no qual cabe ao Professor Tutor interagir para que este conhecimento
flua de maneira tranquila, didática e coerente com o PPP proposto pelo curso. Com
este conhecimento, o start da interação é disparado e mediado pelo ambiente de
aprendizado com a tutela constante do Professor Tutor que se comunica através do
feedback proporcionado no processo de escrita, cuidado no desenvolvimento do
aluno e construção do conhecimento proposto.

Considerações Finais
Na medida que aproximamos o presente estudo com os referencias estudados ao
longo da pesquisa, estabelecemos como objetivo compreender as percepções dos
Professores Tutores sobre as competências necessárias para o desenvolvimento da
atividade de Tutoria, investigando, a luz da pesquisa qualitativa, o entendimento
destes sujeitos sobre a contribuição da formação continuada em EaD na constituição
do Ser Tutor. Assim emergiram nossas compreensões sobre o proposto no estudo.
Os Professores Tutores compreendem o seu papel enquanto docente que
media uma relação de ensino e aprendizagem. Se responsabilizam pelo processo,
buscam a interação com os alunos, estudam e fazem o possível para manter este
aluno no curso. Também participam ativamente das formações promovidas pela
SEaD e reconhecem a contribuição deste aprendizado em sua prática pedagógica.
As formações de uso das ferramentas do Moodle, bem como ações de caráter
prático como o feedback, foram ressaltadas. As atividades de escrita e avaliação
também foram destacadas como um ferramental importante no desenvolvimento de
suas atividades
As falas dos sujeitos apresentadas no Discurso Coletivizado 1 evidenciam a
percepção dos Professores Tutores sobre os processos formativos em sua prática
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profissional. Além disso, documentos e estudos recentes sobre o ser tutor, suas
inserções e interações nos processos de formação continuada corroboram com
aspectos enaltecidos pelo tutores nas suas falas. Portanto entende-se que as
atividades de formação continuada são de grande importância na qualificação dos
professores tutores para auxiliar no desenvolvimento das relações de ensino e
aprendizagem e, consequentemente, na formação dos cursistas.
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Resumo – Pesquisa feita através do método tradicional (indução e dedução) de
origem exploratória com aplicação de questionário estruturado (survey), aplicado
aos alunos do 4o módulo em Tecnologia de Gestão da Qualidade, procurou-se
respostas, entendimentos, conhecimentos e construção sobre as diferenças entre
os cursos de EAD e o presencial. Pode-se concluir que ao término do curso 51,7%
dos alunos do EAD e 44,8% do presencial estão trabalhando, existiu maior
concentração de desempregados na modalidade presencial, em 74,2% para o EAD
e 63,5% para o presencial o TGQ foi a primeira escolha em curso de nível superior,
entre as vantagens recebidas pelas duas modalidades, os resultados foram muito
próximos, evidenciando-se maior entusiasmo nas atividades em grupo dos alunos
presenciais e redução de timidez. Poucos pontos negativos foram destacados entre
as duas modalidades: não adaptação a modalidade EAD, pouco tempo com as
disciplinas de qualidade, alguns professores não possuem boa didática, curso
focado na área industrial, falta de apoio de alguns professores.
Palavras-chave: Modalidade presencial, EAD, Tecnologia em gestão da qualidade.
Abstract – Research done by the traditional method (induction and deduction)
exploratory origin with a structured questionnaire (survey), applied to the students of
the 4th module Quality Management Technology, we tried to answer, understanding,
knowledge and building on the differences between DE courses and the face. It can
be concluded that at the end of the current 51.7% of the distance education(DE)
students and 44.8% of the face are working, there was high concentration of
unemployed in the face modality in 74.2% for the DE and 63.5% for the face the TGQ
was the first choice for top-level course, between the benefits received by the two
methods, the results were very close, demonstrating greater enthusiasm in the group
activities of the campus student and shyness reduction. A few negatives were
highlighted between the two modes: unsuited to DE mode shortly with the quality of
courses, some teachers do not have good teaching, course focused in the industrial
area, lack of support from some teachers.
Keywords: face mode, DE (Distance Education), quality management technology.
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Introdução
Na participação de novos cenários mundiais, a gestão da qualidade torna-se um dos
principais articuladores para a competitividade, em busca dos padrões e exigência de
todas as partes interessadas. Esse é um fator extremamente considerável quando se
trata de um país com quase 200 milhões de habitantes e dimensões continentais.
Assim, é de se esperar que a gestão da qualidade seja competitiva e bem planejada.
As universidades não podem apenas fornecer ideias básicas, é importante que
apresente novos conceitos e estimule o pensamento crítico para uma aprendizagem
eficiente e eficaz, em um mercado de trabalho competitivo. O aluno torna-se um
profissional qualificado capaz de superar as expectativas de seus contratantes, e
desta forma, a sociedade terá produtos, processos e serviços mais confiáveis.
Os cursos de tecnologia têm um enfoque direcionado às práticas de trabalho,
portanto, devem estar adequados as rotinas diárias da escolha profissional do aluno.
Em contrapartida o aluno deve procurar o aprimoramento contínuo, que inclui o
desenvolvimento de novas habilidades e competências. É necessário que nessa
construção de sucesso, os alunos acompanhem os avanços da sociedade e a
modernização das organizações e, por isso, o processo de aprendizado nunca pode
ser considerado completo. Para tanto, investir em uma formação multidisciplinar é
uma forma adequada para reforçar a credencial de bom agente de práticas gerenciais.
As novas tecnologias de informações (TI), têm auxiliado o ensino no
desenvolvimento de novas ferramentas que podem melhorar o aprendizado dos
alunos, seja ele presencial ou EAD (Educação a Distância), que se tornou uma opção
interessante para profissionais que tem problemas de acessibilidade e turnos pouco
flexíveis de trabalho, entre outros.
Esse trabalho tem como objetivo fazer uma comparação entre as duas
modalidades: presencial e EAD, evidenciando se possuem diferenças ou se são
realmente iguais em seu aprendizado, qual curso de Tecnologia em Gestão da
Qualidade, quais foram as disciplinas com maior dificuldade durante o curso e a
motivação dos alunos em continuar o aprimoramento através da educação
continuada.
Tomando por base essa realidade o tema escolhido para a pesquisa foi
motivado pela curiosidade e desejo de estudar e compreender como, efetivamente,
os alunos do quarto módulo do curso de graduação tecnológica em Gestão da
Qualidade são beneficiados em sua vida profissional e porque escolheram esse curso.
Esse artigo foi subdividido em cinco itens, sendo o primeiro a introdução,
seguido da revisão da literatura, metodologia aplicada, resultados da pesquisa e
considerações finais.

Referencial teórico
As universidades não têm a pretensão de formar cérebros privilegiados, mas permitir
que os alunos construam novos conhecimentos baseados em suas experiências e
técnicas apresentadas. A escolha do curso adequado ao que se deseja garantirá ao
aluno possibilidade de recolocação profissional, por isso o EPTV (2012) relata que o
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percentual de ingressantes em cursos superiores que formam tecnólogos aumentou
54% em instituições privadas e públicas. A educação profissionalizante, segundo a
argumentação mais usada nos programas educacionais do governo e dos
empresários, surge neste momento como forte mecanismo de inserção e reinserção
no mercado de trabalho, além de proporcionar um conjunto de competências que
melhorem a empregabilidade dos trabalhadores despertando o interesse das
industrias do país (GALLO, 2011; PEREIRA, 2011; SANTOS, 2013).
Ao longo dos anos as universidades tiveram alterações constantes desde o
modelo acadêmico-pedagógico humboldtiano (adotado inicialmente pela USP –
Universidade de São Paulo), até o modelo conhecido como algo-saxão-modernizado
resultado da união alemã, francesa e norte americana (SILVEIRA, 2010), Atualmente
as universidades tem como resposta as demandas industriais, econômicas sociais,
com questões práticas e imediatas, ação essa dificultada pela forma em que a escolas
de níveis superiores são avaliadas sistemicamente o que acaba por intervir na maneira
de ensino universitário, em relação a sua eficiência e produtividade, por isso a
preocupação com um mercado competitivo e cada vez mais dinâmico de processos,
em níveis mundiais se tornou um grande desafio (SILVEIRA, BIANCHETTI, 2016).
Silveira e Bianchetti (2016) citam Goergen quando o mesmo relata que o saber
deve terminar em progresso, uma vez que a produção deve se alinhar com a linha
universitária a serviços de melhorias dos modos de produção, assim existiu um
consenso da cooperação universidade-empresa com mediação de diversos órgãos,
como: UNESCO e Mercosul, com 3 (três) contribuições necessárias para o aluno: (1)
produção de conhecimento, (2) modernização do aparelho científico-tecnológico e (3)
o desenvolvimento regional e nacional. Silveira e Bianchetti (2016) descrevem que
além de apresentar uma característica democrática e humanizada, harmonizando o
capital e trabalho, a universidade forma alunos para diferentes modalidades de curso
de tempos de duração.
Um divisor de águas na educação foi o decreto 5.800 de 8 de junho de 2006,
permitindo a existência de polos para funcionamento de extensões universitárias,
solidificando-se assim o conceito dos cursos EAD’s, auxiliando na construção do
conhecimento com o uso de diferentes mídias, graças as inovações da TI (SENA,
CHAGAS, 2015).
Para REVES (2016) a educação interprofissional oferece oportunidades para o
mercado de trabalho dos alunos que possuírem habilidades e atributos necessários
para uma determinada profissão.
Se considerarmos que a missão do ensino superior é educar no sentido de
promover a construção do conhecimento, o pensamento crítico, a autonomia social e
intelectual, torna-se pertinente o estudo das condições ou ambientes de
aprendizagem que mais favoreçam formas de motivação intrínseca e a regulação
externa do comportamento dos estudantes (MARTINS, 2011).
Os Cursos Superiores de Tecnologia concedem diploma de Tecnólogo aos que
o concluem, possibilitando a continuidade dos estudos, seus objetivos são: (i)
capacitar os alunos jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e
específicas para o exercício de atividades correlacionadas ao curso escolhido em
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tecnologia; (ii) especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus
conhecimentos tecnológicos; (iii) qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e
adultos trabalhadores, visando a sua inserção e melhor desempenho no exercício do
trabalho (GOMES, 2011).
A Universidade do Minho, descreveu que entre 25% e 20% dos alunos, não
estavam no seu primeiro curso de nível superior em sua primeira escolha e sim como
uma ponte para onde eles realmente pretendem chegar, refletindo em dificuldades
cognitivas de aprendizagem, problemas de motivação, e outros fatores que foram
trazidos do nível médio para o superior (ALMEIDA, 2007).

Metodologia de pesquisa.
Procurou-se através de um processo intelectual com técnicas adequadas a busca de
respostas, entendimento, conhecimento e construção sobre as diferenças entre os
cursos de EAD e o presencial o que para Fachin (2006) é considerado uma pesquisa
que contribui com a sociedade.
Utilizou-se o método de pesquisa tradicional, onde os fatos adquiridos através
dos questionários (Indução) possibilitaram uma explicação e suas análises (dedução)
segundo Miguel (2012).
Esta pesquisa é de origem exploratória, restringindo-se a definir objetivos e
buscar mais informações sobre o assunto “Gestão da Qualidade” (CERVO, BERVIAN,
DA SILVA, 2007) em que se aplicou o questionário estruturado para os alunos do
último módulo do curso de tecnologia de gestão da Qualidade, tornando possível
realizar análise quantitativa e qualitativa dos dados.
Para Gil (2010) a literatura é importante para uma pesquisa exploratória, por
isso realizou-se uma revisão teórica sobre educação voltada ao ensino tecnológico,
para auxiliar no conhecimento e desenvolvimento do instrumento de coleta de dados
(DIEHL, TATIM, 2004), no caso o questionário, onde antes da aplicação nas salas foi
desenvolvido um piloto com dois alunos, um em EAD e outro presencial.
Em seguida, aplicou-se o questionário (survey) estruturado com característica
exploratória para adquirir uma visão inicial sobre o alinhamento das modalidades
presenciais e EAD, em alunos do último módulo do curso de tecnologia em gestão da
qualidade, manipulando uma série de dados quantitativos e qualitativos (ambiente
real) e apresentá-los em formato de gráfico para facilitar o entendimento das opiniões,
reações a atitudes do aluno formado em Tecnologia de Gestão da Qualidade em uma
universidade particular do estado de São Paulo, finalizando com um estudo de caso
de um contexto real . (CERVO, BERVIAN, DA SILVA, 2007; DENZIN; LINCOLN, 2005;
NEVES, 1996; HAYATI; KARAMI; SLEE, 2006; ZAMPAULO, 2013; MIGUEL, 2012).

Resultados da pesquisa
Os resultados apresentados aqui tiveram a origem de um questionário estruturado
enviado aos alunos formados em Tecnologia de gestão da Qualidade presencial e
EAD em uma Universidade particular de São Paulo, através da plataforma google
drive, sem a identificação dos alunos para que os mesmos tivessem independência
nas suas respostas e liberdade para preencher ou não o questionário e comparando
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suas respostas presencial e EAD.
Os objetivos da universidade, cuja dinâmica atual é aumentar a probabilidade
das 3 (três) competências: (i) fornecer conhecimento, (ii) prover aumento de
capacidade e (iii) habilidades. O resultado da pesquisa foi estratificado em 4 (quatro)
macro grupos na análise dos questionários.
Perfil do aluno pesquisado (Característica dos Discentes/alunos)
Esse item apresenta as principais características dos dois grupos pesquisados.
TGQ/EAD
TGQ/Presencial

Figura 1 – Comparativo quanto ao sexo.

A figura 1 evidencia que no curso EAD, existe predominância feminina e no
presencial masculina entre os alunos.
TGQ/EAD

TGQ/Presencial

Figura 2 – Comparativo quanto a idade.

A figura 2 evidencia que no curso de EAD a predominância é de alunos entre
21 e 30 anos, e no presencial essa predominância é entre 31 e 40 anos
TGQ/EAD

TGQ/Presencial

Figura 3 – Comparativo quanto a quem trabalha na área da qualidade.

A figura 3 evidencia que 51,7% dos alunos de EAD atuam na área, para o
presencial esse percentual está com 44,9%.
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Ensino em TGQ (Tecnologia em gestão da Qualidade)
TGQ/EAD

TGQ/Presencial

Figura 4 – Prioridade de escolha de formação entre EAD e presencial.

A figura 4 apresenta que em ambas as modalidades o TGQ, foi a primeira opção dos
alunos na escolha da universidade embora, no presencial teve-se queda em relação
ao EAD.
TGQ/EAD

TGQ/Presencial

Figura 5 – Como foi o comprometimento dos alunos durante o curso?

Entre as duas modalidades apresentadas na figura 5 os alunos de EAD,
consideram que seu comprometimento junto ao curso foi maior que o presencial, e
tiveram menor dificuldade do que os alunos presenciais.
TGQ/EAD

TGQ/Presencial

Figura 6 – Quais recursos procurados fora da escola entre EAD e presencial?

Para a modalidade EAD apresentada na figura 6, os recursos mais procurados
pelos alunos fora da plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) foram:
Internet, sites de pesquisa, youtube, colegas e parentes na área da qualidade,
apostilas, revistas da qualidade, artigos, livros e cursos complementares na área da
qualidade (On Line).
Para a modalidade PRESENCIAL apresentada na figura 6, os recursos mais
procurados pelos alunos foram: Cursos complementares (presencial e On line),
material em EAD disponibilizado pela universidade, pesquisa na internet, livros,
bibliotecas, colegas que trabalham na área, artigos, sites, youtube e palestras.
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TGQ/EAD

TGQ/Presencial

Figura 7 – Assuntos considerados mais difíceis em TGQ.

Nas duas modalidades evidenciadas na figura 7 a disciplina de estatística, foi
tida como a mais difícil pelos alunos, as demais não possuem grandeza relativa
próxima.
TGQ/EAD

TGQ/Presencial

Figura 8 - O curso foi considerado difícil pelo aluno.

A figura 8 apresenta igualdade em análise para as duas modalidades onde
48,3%, consideraram o curso de TGQ fácil e 48,4% consideraram o curso difícil,
ambos foram praticamente iguais.
TGQ/EAD

TGQ/Presencial

Figura 9 – Assunto considerado menos interessante em TGQ,

Nas duas modalidades evidenciadas na figura 9 a disciplina de logística, foi tida
como a menos interessante pelos alunos de TGQ, as demais não possuem grandeza
relativa próxima.
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Aplicação profissional
TGQ/EAD

TGQ/Presencial

Figura 10 – Como foi a aplicação dos conteúdos da aula na vida profissional?

Em ambas as modalidades foi evidenciado na figura 10 a aplicação do que foi
aprendido em sala de aula na vida profissional, no caso de EAD, foram 80,3% dos
alunos e no presencial 76,1% dos alunos.
TGQ/EAD

TGQ/Presencial

Figura 11 - Qual assunto foi o mais aplicado profissionalmente?

Evidenciado na figura 11 que para as duas modalidades as disciplinas que mais
foram aplicadas profissionalmente foram as mesmas: NBR ISO 9001:2008, auditorias
internas, indicadores e ferramentas da qualidade.
Vantagens recebidas pelos alunos na modalidade EAD: Melhor competência
nas tomadas de decisões; desenvolvimento de procedimentos; promoção de cargo;
aprofundamento de conceitos; maior visão para o mercado de trabalho; simplificação
de métodos anteriormente aplicados; mais auto confiança e aumento de facilidade de
comunicação, ficou apaixonada pela área; melhoria de intelecto; uma visão mais
ampla do processo; acha que aprendeu mais do que em aula presencial; aprendeu
ferramentas que não tinha usado; participou de auditorias; conhecimento detalhado
da norma ISO 9001; aproximei a prática da teoria. Pontos negativos pontuais: não me
adaptei a modalidade EAD.
Vantagens recebidas pelos alunos na modalidade PRESENCIAL: melhoria nos
processos da organização; promoção, práticas de postura para falar em público;
trabalho em equipe; perca de timidez; aplicação de ferramentas da qualidade;
conhecimento de normas e instrumentos de medição, abriu a mente possibilitando
pensar nos desafios profissionais; conhecimento e aplicação de ferramentas da
qualidade; mais competência para tratar assunto de qualidade; entender o processo
e como me comportar em uma auditoria; mesmo não sendo da qualidade apliquei
ferramentas no setor de logística; estou em nível operacional com conhecimento tático
e isso está sendo muito bom; abriu horizontes; aumento de auto estima; a empresa
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começou a implantar a ISO e me colocou na equipe de trabalho; saber lidar com
pessoas e tomar decisões; confirmação de escolha correta do curso; consegui
entender melhor meu trabalho; mudanças de postura em certos assuntos; ficou muito
mais fácil lidar com auditoria interna e externa; aprendizado profissional; melhor
administração de tempo; melhorou a postura dos funcionários; curso muito bom, o
conteúdo foi exposto de forma prazerosa em um ambiente dinâmico; aumentou o
senso crítico; apliquei o que aprendi na prática. Pontos negativos pontuais: Pouco
tempo com disciplinas da qualidade; alguns professores não possuíam boa didática;
curso focado na área industrial; falta de apoio dos professores.
TGQ/EAD

TGQ/Presencial

Figura 12 – Motivos porque o aluno não aplicou o que aprendeu na vida profissional.

Evidenciado na figura 12, porque você não aplicou o que aprendeu na vida
profissional, no EAD 17,6% não trabalharam na área durante o período escolar, e no
presencial a falta de oportunidade com 38,2%.
TGQ/EAD

TGQ/Presencial

Figura 13 – Assunto considerado menos interessante em TGQ,

Nas duas modalidades evidenciadas na figura 13 a disciplina de logística, foi
tida como a menos interessante pelos alunos de TGQ, as demais não possuem
grandeza relativa próxima.
9

TGQ/EAD

Figura 14 – Ferramentas EAD mais produtivas no curso.

Essa questão apresentada na figura 14 (somente para a disciplina de EAD),
evidencia-se que os fóruns (33,3%), as aulas EAD (18,3%) e os exercícios individuais
(13,3%), são as ferramentas que mais se destacaram. Foram listadas outras
ferramentas além das expostas acima, como: aula virtual; vídeo aulas; Conexão saber
(aulas de português e matemática). Algumas ferramentas foram citadas para
aumentar a performance dos alunos em EAD, são elas: Skype para atividades em
grupo; aulas interativas com os professores; exercício no final das aulas; apresentar
as aulas EAD em apostilas; aulas presenciais pelo menos uma vez por semana;
aumentar o tempo dos fóruns.
TGQ/Presencial

Figura 15 – Como o TGQ presencial percebe o TGQ em EAD.

Evidencia-se na (figura 15) que 89,8% dos alunos presenciais, julgam que o
aproveitamento do curso em EAD não é o mesmo. Os motivos apresentados pelos
alunos pesquisados para justificar sua percepção foram: Tem muitas dúvidas para
serem tiradas e a interação com professor e colegas é primordial, os assuntos são
muito complexos, melhor ter um professor para passar as informações, o aluno tem
que ser organizado e aprender a pesquisar, é mais fácil a aula presencial; o presencial
não foi fácil imagina o EAD, mestre é fundamental para um aprendizado eficiente, as
aulas presenciais são mais dinâmicas, não é produtivo para os alunos, nas aulas
presenciais os professores correlacionam os temas com o dia a dia, isso facilita o
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aprendizado, existem cálculos difíceis, falta de tempo para usar computadores, a
interação com pessoas faz parte do processo gerencial, alguns alunos introspectivos
se soltam com o curso, qualidade é algo que se aprende na grande maioria das vezes
na prática e em sala de aula temos muitos exemplos como fazer, exemplo: relatórios
e etc, o curso em EAD, o aluno terá dificuldade em mensurar algumas atividades
ligadas à área, é necessário muita disciplina para o estudo a distância, no curso
presencial as dúvidas podem ser eliminadas durante as aulas de imediato, e as
experiências passadas pelo professores nos ajudam no nosso dia a dia, pois são
pessoas da área do curso e tem muito a nos ajudar, o presencial é muito mais
consistente acho que é uma avaliação mais justa sobre o aprendizado, cursei dois
semestres presenciais e os demais, a distância percebi uma imensa diferença, em
ambas modalidades o curso permanece interessante, porém, na minha concepção o
nível de aproveitamento no curso presencial é muito maior; é possível compreender
com mais facilidade, esclarecer as dúvidas de modo imediato; certamente nos dois
modos é essencial o interesse e determinação do aluno, para um aprendizado melhor,
mas, é nítido que as aulas presenciais auxiliam eficazmente os estudantes na
compreensão dos assuntos abordados; e os professores, a conhecerem melhor cada
aprendiz; eu tenho dificuldades em aprender sozinha; para quem não é regrado e
disciplinado atrapalha muito, no caso de dúvidas que geram, acho essencial aulas
práticas, o contato direto com o professor ( interação da sala); eu tenho uma certa
dificuldade de concentração, e para eu estudar à distância, exige muita dedicação, e
isso não tenho muita, e eu indo nas aulas presenciais, estando ali presente já acho
puxado, já acho difícil, imagina EAD, aí que eu não ia estudar mesmo, se nem os
fóruns e AVA mal dá para eu ler direito.

Educação continuada.
TGQ/EAD

TGQ/Presencial

Figura 16 – Você pretende continuar estudando?

A figura 16 apresenta que pelo menos 88,5% dos alunos de EAD pretendem continuar
estudando, e 93,6% do curso presencial também, não existe tendência identificada
para os cursos posteriores a essa graduação, evidenciou-se respostas diversas
embora boa parte pretende continuar na qualidade.

Considerações finais
Analisando o perfil dos alunos em relação aos dados apresentados, conclui-se que os
alunos do presencial a predominância é feminina com 59,6% e no EAD é masculina
com 53,2%. Em relação a idade para o presencial a maior concentração está entre 21
e 30 anos com 51,9%, para o EAD fica entre 31 e 40 anos com 44,3% dos alunos, e
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ao término do curso 51,7% dos alunos do EAD e 44,8% do presencial estão
trabalhando, existi maior concentração de desempregados na modalidade presencial.
Analisando as questões de ensino em TGQ, conclui-se que 74,2% para o EAD
e 63,5% para o presencial o TGQ foi a primeira escolha em curso de nível superior,
comparando com a Universidade de Minho, os alunos presenciais estão bem abaixo
do esperado. Para o item comprometimento os alunos EAD consideram-se mais
comprometidos e alegaram menos dificuldade com o curso de TGQ. Em relação a
busca de recursos necessários para a complementação educacional ambos foram
iguais. Para as duas modalidades a disciplina de estatística foi considerada a mais
difícil, ambos com 50% e desvio pequeno para representatividade em análise. O
assunto considerado menos interessante para os alunos foi a disciplina de logística
em ambos os cursos.
Analisando as questões de aplicação profissional, os alunos EAD aplicam um
pouco mais o que foi apreendido em sala de aula em relação ao presencial,
evidenciando que entre as disciplinas aplicadas os assuntos com maior praticidade
foram: NBR ISO 9001:2008, auditorias internas, indicadores e ferramentas da
qualidade. Entre as vantagens recebidas pelas duas modalidades, os resultados
foram muito próximos, evidenciando-se um maior entusiasmo nos alunos presenciais,
nas atividades de trabalho em grupo e redução de timidez, poucos pontos negativos
foram destacados entre as duas modalidades, são eles: não adaptação a modalidade
EAD, pouco tempo com as disciplinas de qualidade, alguns professores não possuíam
didática; curso focado na área industrial; falta de apoio de alguns professores. Em
relação a não aplicar os conteúdos de salas de aulas na vida profissional pouco teve
a ver com o que é discutido no curso, como falta de oportunidade e não trabalhou na
área durante o curso. Entre as ferramentas EAD que os alunos acreditaram ser as
mais produtivas foram: Fóruns, Aulas na plataforma EAD e exercícios individuais. Para
os alunos presenciais 89,8% acreditam que esse curso presencial não tem os mesmos
resultados que o EAD, o que foi evidenciado não apresenta a complexidade pensada
por eles, entre seus principais receios foram: Tem muitas dúvidas e a interação entre
professor e alunos é importante, o professor é fundamental para o aprendizado, a
correção do dia a dia com a disciplina facilita o aprendizado, os cálculos são difíceis
de aprender em EAD, precisa ter muita disciplina, a avaliação do presencial é mais
justa, os professores conhecem melhor cada aluno, dificuldade em concentração.
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Resumo
A Universidade Estadual de Goiás (UEG) por meio do Centro de Aprendizagem em Rede –
CEAR conta com a Capacitação em Educação a Distância (EaD) ofertado periodicamente.
Este relato objetivou a caracterização dos processos formativos para docentes em EaD,
com a construção de disciplinas para oferta nos Campi da UEG. O universo foram os 41
Campi da UEG, e inscreveram-se no curso de Planejamento e Construção de
Disciplina/Curso em EaD, setenta e dois professores. Estes representaram 18 (43,9%)
Campi da UEG do total de 41. Os vinte e dois docentes (30,55%) que concluíram o curso
pertencem a 10 (24,39%) Campi da UEG. Os resultados mostram que, ainda há resistência
por parte dos professores na utilização de novas tecnologias no processo educacional, o
que caracteriza a baixa adesão. Essa resistência evidenciou obstáculos na execução das
atividades propostas e na postagem dentro do prazo. Embora o curso ocorra em sua maior
parte à distância, os aspectos humanos, caracterizados pelo acompanhamento e a
orientação realizados pelos professores/tutores do CEAR, foram fundamentais para o êxito
dos docentes. Compreendeu-se com esse relato que ser professor está se tornando cada
vez mais desafiador, pois exige o rompimento daquilo que é 'habitual e rotineiro',
estimulando a pensar em uma ação pedagógica inovadora e tecnológica. E que a
capacitação dos professores da UEG em EaD, contribuiu na qualificação de sujeitos ativos e
comprometidos, capazes de buscar, criar, aprender e intervir satisfatoriamente na formação
discente.
Palavras-chave: Formação Continuada, Semipresencialidade, Tecnologias Digitais
Aplicadas ao Ensino.
Abstract
The State University of Goiás (UEG) through the Network Learning Center - CEAR has the
training in Distance Education (DE) offered periodically. This report aimed to characterize the
educational processes for teachers in distance education, with the construction of disciplines
to offer in UEG Campi. The universe was 41 UEG Campi, and enrolled in the course of
Planning and Building Course/Course in Distance Education, seventy-two teachers. These
accounted for 18 (43.9%) of the total 41 UEG Campi. The twenty-two teachers (30.55%) who
completed the course belong to 10 (24.39%) UEG Campi. The results show that there is still
resistance from the teachers in the use of new technologies in the educational process,
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which characterizes the low adhesion. This resistance showed obstacles in implementing the
proposed activities and posting within. Although the course occurs mostly at a distance, the
human aspects, characterized by monitoring and guidance conducted by CEAR teachers/
tutors, were fundamental to the success of teachers. Realized with this account that being a
teacher is becoming increasingly challenging, since it requires the disruption of what is
'normal and routine', stimulating thinking in an innovative and technological pedagogical
action. And the training of teachers in UEG distance education contributed in qualifying
assets and committed individuals, able to search, create, learn and intervene successfully in
student training.
Keywords: Continuing Education, Half-presentiality, Digital Technologies Applied to
Education.

Apresentação
As sociedades vivem um processo de mudança intenso, fortemente conectado com
o progresso tecnológico da ciência, em que competências precisam se apropriar
com rapidez da tecnologia já disponível para dar sentido e direcionar o
desenvolvimento da educação do futuro. Assim, a educação a distância (EaD) ocupa
uma posição estratégica para satisfazer as amplas e diversificadas necessidades de
qualificação e formação profissional, combinando tecnologias convencionais e
modernas que possibilitam o ensino individual ou em grupo, nos locais de trabalho
ou fora dele, por meio de métodos de orientação e tutoria (Oliveira, 2001).
De maneira geral, o crescimento da EaD tem sido observado com a utilização
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a implementação de
modelos de aprendizagem flexíveis e inteligentes, baseados em atividades
educativas via Web. A EaD instiga pesquisadores e educadores, quer nos
questionamentos de sua utilização ou na busca de seu aprimoramento. Seu
crescimento e os novos modelos tornaram-na um desafio ainda maior para os
profissionais que trabalham diretamente com esta modalidade educacional, os quais
precisam saber como, para que e por que fazer a educação à distância (Moura et.
al., 2012).
A institucionalização da Educação a Distância configura-se como um
processo progressivo cujas coordenadas de posição revelam o nível de articulação
dos processos que lhe dão forma. Alguns indicadores para aferição do estágio de
institucionalização da EaD no ensino superior encontram-se disponíveis na literatura
e podem contribuir para a melhor compreensão do macroprocesso de formação em
EaD (Ferreira e Carneiro, 2015).
A Universidade Estadual de Goiás – UEG – por meio do Centro de
Aprendizagem em Rede – CEAR – conta com programas de capacitação e formação
técnica, que são oferecidos anualmente via edital de seleção. Dentre estes
programas tem-se o Programa Anual de Capacitação Continuada de Profissionais
em EaD (PACC) e o Programa de Ensino e Aprendizagem em Rede (PEAR).
Inserida no PEAR está a Capacitação Docente que oferece o curso de Capacitação
em EaD para docentes dos 41 Campi da UEG com o objetivo de habilitá-los nos
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conhecimentos básicos sobre EaD e ambiente Moodle e em parceria com a Próreitoria de Graduação (PrG) promover a oferta de disciplinas dos cursos de
graduação presencial para os alunos em dependência que se enquadrem na
determinação da Resolução CsU n. 027/2010 (UEG, 2015).
Neste cenário, surge a necessidade de um espaço de aprendizagem,
pesquisas e práticas em EaD, onde privilegia-se a capacitação e formação de
profissionais e a produção do conhecimento. Esta formação encontra-se
gradativamente sendo convocada a engendrar redefinições em seus modos
tradicionais de ensino diante de novas realidades e demandas do mundo social,
cultural e produtivo (Pretto, 2002).
Este relato de experiência objetivou caracterizar a oferta e o desenvolvimento
de processos formativos de capacitação para as equipes docentes dos 41 Campi da
Universidade Estadual de Goiás, envolvidos em iniciativas de educação a distância
para a formação de disciplinas que devem suprir a demanda de semipresencialidade
dos cursos de graduação dos Campi da UEG.

Relevância
Entende-se que a formação docente deve estar em primeiro lugar, e que as
qualidades necessárias ao profissional englobam as dimensões que envolvam as
qualidades emocionais, políticas, éticas, reflexivas e críticas e, sobretudo as de
caráter do saber: o conhecimento acima de tudo e a pesquisa constante.
Para atuar como professor de disciplina no formato de oferta semipresencial,
o docente precisou, inicialmente, vencer as barreiras e rejeições/objeções à
modalidade e isto foi possível a partir do conhecimento de sua amplitude. Em
segundo lugar, ter um perfil compatível com esta modalidade, manifesto pela
aproximação com as Tecnologias da Comunicação e Informação. E, em terceiro
lugar, conhecer as peculiaridades e características da formação e utilização e do
material didático para Educação a Distância.
Este contexto implicou a necessidade de ampliar a discussão e formalização
da demanda da modalidade de ensino em EaD no cotidiano de formação continuada
dos docentes dos Campi da UEG.

Objetivos
Objetivo Geral
Oportunizar a formação e desenvolvimento de competências pedagógicas,
tecnológicas e de gestão sobre as resoluções vigentes direcionadas às políticas das
disciplinas regulares da graduação, a serem ofertadas na modalidade de educação a
distância, aos docentes que atuam nos 41 Campi da Universidade Estadual de
Goiás.
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Objetivos Específicos
Ressaltar a democratização do ensino ao proporcionar formação de qualidade
em condições diferenciais em relação ao ensino 100% presencial;
Analisar os aspectos positivos e negativos quanto ao interesse, adesão e
finalização da formação da disciplina para oferta na modalidade de ensino em EaD
usando como objeto as disciplinas já ofertadas presencialmente nos Campi da UEG;
Verificar a integração do docente aos meios tecnológicos e de comunicação;
Evidenciar a ampliação dos espaços de construção de aprendizagem que
viabilizam a expansão de oportunidades de estudos e a oferta de meios de formação
contínua e permanente aos docentes da UEG;

Metodologia
O presente relato de experiência teve como universo alvo os 41 Câmpus da
Universidade Estadual de Goiás (UEG), distribuídos em 38 municípios do Estado de
Goiás.
O curso intitulado Planejamento e Construção de Disciplina/Curso em EaD
ofertado pelo Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede - CEAR/UEG, ocorreu no
segundo semestre de 2015, no período entre 07 de agosto a 25 de setembro no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - Plataforma Moodle com carga horária de
45 hs. O Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA Moodle - implementado no CEAR
e utilizado na Educação a Distância para a gestão de cursos online, é também,
ambiente de apoio a cursos presenciais.
As inscrições dos docentes foram realizadas por meio de edital divulgado no
site oficial da UEG. A homologação das inscrições foram realizadas pela ProReitoria de Graduação (PrG) da Universidade Estadual de Goiás.
Foram inscritos no curso de Planejamento e Construção de Disciplina/Curso
em EaD, 72 professores subdivididos em cinco turmas no Moodle. O número de
alunos cadastrados nas salas virtuais (turmas) foram os seguintes: turma I = 15;
turma II = 12; turma III = 19; turma IV = 13 e turma V = 13.
Os conteúdos propostos na capacitação dos professores envolveram os
seguintes tópicos:
Ambientação no moodle– consistiu na primeira semana do curso para os
professores iniciarem seu primeiro acesso e experiências na Plataforma Moodle.
Módulo I - Refletindo sobre o planejamento em EaD: consistiu em apresentar
aos cursistas as dimensões de um planejamento para as disciplinas a serem
ofertadas na semipresencialidade.
Módulo II - Planejamento da Disciplina/ Curso: esse módulo mostrou
detalhadamente ao cursista, como a pasta da disciplina a ser proposta deveria ser
estruturada (indicação de formulários para cada atividade proposta, tipos de
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atividades, como os conteúdos são separados por unidades, escolha de artigos,
livros, capítulos de livros, vídeos para a biblioteca digital, estruturação do plano da
disciplina, da apresentação da disciplina e das verificações de aprendizagem, além
da atividade referente ao encontro presencial).
Orientação Final - nesse último tópico o cursista fez uma avaliação do curso e
após a postagem, correção e finalizações das atividades propostas pelos tutores
puderam fazer a impressão do seu certificado.
Certificado: após cumprir com êxito as etapas do curso, o docente/cursista
teve acesso ao certificado digital.
Cada tópico do curso permaneceu disponível para acesso virtual, em média,
por sete dias, período em que os cursistas deveriam visualizar as propostas de
atividades solicitadas e executá-las.

Público-alvo
Contemplaram o público-alvo deste relato, docentes dos 41 Campi da Universidade
Estadual de Goiás que atuam nos cursos de graduação de áreas diversas.

Resultados e discussão
Os setenta e dois docentes inscritos no curso de Planejamento e Construção de
Disciplina/Curso em EaD representaram 18 (43,9%) Campi do total de 41 Campi da
Universidade Estadual de Goiás, distribuídos em 38 municípios do Estado de Goiás.
Dos setenta e dois (72) professores inscritos no curso, vinte e dois (30,55%)
concluíram o curso com êxito culminando com a disciplina aprovada para oferta,
sendo pertencentes a 10 (24,39%) Campi da UEG. Das cinco turmas formadas, o
número de docentes concluintes por turma foi: turma I = 4 (26,6%); turma II = 4
(33,3%); turma III = 6 (31,58%); turma IV = 5 (38,46%) e turma V = 3 (23,07%).
As áreas das 21 disciplinas concluídas no curso, pelos docentes, estão
representadas e distribuídas de acordo com a Tabela de Áreas de Conhecimento da
CAPES em: oito disciplinas em Linguística, Letras e Artes (38,09%), sete em
Ciências Humanas (33,33%), três em Ciências Sociais Aplicadas (14,28%), duas em
Ciências Exatas e da Terra (9,52%), uma em Ciências da Saúde (4,76%) e uma na
área Multidisciplinar (4,76%). As áreas de Ciências Biológicas, Engenharias e
Ciências Agrárias não apresentaram conclusão de disciplina para oferta em EaD
(Figura 1). Observou-se que a oferta de disciplinas de cunho teórico se sobrepôs à
de disciplinas que envolvem atividades práticas necessariamente presenciais em
campo, a utilização de laboratórios, modelos humanos e/ou protótipos.
Pretto (2002) relata a importância das tecnologias digitais aplicadas ao ensino
como um espaço de aprendizagem, pesquisas e práticas em EaD, onde privilegia a
capacitação e a formação de profissionais, além da produção do conhecimento,
redefinindo assim, em seus modos tradicionais de ensino-aprendizagem diante de
novas realidades e demandas do mundo social, cultural e produtivo.
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Figura 1. Áreas das disciplinas concluídas no curso distribuídas de
acordo com a Tabela de Áreas de Conhecimento da CAPES
Os resultados apresentados mostraram que, ainda, há resistência por parte
dos professores da UEG na utilização de novas tecnologias no processo
educacional. Essas resistências evidenciaram obstáculos durante o andamento do
curso, como a execução correta das atividades propostas (AVAS e EDS) e, também,
da postagem dentro do prazo solicitado. Obstáculos estes que estão relacionados de
uma forma geral: ao tempo requerido para produção e orientação da disciplina; à
falta de habilidades com os avanços tecnológicos; a forma de remuneração de
disciplinas em EaD que acaba sendo defasada em relação à oferta presencial o que
caracteriza falta de suporte da instituição e a dificuldade de tornar público o material
produzido para ser agregado ao currículo e também ser utilizado por outras
Instituições de Ensino Superior.
Outros obstáculos foram percebidos na finalização do curso, momento em
que os professores participantes puderam responder a um questionário avaliativo do
curso, a saber:
1) Os cursistas alegaram que o período disponibilizado para a leitura do
material didático e o desenvolvimento das atividades propostas no curso foram
curtos;
2) A falta de competência técnica no uso de
consequentemente, as limitações impostas por tais tecnologias.

tecnologias

e,

3) O não conhecimento do uso de ferramentas específicas presentes no
Moodle no momento da construção das disciplinas propostas para serem ofertadas
na semipresencialidade;
4) Necessidade na mudança de postura do professor ' uegeano' frente às
novas tecnologias educacionais e midiáticas.
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O desafio atual, segundo NÓVOA (1992) está em valorizar novos paradigmas
na formação continuada de professores que sejam reflexivos e assumam a carreira
docente com responsabilidade e autonomia do seu próprio desenvolvimento
profissional.
O mesmo autor relata que, o século XXI:
[...] é marcado pelo regresso dos professores ao centro das preocupações
educativas, como elementos insubstituíveis não só na promoção das
aprendizagens, mas também na construção de processos de inclusão que
respondam aos desafios da diversidade e no desenvolvimento de métodos
apropriados de utilização das novas tecnologias. (NÓVOA, 2009, p. 9)

Considerações Finais
A formação continuada dos professores da UEG realizada por meio dos recursos
midiáticos visou além da capacitação, a desmistificação do uso das tecnologias
digitais aplicadas a educação, imprescindíveis para a qualificação continuada dos
professores dos cursos de graduação ofertados nos Campi da Universidade
Estadual de Goiás.
Considerando os aspectos institucionais, tecnológicos e humanos, entende-se
que há a necessidade de interação entre estes três aspectos para o sucesso da EaD
na Universidade Estadual de Goiás. Embora, o curso de capacitação em
Planejamento e Construção de Disciplina/Curso em EaD seja um processo
educacional realizado em sua maior parte à distância, os aspectos humanos foram
fundamentais para o êxito dos docentes nos cursos de capacitação ofertados aos
professores da UEG pelo CEAR. Nesse sentido, o acompanhamento e a orientação
dos professores-tutores foram essenciais para o bom desempenho do professor
cursista.
Portanto, conhecer a plataforma virtual moodle, as ferramentas, o acesso ao
material, o envio de atividades, a participação em fóruns, chats ou tirar dúvidas
técnicas e, por meio delas compreender como ocorre a oferta de disciplina na
modalidade a distância foi o principal objetivo do curso de capacitação.
Compreendeu-se com esse relato de experiência que ser professor está se
tornando cada vez mais desafiador, pois exige o rompimento daquilo que é ' habitual
e rotineiro', estimulando a pensar em uma ação pedagógica inovadora e tecnológica.
E a capacitação dos professores da Universidade Estadual de Goiás na modalidade
à distância, contribuiu na qualificação de sujeitos ativos e comprometidos, capazes
de buscar, criar, aprender e intervir satisfatoriamente na formação discente
(CASTRO NEVES, 1998).
No caso da experiência relatada neste texto, entende-se que ponto de partida
já foi dado rumo à quebra de paradigmas, mas percebe-se também que muito ainda
há de ser desmistificado e trabalhado quando se trata de Educação a Distância.
Cabe ressaltar que, torna-se importante e necessário para a evolução do processo
de institucionalização da Educação a Distância na Universidade Estadual de Goiás,
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a busca de inovações e de diversificadas estratégias tecnológicas por parte dos
professores, para que possam tornar o ensino e a aprendizagem na EaD tão efetivos
quanto na modalidade presencial, incentivando o interesse, o empenho e a
motivação dos acadêmicos na obtenção e solidificação do conhecimento.
A Equipe do CEAR tem a projeção de realizar em trabalhos futuros, estudos
Campus a Campus para compreender melhor a visão dos gestores, docentes,
discentes e corpo administrativo, sobre a EaD e, também, com o objetivo de
disseminar e contribuir para a incorporação dessa relevante modalidade de ensino
nos 41 Campi da Universidade Estadual de Goiás.
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Resumo – Integrar as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC)
ao currículo tem se constituído um desafio para a maioria das instituições de ensino
dessa sociedade cada vez mais digital. Esta pesquisa tem o objetivo de analisar as
atividades desenvolvidas na disciplina Tecnologia da Informação e Comunicação,
realizada no 1º semestre de 2015, no Curso de Graduação em Pedagogia do Centro
de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal de Ouro Preto. As
atividades da disciplina consistem em discutir a inserção das TDIC em espaços
escolares e não escolares e conhecer novas formas de organização do trabalho
pedagógico tendo em vista a presença das TDIC nestes espaços. Os processos de
ensino e de aprendizagem são caracterizados pela utilização de diversos recursos
no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, particularmente pela utilização de
Wikis para elaboração de narrativas digitais que versam sobre a construção de um
projeto de uso das TDIC junto aos acadêmicos do 1º segmento da Educação Básica.
Como resultados, apresentam-se alguns indicadores de que é possível utilizar
narrativas digitais para potencializar a reflexão acerca da integração das TDIC ao
currículo em cursos que formam professores (licenciatura), ressignificando as
experiências desenvolvidas pelos acadêmicos com as TDIC.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC);
Currículo; Narrativas Digitais; Formação de Professores; Educação a Distância
(EAD).
Abstract – The integration of Digital Information and Communication Technologies
(TDIC) with curriculum teacher training courses has been a challenge for most
contemporary educational institutions in the increasingly digital society. This research
aims to analyze the activities in the Information and Communication Technology
discipline held the 1st half of 2015 in the Pedagogia Major by the Centro de Educação
Aberta e a Distância of Universidade Federal de Ouro Preto. The activities of the
course are to discuss the inclusion of TDIC in school and non-school spaces and
meeting new forms of organization of educational work in view of the TDIC presence
in these spaces. The teaching-learning process is characterized by the use of several
features in Virtual Learning Environment Moodle, particularly the use of Wikis for
development of digital narratives that deal with the construction of a use project of
TDIC to the students of the 1st segment Education Basic. As a result, it present some
indicators that you can use digital storytelling to enhance the reflection on the
integration of TDIC the curriculum in courses that train teachers (degree), giving new
meaning to the experiences developed by students with TDIC.
Keywords: Digital Information and Communication Technologies (TDIC); Curriculum;
Digital Narratives; Teacher Training; Distance Education (EAD).
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INTRODUÇÃO
Integrar as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDIC ao currículo
em cursos que formam professores (licenciaturas), como o curso de graduação em
Pedagogia, demanda muitos esforços dos docentes que entendem que não há como
ignorar esta questão, pois as tecnologias já fazem parte da cultura contemporânea e
estão presentes no dia a dia dos acadêmicos, e em seus espaços de convivência. As
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDIC fazem parte do nosso
cotidiano e se estendem para os espaços escolares e não escolares demandando a
aquisição de novas competências e habilidades para utilizá-las.
Para que o processo de integração das TDIC ao currículo seja bem sucedido,
os professores responsáveis por isto devem conhecer as características (principais
ferramentas, funções e estruturas), potencialidades e limitações de cada uma das
tecnologias que serão apresentadas a seus acadêmicos. Além disto, para favorecer o
seu desenvolvimento quanto ao uso das tecnologias em sala de aula é necessária
uma profunda reflexão sobre a sua capacidade de apropriar-se delas. A seleção
criteriosa das informações e o registro sistemático do passo a passo da construção
de um projeto com o uso das TDIC é uma forma de possibilitar esta reflexão aos seus
acadêmicos.
O objetivo deste trabalho é realizar uma pesquisa-ação, com o propósito de
discutir a inserção das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDIC em
espaços escolares e não escolares por meio da identificação, análise e reflexão das
possibilidades da utilização das TDIC para potencializar os processos de ensino e de
aprendizagem na escolarização de crianças, jovens e adultos. A pesquisa-ação, de
acordo com Tripp (2005), possui quatro etapas metodológicas: (1) planejar uma
melhora da prática; (2) agir para implantar a melhora planejada; (3) monitorar e
descrever os efeitos da ação; e (4) avaliar os resultados da ação.
Para o desenvolvimento desta pesquisa-ação, a metodologia proposta baseiase na construção de uma disciplina no AVA Moodle, com a disponibilização de uma
ferramenta para produção de narrativas digitais (cujas informações serão utilizadas
para análise dos dados da pesquisa) que versará sobre a construção de projetos de
utilização de diferentes tecnologias, pelos acadêmicos que estão em processo de
formação docente, junto aos acadêmicos do 1º segmento da Educação Básica. Ao
final, pretende-se responder aos seguintes questionamentos: Como as narrativas
digitais podem contribuir para a integração das TDIC ao currículo? A sua utilização
potencializa a reflexão dos processos de ensino e de aprendizagem na formação de
professores?

1. TECNOLOGIAS E CURRÍCULO
A sociedade da informação, do conhecimento e da aprendizagem traz grandes
desafios para as instituições de ensino contemporâneas. O principal deles é repensar
seu papel e criar nas ações de hoje, um currículo voltado para a educação do futuro,
integrando as TDIC ao currículo.
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A integração das tecnologias ao currículo não é tarefa fácil. Ao buscar integrar
as TDIC ao currículo, os professores que atuam nessa perspectiva têm uma
intencionalidade enquanto responsáveis:
[...] pela aprendizagem de seus alunos e esta constitui o seu projeto de atuação,
elaborado com vistas a respeitar os diferentes estilos e ritmos de trabalho dos alunos,
incentivar o trabalho colaborativo em sala de aula no que se refere ao planejamento,
escolha do tema e respectiva problemática a ser investigada e registrada em termos do
processo e respectivas produções, orientar o emprego de distintas tecnologias
incorporadas aos projetos dos alunos, de modo a trazer significativas contribuições à
aprendizagem. (ALMEIDA, 2003, p.12-13).

Ao trabalhar em um curso que forma professores, outra questão também deve
ser considerada nos processos de ensino e de aprendizagem: os acadêmicos que
estão em formação, assumirão o papel de multiplicadores acerca do uso das
tecnologias nas escolas. De acordo com Almeida e Vasconcelos (2014), grande
número de educadores da Educação Básica se encontra pouco familiarizado com a
utilização de ferramentas computacionais no dia-a-dia do processo pedagógico e por
isto é importante ampliar o sentido de educar e reinventar a função da escola, abrindoa para novos projetos e oportunidades.
Entender como as TDIC funcionam, por si só, não basta para que um futuro
professor venha a utilizá-las como ferramenta pedagógica. É necessário um processo
de reflexão de como se apropriar destas tecnologias. Cabe então, aos professores e
tutores dos cursos de formação docente, mediar este processo de forma que os
acadêmicos possam assimilar o uso das tecnologias, alterando substancialmente a
forma de como utilizá-las em espaços escolares e não-escolares.
A integração do uso das TDIC ao currículo pode ser alcançada pelo
desenvolvimento de projetos para o uso das tecnologias em sala de aula, levantando
problemáticas relacionadas com o cotidiano dos acadêmicos envolvidos com estes
projetos, cujos questionamentos e temáticas a serem estudados partem do
conhecimento trazido por eles e pela pesquisa para construção do conhecimento
científico que os ajudará na compreensão do mundo em que vivem.
Para Valente (2002, p. 10):
Trabalhar com projetos pode constituir-se em um contexto favorável, porém cabe ao
professor a tarefa de saber explorar pedagogicamente as potencialidades que o
desenvolvimento do projeto propicia e entender que levar a cabo um projeto não
significa necessariamente que o aluno construiu o conhecimento.

Por este motivo, os professores que se propõem a trabalhar com projetos,
devem estar preparados para mediar o processo de aprendizagem para que os
acadêmicos consigam transformar as informações obtidas em suas pesquisas em
conhecimentos, por meio de ações reflexivas.
Uma metodologia que busca viabilizar a ação reflexiva dos acadêmicos acerca
da construção de projetos para a utilização das TDIC nos espaços escolares e não
escolares, é a utilização da ferramenta Wiki para que grupos de acadêmicos façam
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registros dos seus percursos na forma de narrativas digitais.

2. NARRATIVAS DIGITAIS
As instituições de ensino e seus educadores devem incorporar cada vez mais o uso
das TDIC para que seus acadêmicos se apropriem da leitura e da escrita, adquirindo
também a capacidade de usar conhecimentos em práticas sociais e se tornem sujeitos
letrados. O letramento não é restrito ao processo de leitura e escrita, mas configurase também como a aquisição de outros conhecimentos, como os digitais/tecnológicos.
Soares (2002, p. 145), vê a concepção de letramento como sendo:
[...] não as próprias práticas de leitura e escrita, e/ou os eventos relacionados com o
uso e função dessas práticas, ou ainda o impacto ou as conseqüências da escrita sobre
a sociedade, mas, para além de tudo isso, o estado ou condição de quem exerce as
práticas sociais de leitura e de escrita, de quem participa de eventos em que a escrita
é parte integrante da interação entre pessoas e do processo de interpretação dessa
interação (SOARES, 2002, p. 145).

De acordo com Valente (2007), além do letramento digital (uso das tecnologias
digitais), existe o letramento visual (uso das imagens), sonoro (uso de sons),
informacional (busca crítica da informação) e os múltiplos letramentos.
Mas por que adotar narrativas digitais como estratégia de ensino e de
aprendizagem? Segundo Valente (2007, p. 2), o uso da tecnologia para produção de
textos, como as narrativas digitais, “alteram radicalmente a maneira como as
linguagens verbal e visual são produzidas, usadas e processadas”, pois os usuários
de hipermídia utilizam habilidades distintas daqueles que leem um texto impresso ou
recebem imagens como na televisão ou no cinema.
A utilização da ferramenta Wiki para construção de narrativas digitais, de forma
colaborativa, permite que os usuários desta ferramenta sejam incitados a expressar
suas ideias pela escrita, ler e interpretar o pensamento de seus colegas e
[...] conviver com a diversidade e a singularidade, trocar experiências, realizar
simulações, testar hipóteses, resolver problemas e criar novas situações, engajando-se
na construção coletiva de uma ecologia da informação, na qual o foco não é a
tecnologia, mas a atividade humana em realização. Cada participante do ambiente
compartilha valores, motivações, hábitos e práticas; torna-se receptor e emissor de
informações, leitor, escritor e comunicador. (ALMEIDA, 2002, p.6-7).

A ferramenta Wiki é uma página web, cujos conteúdos podem ser editados por
diferentes pessoas que possuem acesso a esta ferramenta. Cada usuário pode
adicionar, modificar ou eliminar qualquer informação desta página/ambiente
colaborativo de produção textual.
As narrativas digitais produzem um efeito diferenciado nos processos de ensino
e de aprendizagem, tanto na escrita realizada por um dos membros do grupo, quanto
na leitura dos textos de seus colegas. Segundo Almeida:
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A leitura de um texto não-linear na tela do computador está baseada em indexações,
conexões entre ideias e conceitos articulados por meio de links (nós e ligações), que
conectam informações representadas sob diferentes formas, tais como palavras,
páginas, imagens, animações, gráficos, sons, clipes de vídeo, etc. Desta forma, ao
clicar sobre uma palavra, imagem ou frase definida como um nó de um hipertexto,
encontra-se uma nova situação, evento ou outros textos relacionados. (ALMEIDA,
2003, p.8)

Com as narrativas digitais, desenvolvidas na ferramenta Wiki, os acadêmicos
têm a possibilidade de descrever suas ideias, criando um movimento entre quem
escreve e o texto que está sendo escrito. Acaba também por conquistar o leitor
(colegas de grupo), que ao refletir sobre o que foi escrito, sente vontade de contribuir,
atribui novos significados e reescreve o texto, incluindo novas informações, divulga
novos fatos sobre o seu percurso pessoal na construção de um projeto, troca
experiências. Até mesmo os erros podem ser revistos e reformulados para produção
de novos saberes.
Para produzir uma narrativa digital de forma colaborativa, o acadêmico deve ter
a capacidade de refletir sobre o que quer transmitir ao leitor, para que este também
venha a refletir sobre o texto escrito e sobre como pode se articular para a troca de
informações e para mudar o que for necessário.
A partir do momento em que os acadêmicos começam a registrar os caminhos
adotados em suas buscas particulares e coletivas, outros desenhos significativos do
processo educativo começam a se desvelar:
[...] o exercício da autoria do aprendiz por meio da construção, análise e reconstrução
de suas histórias [...] permite registrar sua trajetória epistemológica e organizar os
modos de pensar sobre as experiências e as relações que estabelece consigo mesmo e
com o mundo, podendo contar com a colaboração de outras pessoas. (VALENTE e
ALMEIDA, 2014, p.38).

Ao adotar uma narrativa digital não se pode esquecer a finalidade desta
estratégia do ponto de vista educacional: deve estar intimamente ligada ao tema a ser
estudado e às atividades desenvolvidas pelo acadêmico. No desenvolvimento de um
projeto de uso das TDIC em espaços escolares e não escolares, a produção textual,
mesmo sendo livre, deverá contar uma história sobre o caminho percorrido pelos
acadêmicos para chegar ao principal objetivo que é entender como a tecnologia pode
ser aplicada ao ensino.

3. INTEGRANDO AS TDIC AO CURRÍCULO DO CURSO DE PEDAGOGIA
A disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação (EAD219) faz parte da
matriz curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de
Ouro Preto – UFOP e é ofertada pelo Centro de Educação Aberta e a Distância –
CEAD aos acadêmicos do 2º período do curso. Possui uma carga-horária de 60
horas/aula, distribuídas ao longo de um semestre letivo, ou seja, aproximadamente
quatro meses de aulas. Está alocada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
Moodle – um sistema para gerenciamento de informações e ferramentas para ensino
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e aprendizagem que possibilita a professores, tutores e acadêmicos diversas formas
de interação.
Considerando as possibilidades do AVA Moodle, as ferramentas compatíveis
da Web 2.0 e as possibilidades para apropriação das TDIC pelos acadêmicos o design
da disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação foi elaborado pelas duas
professoras responsáveis pela disciplina que foi ofertada aos acadêmicos dos 9 polos
localizados no estado de Minas Gerais - Águas Formosas, Alterosa, Araguari, Barão
de Cocais, Caratinga, Divinolândia de Minas, João Monlevade, Lagoa Santa e
Lagamar; 1 polo localizado no estado de São Paulo – Itapevi; e 3 polos no estado da
Bahia - Esplanada, Mata de São João e Salvador.
Os principais objetivos desta disciplina na formação acadêmica dos alunos
consistem em: discutir a inserção das Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação – TDIC em espaços escolares e não escolares; conhecer novas formas
de organização do trabalho pedagógico tendo em vista a presença das TDIC nos
espaços escolares e não escolares; identificar, analisar e refletir sobre as
possibilidades das TDIC para potencializar os processos de ensino e de
aprendizagem na escolarização de crianças, jovens e adultos; compreender como as
tecnologias digitais foram implantadas e implementadas nas escolas públicas
brasileiras; proporcionar conhecimentos e habilidades para o desempenho docente,
tendo em vista as contribuições das TDIC face à prática pedagógica dos anos iniciais;
proporcionar e promover o uso de diferentes linguagens em conteúdos dos anos
iniciais da educação básica; e conhecer, analisar e propor práticas pedagógicas
utilizando as TDIC.
A customização da página da disciplina foi elaborada em cinco campos:
Apresentação da Disciplina; 1ª Etapa – As TDIC em Educação; 2ª Etapa - As TDIC
em Espaços Escolares e Não Escolares; 3ª Etapa - As TDIC e a Formação de
Professores; e 4ª Etapa - As TDIC e as Práticas Pedagógicas.
Para o desenvolvimento dos conteúdos foram utilizados diferentes portadores
de textos, múltiplas linguagens, processos de interação entre pares, entre
professor/tutores e acadêmicos. Cada espaço foi cuidadosamente pensado, com uma
intencionalidade definida. Com exceção das Atividades e dos Fóruns que tinham uma
agenda prevista de início e término, os demais espaços estavam abertos,
possibilitando ao acadêmico o acesso a todos os conteúdos a serem trabalhados na
disciplina, pois entende-se que ao disponibilizar todo o material a ser utilizado na
disciplina, o acadêmico pode fazer uma gestão do próprio tempo e se organizar melhor
para realizar as atividades da disciplina.
3.1. Metodologia de Trabalho da Disciplina
A 1ª Etapa da disciplina, realizada no primeiro mês de aulas, discute o uso das TDIC
em Educação. Para esta discussão, inicialmente foi utilizado o vídeo do acervo da TV
Escola, da série Sua Escola, Nossa Escola (2013), que aborda o tema “Novas
Tecnologias em Sala de Aula”, com o objetivo de aprofundar a reflexão sobre o uso
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de recursos midiáticos diversos que podem propiciar mais dinâmica na sala de aula.
Na sequência, os acadêmicos deveriam ler a cartilha de Seabra (2010), cujo
objetivo é discutir como explorar, na aprendizagem, o potencial das tecnologias de
informação e comunicação mostradas na Figura 1:

Figura 1 – Tecnologias na Escola
Adaptado de SEABRA (2010)

Também foi apresentado o Manual de Tecnologia da Editora FTD (2014), que
descreve mais detalhadamente o funcionamento das tecnologias já apresentados por
Seabra (2010), e apresenta algumas novas, como sistemas operacionais e
dispositivos móveis. Logo após, o artigo “Narrativas digitais e o estudo de contextos
de aprendizagem“ de Valente e Almeida (2014), serviria para entendimento do que
são as Narrativas Digitais que foram utilizadas nos processos de ensino e de
aprendizagem a partir da 2ª etapa da disciplina.
A utilização das TDIC em educação foi exemplificada com o compartilhamento
dos 77 projetos desenvolvidos pelos acadêmicos do curso de Pedagogia em 2013 e
apresentados por Borges e Schenatz (2014).
Como atividades avaliativas da 1ª etapa da disciplina os acadêmicos deveriam
participar de dois fóruns de discussão. No primeiro, teriam que registrar o nome dos
integrantes das equipes, de no máximo 4 pessoas, que realizariam as Narrativas
Digitais e o Projeto Tecnologias na Escola. Os acadêmicos tiveram a liberdade de
interagir por meio de chats e mensagens no AVA Moodle para se organizarem. Este
procedimento foi necessário para criação dos grupos e para liberação do Wiki na 2ª
etapa da disciplina. No segundo fórum, considerando o contexto da escola (sala de
aula e espaços escolares), os acadêmicos formularam e registraram a pergunta
(problema de pesquisa) que seria respondida na forma de Narrativa Digital por sua
equipe de trabalho. Na finalização de cada etapa da disciplina havia também um
Fórum para esclarecimento de dúvidas sobre aquele período de desenvolvimento da
disciplina.
A 2ª Etapa da disciplina, realizada no segundo mês de aulas, amplia as
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discussões acerca do uso das TDIC em espaços escolares e não escolares. Para isto,
são apresentados inicialmente os vídeos “A História da Tecnologia na Educação”, que
mostra o avanço das tecnologias desde 30.000 A.C. até os dias atuais, e “Tecnologia
e Metodologia”, que leva a refletir sobre as mudanças necessárias nas formas de
ensinar com o uso da tecnologia.
No primeiro fórum de discussão desta etapa da disciplina os acadêmicos
deveriam se posicionar sobre a questão “A escola promove a aquisição de diferentes
letramentos?”. Para isto deveriam ler os artigos “As tecnologias digitais e os diferentes
letramentos: novos desafios da educação” de Valente (2007) e “O uso do laptop na
sala de aula: uma nova forma de organização do trabalho pedagógico “de Borges e
França (2012).
Para participar do segundo fórum da 2ª Etapa da disciplina os acadêmicos
deveriam seguir as instruções disponibilizadas sobre o “Projeto Tecnologias na
Escola”, que consiste em um projeto com o uso das TDIC, para ser desenvolvido,
teoricamente, junto aos acadêmicos do 1º segmento da Educação Básica. Utilizando
como suporte para a elaboração, os conhecimentos construídos no decorrer da
disciplina, os grupos deveriam eleger uma área de conhecimento – conteúdo (s)
curricular (es) dos anos iniciais da Educação Básica (Artes/ Ciências da Natureza/
Educação Física/ Ensino Religioso/ Geografia/ História/ Língua Portuguesa/
Matemática) e escolher uma das 13 tecnologias apresentadas no Quadro 1:
Tecnologias
Navegadores

Exemplos
Google Chrome; Mozilla-Firefox; Internet Explorer;
Safári; Ópera
Sistemas Operacionais
Windows; Mac Os X; Linux; Unix; Android e IOS
Sites de Pesquisa
Google; Yahoo; Bing; Wolpramalpha; Wikipédia
Blogs
Wordpress; Blogger; Livejournal; Technorati
Comunicadores
Chats; Fóruns; E-Mails; Google+ Hangouts; Yahoo
Messenger; Skype
Dispositivos Móveis
SMS; Aplicativos; Whatsapp; Snapchat
Imagens (Fotografias/Flogs)
Flickr; Instagram; Picasa; Pinterest; Photoshop
Vídeos
Vlog; Youtube; Movie Maker; Vimeo
Conteúdo Multimídia
Jogos Eletrônicos; Games Sociais; Simuladores
Mapas
Foursquare; GPS; Google Earth; Waze; Google Maps
Microsoft Virtual Earth 3D; Street View
Redes Sociais
Twitter; Facebook; Google+; Linkedin
Som
MP3 – Audacity; Audiobook; Podcast
Textos e Planilhas
Processador de Texto (Word, Writer); Planilha
Eletrônica (Excel, Calc); Apresentador de Slides
(PowerPoint, Impress); Google Docs
Quadro 1 – Exemplos de TDIC para utilização no Projeto
Adaptado de FTD (2014)

Além destas escolhas os acadêmicos deveriam indicar no Fórum quais as
outras possíveis tecnologias seriam utilizadas na elaboração do trabalho (celular,
outros subitens das tecnologias já citadas, etc.)
Os projetos contemplariam os seguintes itens: 1 - Identificação: nome dos
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integrantes da equipe; nome da escola (ou local de aplicação do projeto); local (cidade/
estado); série; número de acadêmicos; professores envolvidos (ou pessoas
envolvidas); 2 - Definição do Tema; 3 – Intencionalidade; 4 – Dinâmicas; 5 –
Resultados; 6 – Interlocuções; 7 – Desdobramentos; 8 - Referências Bibliográficas.
Após a participação no Fórum sobre o Projeto Tecnologias na Escola os
acadêmicos foram direcionados a começar a produção das Narrativas Digitais no Wiki,
sendo convidados a “contar a história”, passo-a-passo, de como estava sendo
realizado o projeto da disciplina, a exemplo de um blog/diário, só que construído
colaborativamente, contando o que cada um fez, quais as descobertas realizadas, as
tecnologias utilizadas, os percalços.
Na 3ª Etapa da disciplina, realizada no 3º mês de aulas, as discussões foram
centradas nas TDIC e a formação de professores. Os acadêmicos participaram de um
fórum cuja proposta era discutir: As TDIC tem sido objeto de ensino e de
aprendizagem nos cursos de formação de professores?
Para fundamentar esta discussão, realizaram a leitura do artigo “Formação em
rede para o uso de tecnologias móveis na escola: alguns resultados do estado do
Tocantins” de Almeida et al (2012). Também estudaram as diretrizes de políticas para
a aprendizagem móvel da UNESCO (2014) e a entrevista sobre Tecnologia na Sala
de Aula, da Revista Gestão Escolar, que alerta que o currículo escolar não pode
continuar dissociado das novas possibilidades tecnológicas. Concomitantemente, os
acadêmicos continuaram suas Narrativas Digitais no Wiki.
Na 4ª Etapa da disciplina foram trabalhados os artigos “Construindo o Web
Currículo na escola: práticas pedagógicas com o uso das TDIC - Laptop educacional
no Projeto UCA-TO” de Gomes et al (2012) e “Tecnologias móveis com conexão sem
fio na escola e a organização do trabalho pedagógico” de Santos et al (2012). Também
foram apresentados mais exemplos de práticas pedagógicas com o uso das TDIC e
um fórum onde os acadêmicos se posicionaram quanto à seguinte questão: Os
professores da educação básica utilizam as TDIC para potencializar os processos de
ensino e de aprendizagem?
Ao final da 4ª Etapa, os acadêmicos enviaram o arquivo com a produção final
da narrativa digital e o pôster digital com a apresentação do projeto realizada no polo
de apoio presencial. Adicionalmente participaram de uma pesquisa de avaliação da
disciplina e de um fórum final de discussões sobre o que aprenderam na disciplina, as
dificuldades encontradas, o que os ajudou a superá-las e sugestões de melhorias para
novas ofertas desta mesma disciplina.
3.2. Utilização das Narrativas Digitais nos Processos de Ensino e de
Aprendizagem
As narrativas podem ser vistas como o modo como as histórias são apresentadas,
repletas de memórias, de trajetórias, sons e imagens. A linguagem verbal e os
cenários da narrativa podem ser enriquecidos no formato digital, com o uso das TDIC.
O objetivo principal de utilizar as Narrativas Digitais na disciplina de Tecnologias da
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Informação e Comunicação é o de fornecer aos acadêmicos a possibilidade de usar
uma ferramenta presente no AVA Moodle (Wiki) para permitir o exercício efetivo dos
diferentes letramentos propostos por Valente (2007).
A primeira etapa da utilização do Wiki foi pautada por produções textuais pouco
expressivas e pela análise das Narrativas Digitais dos grupos, percebeu-se que vários
foram os fatores para este tímido início de utilização da ferramenta. Apesar dos
acadêmicos estarem no segundo período do curso e já terem cursado uma disciplina
que explora as diferentes ferramentas do AVA Moodle no primeiro período, muitos
deles ainda possuem pouca experiência quanto ao uso do Wiki. Além deste fator,
muitos acadêmicos ainda estavam se organizando para trabalhar em equipe e
começar a executar as atividades para viabilização dos seus projetos.
Outro fator importante é que nem todos os acadêmicos possuem a habilidade
natural da produção textual. O domínio superficial desta habilidade é uma
preocupação dos professores do curso desde o momento que os acadêmicos
ingressam, pois trata-se de um curso que forma professores, que são propagadores
do conhecimento e que devem se expressar adequadamente por meio da escrita.
Além disto, a escrita é o principal meio de comunicação em um curso na modalidade
a distância. Como poderão participar ativamente dos processos de ensino e de
aprendizagem se não exercitarem sua escrita?
O termo “Narrativa Digital” e seu entendimento também foi algo novo para estes
acadêmicos. Neste momento, o papel mediador dos professores e tutores foi
essencial para que esta atividade engrenasse. Foram necessários feedbacks
constantes às equipes, o que demandou trabalho intenso de análise das dificuldades
apresentadas pelos acadêmicos, pois caso contrário, as próximas etapas desta
atividade poderiam ficar comprometidas.
Apesar das dificuldades iniciais era perceptível o interesse dos acadêmicos em
ampliar seus conhecimentos acerca do uso das TDIC e de como utilizar outros
recursos para enriquecer suas Narrativas Digitais. Foram fornecidos então, exemplos
de uso de Narrativas Digitais por acadêmicos do Programa de Pós-Graduação em
Educação da PUC-SP, para elucidar as dúvidas que porventura ainda pudessem
existir sobre como as narrativas seriam utilizadas no contexto da disciplina.
Para que os acadêmicos pudessem organizar melhor seus textos na segunda
etapa do Wiki, alguns direcionamentos tiveram que ser acrescentados às informações
iniciais desta atividade. Cada acadêmico deveria escrever em uma cor diferente para
que as participações de cada membro da equipe ficassem mais evidente para os
mediadores. Desta forma os feedbacks puderam ser direcionados também de forma
individual, atendendo os acadêmicos de maneira mais personalizada. Todas as
referências (links) pesquisadas também deveriam ser incluídas neste espaço.
Os acadêmicos tinham a liberdade de escrever sobre o que queriam em suas
narrativas digitais, porém algumas equipes ainda tinham dificuldade em criar um
roteiro para sua escrita e então dicas foram colocadas para auxiliar aqueles que se
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encontravam nesta situação.
Algumas questões poderiam ajudar na escrita: Como a equipe foi formada?
Como foi o processo de escolha da tecnologia principal a ser utilizada no projeto e a
área de conhecimento a ser trabalhada? Quais as outras tecnologias utilizadas no
projeto? Qual pergunta deverá ser respondida com o desenvolvimento do projeto?
Que atividades pretendem desenvolver com os acadêmicos? Além das pessoas do
seu grupo de trabalho, que outras pessoas estão colaborando na execução de seu
projeto (diretores/professores/funcionários)? Quantos acadêmicos serão atendidos
com o projeto? Como foi definido onde o projeto seria executado? Como foi a
receptividade quanto ao desenvolvimento do projeto na escola/série escolhida? Como
cada tecnologia será utilizada no projeto? Quais as expectativas do grupo com relação
ao projeto? Quais as principais dificuldades enfrentadas na execução do projeto?
Na terceira etapa do Wiki, as Narrativas Digitais já estavam mais robustas, o
que indicava o quanto os acadêmicos haviam amadurecido quanto à organização dos
seus trabalhos, no envolvimento com sua equipe e na produção textual propriamente
dita. Já estava na hora de começarem a organizar o que produziram neste espaço
para a entrega de um texto (no formato .doc ou .PDF) de 5 páginas. Caso tivessem
produzido muito além disto, teriam então que exercitar sua capacidade de síntese, o
que também é importantíssimo no processo de comunicação.
O encerramento da utilização do Wiki deu-se no mesmo período da
socialização dos Projetos Tecnologias na Escola nos polos de apoio presencial. Nesta
ocasião os acadêmicos também puderam partilhar com seus colegas como foi a
experiência de utilizar as Narrativas Digitais para registrar sua trajetória no processo
de construção do trabalho final da disciplina.
3.3. O Projeto Tecnologias na Escola
Estiveram envolvidos na produção das Narrativas Digitais e no desenvolvimento do
Projeto Tecnologias na Escola 336 acadêmicos dos 13 polos de apoio presenciais,
divididos em 86 grupos de trabalho. Como mediadores destas atividades, além das 2
professoras responsáveis pela disciplina, atuaram 3 tutores a distância e 13 tutores
presenciais (1 para cada polo).
Cada grupo apresentou seu projeto no polo de apoio presencial ao qual está
vinculado em data previamente estabelecida pela coordenação do curso para o
desenvolvimento de uma avaliação presencial.
A
Figura
2
apresenta
a
representatividade
das
áreas
de
conhecimento/conteúdos curriculares dos anos iniciais da Educação Básica
escolhidos pelos acadêmicos para o desenvolvimento de seus projetos:
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Figura 2 – Áreas escolhidas pelos acadêmicos para desenvolvimento dos projetos
Fonte: Elaborado pela Autora

Das áreas escolhidas pelos acadêmicos para o desenvolvimento dos projetos,
houve uma predominância em temáticas como Língua Portuguesa e Ciências da
Natureza. A escolha pela Língua Portuguesa, revela a importância desta área de
conhecimento no processo de alfabetização e letramento nos anos iniciais da
Educação Básica. Já a escolha por Ciências da Natureza revela o interesse por temas
de cunho social como escassez de recursos hídricos, doenças endêmicas, drogas,
etc. Porém os trabalhos não se restringiram à escolha de uma única disciplina: 43%
dos projetos foram construídos de forma multidisciplinar, com desdobramentos em
vários conteúdos curriculares.
A escolha das tecnologias principais (base) para o desenvolvimento dos
projetos é mostrada na Figura 3:

Figura 3 – Tecnologias escolhidas pelos acadêmicos para desenvolvimento dos
projetos
Fonte: Elaborado pela Autora

Apesar do incentivo para utilização de diferentes tecnologias, o maior interesse
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dos acadêmicos foi pela utilização de vídeos, imagens e sites de pesquisa, que
proporcionam maior segurança no desenvolvimento de atividades escolares, pois são
ferramentas mais comuns no cotidiano das pessoas. Além das tecnologias principais,
outras tecnologias adicionais foram utilizadas para auxiliar no desenvolvimento dos
projetos, como câmeras digitais, celulares, tablets e laptops.
A utilização das tecnologias móveis sem fio tem possibilitado a criação de
diferentes contextos de aprendizagem e potencializado os processos de construção
do conhecimento. Sabendo que estas tecnologias permitem que diversos serviços e
funções estejam em um único dispositivo (multifuncionalidade e portabilidade), os
acadêmicos foram incentivados a utilizar estas tecnologias tanto para auxiliar no
desenvolvimento de seus projetos quanto para o registro de suas narrativas digitais.
Percebeu-se porém, que em função da localização dos polos em cidades
interioranas, muitos acadêmicos ainda possuem muita dificuldade em utilizar a
internet. Os celulares e tablets, por exemplo, acabam sendo mais utilizados para
registros de imagens e vídeos e em alguns casos para uso de aplicativos instalados
nestes dispositivos móveis.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa-ação permitiu aos envolvidos com os processos de ensino e de
aprendizagem da disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação, refletir acerca
de questões sociais complexas da educação formal e informal, ao criar mecanismos
para a reflexão (narrativas digitais) sobre o uso das TDIC em espaços escolares e
não-escolares (projeto). Com este trabalho foi possível relacionar o uso das TDIC em
processos educativos de formação docente com a valorização da intervenção na
realidade cotidiana das escolas, seus arredores e nas diferentes comunidades.
Os resultados alcançados com a introdução das Narrativas Digitais na disciplina
foram relevantes. A utilização do Wiki permitiu aos acadêmicos organizar melhor o
passo a passo da construção e viabilização dos seus projetos e o registro, em cada
uma das etapas, levou à reflexão de sua caminhada e de seus colegas quanto ao uso
das TDIC nos espaços escolares e não escolares.
O desenvolvimento das Narrativas Digitais permitiu que os tutores presenciais
pudessem se preparar melhor para a avaliação dos trabalhos que foram apresentados
nos polos, pois já conheciam a trajetória que cada equipe havia percorrido até o
momento da socialização dos projetos. De acordo com os relatos destes tutores, os
seminários foram muito mais produtivos, se comparados com a última oferta da
disciplina, em que não houve o registro do passo a passo da construção do projeto.
Os tutores a distância também relataram o quanto esta atividade contribuiu para
aprimorar a capacidade de comunicação pela escrita, utilizando a tecnologia,
fundamental para os processos de ensino e de aprendizagem na Educação a
Distância.
Os acadêmicos em processo de formação docente, ao articularem a realidade
da escola, do sistema educacional e da sociedade, com o domínio dos recursos
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tecnológicos e a prática pedagógica com as TDIC tiveram a oportunidade de identificar
e analisar as problemáticas envolvidas com a sua futura profissão, participar de ações
coletivas para superar tais problemáticas e compreender a importância do seu papel,
como educadores, para a sociedade.
A utilização das TDIC é determinante para uma ação pedagógica de qualidade.
Porém, não basta compreender o funcionamento de determinada tecnologia e quais
suas possíveis aplicações em sala de aula se não houver o entendimento de como
cada indivíduo se apropria dela.
Apesar do contexto formal da disciplina, o uso das Narrativas Digitais propiciou
o registro de atividades não-formais e informais realizadas na construção do projeto
Tecnologias na Escola. Entender como esses contextos foram criados e como eles se
relacionam permitiu também a ressignificação das experiências desenvolvidas pelos
acadêmicos com as TDIC, integrando-as ao currículo.
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Resumo – Este artigo norteia-se pelas preocupações em compreender as
mudanças pelas quais passa o trabalho docente, bem como a formação de
professores, no contexto contemporâneo em que as tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC), cada dia mais, são inseridas no campo
educacional. Desse modo, realizou-se uma pesquisa com docentes do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) - Campus
Barretos buscando responder o seguinte: Qual é o perfil do docente do IFSP
Campus Barretos no que tange a docência virtual e o processo de ensinoaprendizagem mediado pelas TDIC? A coleta de dados ocorreu por meio de um
questionário com questões abertas e fechadas. A análise foi subsidiada pelos
referenciais da base de conhecimento docente (SHULMAN, 1986; 2005;
MIZUKAMI, 2004), do TPACK (MISHRA e KOEHLER, 2006) e da caracterização
como nativos ou imigrantes digitais (PRENSKY, 2001). Os principais resultados
apontaram que os sujeitos investigados, em sua maior parte, possuem
conhecimento de conteúdo específico nas áreas de ciências exatas e biológicas;
45% possuem conhecimento pedagógico em geral constituído e a formação
continuada em pós-graduação ocorreu, na maioria dos casos, na mesma área da
formação inicial. Verificou-se que a maioria dos sujeitos é imigrante digital e,
portanto, seu conhecimento tecnológico se constrói ao longo da prática
profissional. Por fim, sobre o uso de TDIC, observou-se que apresentam uma
predisposição em utilizá-las, mas falta-lhes formação adequada.
Palavras-chave: Base de conhecimento docente; Tecnologias digitais; Formação
de professores.
Abstract – This article is guided by concerns in understanding the changes
undergone by the teaching work and the training of teachers, in the contemporary
context in which digital information and communication Technologies (DICT), are
inserted increasingly in the educational field . Thus, a survey was implemented with
teachers at the Federal Institute of Education, Science and Technology of São
Paulo (IFSP) - Campus Barretos seeking to answer the following: What is the
profile of teachers IFSP Campus Barretos regarding virtual teaching and the
process of teaching and learning mediated by DICT? The data were collected
through a questionnaire with open and closed questions. The analysis was
1

Pesquisa realizada no âmbito do Grupo Horizonte (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação
em Educação, Tecnologias e Linguagens/UFSCar).
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supported by the Pedagogical Content Knowledge (SHULMAN, 1986; 2005;
Mizukami, 2004), the TPACK (Mishra and KOEHLER, 2006) and characterization
as natives and digital immigrants (Prensky, 2001) theories. The main results
showed that the subjects investigated, for the most part, have knowledge of specific
content in the areas of exact sciences and biological sciences; 45% have
pedagogical knowledge often constituted in the continual training during their
postgraduate studies and it occurred, in most cases, in the same area of initial
training. It was found that most subjects are digital immigrants and thus their
technological knowledge is built along the professional practice. Finally, concerning
the use of DICT, it was observed that the teachers are predisposed to use them,
but they lack appropriate training.
Keywords:
formation.

Pedagogical

content

knowledge;

digital

technologies;

teachers

1. Introdução
O acelerado avanço tecnológico pelo qual tem passado a sociedade
contemporânea, especialmente no âmbito das tecnologias digitais de informação e
comunicação (TDIC), traz mudanças também para o campo educacional. A
crescente oferta de cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD) e o uso
cada vez maior de recursos digitais no ensino presencial podem ser apontados
como exemplos dessas mudanças.
Nesse novo contexto que se delineia, o trabalho docente se reconfigura e, do
professor, são exigidas posturas mais mediadoras perante o processo de ensinoaprendizagem, além de conhecimentos que lhe permitam incorporar tecnologias
digitais em seu fazer pedagógico, bem como atuar, na docência virtual, em
ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) de cursos a distância.
Partindo deste cenário, a investigação empreendida procurou responder à
seguinte questão de pesquisa: Qual é o perfil do docente do IFSP Campus Barretos
no que tange a docência virtual e o processo de ensino-aprendizagem mediado
pelas TDIC?
A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2016 e a coleta de dados
ocorreu por meio de um questionário disponibilizado na plataforma LimeSurvey,
contendo três grupos de questões abertas e fechadas. As questões abordaram
informações pessoais e experiência na docência, tanto presencial quanto virtual,
formação em nível de graduação e pós-graduação e uso de tecnologias digitais em
sala de aula como mediadoras do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, o
questionário continha o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Os sujeitos investigados foram os professores do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP) do Campus Barretos. A escolha destes
sujeitos se deu porque o IFSP é uma instituição que atua com diferentes níveis e
modalidades de ensino (médio, técnico e tecnológico) e com um corpo docente com
formação em diversas áreas das Ciências Humanas, Exatas e Biológicas. Os
sujeitos não exercem exclusivamente a docência virtual ou trabalham num
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determinado nível de ensino. Em outras palavras, nenhum docente é exclusivo de
qualquer nível (médio, técnico e superior) nem exclusivo da modalidade presencial
ou da docência virtual. Ao todo, responderam o questionário 20 sujeitos. Buscando
preservar o sigilo quanto aos nomes, cada docente será identificado no trabalho
como Sujeito 1, Sujeito 2, Sujeito 3 e assim por diante.
As próximas seções deste artigo estão organizadas da seguinte maneira: na
seção dois, o foco está na análise da formação dos docentes pesquisados tendo
como referência a base de conhecimento docente definida por Shulman (1986;
2005) e a categorização dos conhecimentos da base, realizada por Mizukami (2004).
Na terceira seção, é realizada uma breve explanação sobre o conhecimento
pedagógico tecnológico de conteúdo visando contextualizar o leitor para as análises
que serão realizadas na seção quatro e que abordarão o perfil dos docentes
investigados e sua relação com o uso de tecnologias digitais. Por fim, a quinta seção
apresenta algumas considerações sobre os resultados encontrados com a
investigação.

2. Base de conhecimento para a docência: o que é preciso para ser
professor?
Entre as décadas de 1980 e 1990, uma nova agenda de pesquisas em torno da
profissionalização da docência ganha espaço no cenário internacional. Como forma
de valorizar os saberes construídos e reconstruídos pelos professores ao longo de
sua trajetória pessoal e profissional, alguns autores, dentre os quais destaca-se
Shulman (2005), buscam identificar os conhecimentos que são base para o ensino e
que, em virtude disso, devem fazer parte da formação de professores, bem como de
sua prática. Desse modo, segundo Shulman (2005, p. 5), os docentes possuem uma
base de conhecimento para a docência, isto é, um corpo de conhecimentos,
habilidades, compreensões, tecnologia, ética e responsabilidade que é necessário
ao processo de ensino-aprendizagem e que, em virtude disso, deve ser
compartilhado por todos. E, para que o compartilhamento se efetive, esse corpo de
conhecimentos necessita ser codificado, publicado e inserido na formação docente.
2.1 Os conhecimentos constituintes da base
Tendo como pressuposto as pesquisas de Shulman (2005), Mizukami (2004)
categoriza os conhecimentos necessários ao exercício da docência em:
conhecimento do conteúdo específico, conhecimento pedagógico em geral e
conhecimento pedagógico do conteúdo.
Por conhecimento do conteúdo específico compreende-se aquele relacionado
à disciplina ou matéria que o professor ministra. Como a forma de organizar o
conteúdo específico é diferente em cada área de conhecimento, é preciso que o
professor compreenda os processos, procedimentos e estruturas do conhecimento
específico, indo além de conhecer conceitos e fatos. Nesse sentido, os professores
devem ser capazes de explicar os motivos pelos quais determinado conceito é
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importante dentro daquela disciplina (SHULMAN, 1986, p. 9).
O conhecimento pedagógico em geral engloba teorias e princípios do
processo de ensino-aprendizagem, conhecimentos sobre as características dos
alunos e os diversos contextos educacionais, conhecimentos sobre outras
disciplinas que podem ser abordados interdisciplinarmente, conhecimentos sobre
currículo, política educacional, finalidades e fundamentos históricos e filosóficos da
educação (MIZUKAMI, 2004, p.5). Para Shulman (1986, p. 10) tais conhecimentos
auxiliam o professor a buscar estratégias e instrumentos diferenciados no
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
Já o conhecimento pedagógico do conteúdo diz respeito à mistura entre
matéria e didática, ou seja, é o conhecimento específico para ensinar. Conforme
esclarece Mizukami (2004, p. 5), esse conhecimento “inclui a compreensão do que
significa ensinar um tópico de uma disciplina específica assim como os princípios e
técnicas que são necessários para tal ensino”. Dele fazem parte as analogias,
ilustrações, exemplos, demonstrações e outras representações que tornam o
conteúdo de determinada área acessível aos alunos.
De acordo com Shulman (1986; 2005), tanto o conhecimento do conteúdo
específico quanto o conhecimento pedagógico em geral comumente são construídos
durante a formação inicial do professor, ou seja, no período da graduação. E, ao
longo da trajetória profissional, no contato com os alunos e nas situações de ensinoaprendizagem que vivencia ou por meio de cursos de formação continuada, o
professor reelabora esses saberes, ampliando sua base de conhecimento sobre a
docência. Contudo, o conhecimento pedagógico do conteúdo possui uma
especificidade no sentido em que se constrói no exercício cotidiano da profissão, isto
é, constitui-se por meio da reflexão sobre a prática pedagógica ao longo da carreira.
2.2 A base de conhecimento dos docentes do IFSP Campus Barretos
A princípio, a formação inicial dos sujeitos parece estar distribuída de maneira
equilibrada com 12 bacharéis e nove licenciados. No entanto, vários sujeitos
acumulam ambas as titulações, pois os Sujeitos 4, 9, 12, 16 e 20 são bacharéis e
licenciados. Tal constatação pode ser explicada pelo fato de que, na instituição
específica onde os dados foram coletados, o IFSP, muitos dos docentes contratados
têm a formação inicial de bacharel. No entanto, por exigência da lei, precisam de
uma licenciatura para ministrar as disciplinas do nível técnico integrado ao Ensino
Médio. Todos possuem uma pós-graduação, sendo: três especialistas (lato sensu),
nove doutores e sete mestres. O Sujeito 19 não declarou sua formação, conforme é
possível observar no Quadro 1.
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Quadro 1 - Formação dos docentes do IFSP Barretos participantes da pesquisa
Sujeito

Bacharelado

Sujeito
1

X

Licenciatura

Sujeito
2

Tecnólogo

X

Sujeito
3

X

Sujeito
4

X

X

Sujeito
5

X

Área

Pós-Graduação

Farmácia
Bioquímica

Doutorado Alimentos e Nutrição

Informática

Mestrado Computação

Ciências da
Computação

Mestrado Sistemas de
informação

Biologia

Doutorado Ciências

Não respondeu

Doutorado não especificou a
área

Recursos em EaD

Sujeito
6

X

Administração

Doutorado Administração de
Organizações

Sujeito
7

X

Agronomia

Doutorado Agronomia

X

Letras

Mestrado Estudos Linguísticos

Ensino/
Aprendizagem de
Inglês por
Tecnologias

X

Fonoaudiologia e
Pedagogia
(cursando)

Especialização (lato
sensu) Educação Especial;
Libras; Tradução e
Interpretação

DI;
Formação
Pedagógica

Treinamento
Institucional

Sujeito
8

Sujeito
9

X

Sujeito
10

X

Agronomia

Doutorado Ciências

Sujeito
11

X

Ciência dos
Alimentos

Doutorado Bromatologia

Sujeito
12

X

Biologia

Doutorado Ecologia e Recursos
Naturais

Informática para
Gestão de
Negócios

Mestrado Educação

X

Sujeito
13

X

Sujeito
14

X

Ciências Biológicas

Doutorado Comportamento
Animal Zoologia

Sujeito
15

X

Física

Mestrado Educação

X

Geografia

Especialização (lato

Sujeito

X

Designer Instrucional

Não
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16

Sujeito
17

X

Sujeito
18

X

Sujeito
19

Não
respondeu

Não
respondeu

Sujeito
20

X

X

Não
respondeu

sensu)
Gestão do Currículo

Informou
a área

Filosofia

Especialização (lato
sensu)
Filosofia
contemporânea

Elaboração de
Materiais Didáticos
com Recursos
Tecnológicos

Turismo

Mestrado Geoambiente

Não respondeu

Não respondeu

Letras

Mestrado Linguística

Formação em
tecnologia para a
Educação

Fonte: organização própria.
Em relação ao conhecimento do conteúdo específico, é possível observar
uma maior ocorrência das áreas de exatas e biológicas. Além disso, os dados
indicam que, entre os respondentes do questionário, quase a metade tem
conhecimentos pedagógicos formais constituídos. A incidência quase absoluta de
pós-graduação mostra que a formação continuada é uma importante fonte de
saberes para a base de conhecimento docente dos respondentes. No entanto,
apenas dois sujeitos, Sujeito 13 e Sujeito 15, têm pós-graduação na área de
Educação e não na área de seus conhecimentos de conteúdo específico. Ou seja, a
formação continuada dos professores, em sua maior parte, não favoreceu, pelo
menos diretamente, a categoria de conhecimentos pedagógicos formais da base.
Sete sujeitos declararam já terem feito cursos de formação para EaD. Ou
seja, 35% dos respondentes têm saberes na categoria do conhecimento pedagógico
formal específicos para a modalidade a distância e o uso de TDIC.

3. O conhecimento necessário para a mediação pedagógica com o uso
de tecnologias digitais
A inserção das tecnologias digitais no contexto educacional, seja pela expansão dos
cursos oferecidos na modalidade de Educação a Distância (EaD), seja como apoio
às práticas pedagógicas presenciais, tem provocado mudanças no processo de
ensino-aprendizagem e exigido, por parte dos professores, novas posturas
pedagógicas.
Como boa parte dos professores não teve contato com essas tecnologias
durante sua formação inicial nos cursos de graduação, o conhecimento relativo ao
seu uso no processo de ensino-aprendizagem é construído no fazer-docente, por
meio da reflexão sobre a prática profissional. Nesse sentido, os estudos de Shulman
(1986; 2005) sobre a base de conhecimento docente têm sido utilizados nas
análises de práticas pedagógicas de professores que atuam em cursos a distância
ou utilizam tecnologias digitais em aulas presenciais. No entanto, pesquisas mais
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recentes apontam o conhecimento tecnológico, além das categorias do
conhecimento pedagógico e de conteúdo, como parte da Base de Conhecimento
Docente. A esse conhecimento denomina-se conhecimento tecnológico pedagógico
de conteúdo e utiliza-se a sigla em inglês TPACK2 para referir-se a ele.
Para Mishra e Koehler (2006), docentes na atualidade terão sempre de
atualizar saberes sobre o uso das TDIC. Um contexto bem diferente de quando a
Base de Conhecimento foi elaborada por Shulman em meados dos anos 1980.
Nesta época as tecnologias utilizadas pelos professores eram relativamente estáveis
e padronizadas. O conhecimento tecnológico se tornou uma importante categoria de
saberes relativos à docência. O modelo teórico do TPACK acrescenta as seguintes
categorias à base de conhecimento docente:
•
Conhecimento tecnológico - Pode ser tanto o conhecimento de
tecnologias já integralizadas à prática docente como livros, lousa e giz como
tecnologias ainda relativamente recentes e avançadas como as TDIC. Isso envolve
habilidades para manusear essas tecnologias.
•
Conhecimento tecnológico de conteúdo - É a maneira como tecnologia
e conhecimento específico de conteúdo se relacionam. Diferentes tecnologias
significam diferentes possibilidades de representações do conteúdo específico.
•
Conhecimento tecnológico pedagógico - É o saber docente sobre os
componentes e as possibilidades de várias tecnologias ao serem usadas no
processo de ensino-aprendizagem. Pode incluir o conhecimento sobre as diferentes
ferramentas que podem ser utilizadas para determinadas tarefas e a habilidade de
escolher a mais apropriada para determinadas estratégias pedagógicas.
•
Conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo - Requer um
entendimento de representações de conceitos usando tecnologias e técnicas
pedagógicas que usam tecnologias para ensinar o conteúdo. Conhecimento dos
saberes prévios dos estudantes sobre tecnologia e teorias de epistemologia e
conhecimento de como as tecnologias podem ser usadas para construir novos
conhecimentos, desenvolver novas epistemologias e fortalecer conhecimentos
prévios.

4. O docente do IFSP Barretos e o uso de tecnologias digitais
A seguir serão apresentados dados acerca de docentes do IFSP Campus Barretos
sobre o uso de TDIC no processo de ensino-aprendizagem. Os dados são relativos
ao perfil, formação, experiência docente e as TDIC que utilizam em sala de aula.
4.1 Perfil docente quanto à faixa etária e as relações com o uso de TDIC
A faixa etária dos indivíduos é importante porque tem relação direta com o
uso das TDIC pelo docente. Indivíduos caracterizados como imigrantes digitais têm
2

Technological Pedagogical Content Knowledge.
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uma relação diferente com o conhecimento tecnológico que os ditos nativos digitais.
Prensky (2001) define nativos digitais como “falantes nativos” da linguagem digital
de computadores, videogames e da Internet. Ou seja, pessoas que nasceram e
cresceram em um contexto permeado pelas TDIC. Enquanto que os imigrantes
digitais são as gerações que não nasceram no mundo digital, mas que, em um certo
momento de suas vidas, adotaram as TDIC. Nativos digitais estão acostumados a
receber informações rapidamente e a fazer várias tarefas simultaneamente (como
links de hipertexto) e funcionam melhor quando em rede. Os imigrantes digitais
tendem a preferir um aprendizado mais vagaroso sobre como lidar com as TDIC, ou
seja, passo-a-passo, um item por vez e sem a preocupação de recompensas
imediatas. Não só os imigrantes digitais aprendem assim, como tendem a querer
ensinar da mesma forma. Portanto, os imigrantes digitais devem mudar suas
metodologias, além de aprenderem as novas tecnologias, para se adaptarem de fato
a este novo mundo.
Em relação à faixa etária, os sujeitos investigados se distribuem conforme a
Figura 1.
Faixa etária dos docentes investigados

14

1

2

3

Menos de 25 25 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos
anos
Figura 1 - Faixa etária dos docentes do IFSP Barretos participantes da pesquisa.
Fonte: autoria própria.

Dentre os nossos sujeitos, apenas três são nativos digitais (Sujeitos 8, 14 e
19). Os demais encontram-se nas faixas de 31 a 40 anos ou de 41 a 50 anos e
podem ser considerados como imigrantes digitais. Desta forma, podemos inferir que
a maioria dos respondentes do questionário tiveram de construir muitos saberes na
categoria de Conhecimentos Tecnológicos. Levando em conta que o imigrante digital
também tem dificuldades com metodologias que empreguem as TDIC, também
pode-se inferir que a categoria de Conhecimento Pedagógico Tecnológico dos
sujeitos da investigação demanda bastante atualização.
4.2 O docente do IFSP Barretos e sua experiência em EaD
As pesquisas mais recentes sobre docência virtual trazem dados sobre o
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perfil de docentes de diversos cursos na modalidade EaD que indicam que os
professores estão, na maioria dos casos, em suas primeiras experiências com a
modalidade a distância, apesar de já apresentarem uma larga experiência na
modalidade presencial (CORRÊA e MILL, 2014; CHAQUIME, 2014). Muitos também
são imigrantes digitais, o que implica uma atualização e [re]construção de saberes
sobre como lidar com as TDIC (CORRÊA e MILL, 2014; CESÁRIO, 2014). A
formação continuada é uma importante fonte de conhecimentos para suas bases,
mas dependem largamente da prática para a construção de seus saberes (CORRÊA
e MILL, 2014). Além do mais, um número reduzido de docentes investigados
também tinha a EaD como objeto de pesquisa (MARTINS, 2015 e CORRÊA e MILL,
2014). Essas investigações mostraram como a prática ainda é muito necessária para
os docentes virtuais no que tange a construção de saberes para o exercício da
docência, pois os conhecimentos pedagógicos formais sobre EaD dos docentes
sujeitos destas investigações ainda são muito reduzidos, se limitando a cursos de
pequena duração ofertados pelas IES onde trabalham com docência virtual.
Quando analisou-se o perfil dos docentes investigados para esta pesquisa, foi
possível notar que muitos se encontram na condição de imigrantes digitais, como diz
a literatura recente. Acerca da experiência em EaD dos docentes investigados,
constatou-se que, dos respondentes, apenas os Sujeitos 1 e 14 não tiveram contato
algum com EaD. Os Sujeitos 5, 8 e 12 já estiveram na condição de aluno e docente
ou tutor virtual. Ou seja, dos dois lados do processo de ensino-aprendizagem em
EaD. O restante apenas vivenciou um lado do processo de ensino-aprendizagem na
modalidade a distância. Esse é um dado que chama a atenção sobre o perfil dos
sujeitos, pois o fato de professores declararem que nunca vivenciaram a condição
de aluno em EaD revela que existem docentes que já atuaram na modalidade sem
terem passado por um curso de formação e não têm experiências prévias à própria
prática docente. Os Sujeitos 6 e 18, além de estarem nessa condição, também são
imigrantes digitais. Os Sujeitos 10 e 13 responderam não terem experiência em EaD
na condição de alunos, mas quando questionados sobre suas formações, disseram
já terem feito cursos relacionados a recursos para EaD. Se levarmos em conta que o
Conhecimento Pedagógico Tecnológico dos imigrantes digitais necessita
atualização, torna-se mais sério ainda que estes sujeitos não tenham uma formação
voltada para a docência virtual. Em contrapartida, metade dos respondentes já
vivenciou a EaD na condição de aluno, mas ainda não têm prática docente na
modalidade.
O Sujeito 5 declarou ter menos de 1 ano de experiência docente em EaD,
mas já esteve na condição de aluno. O Sujeito 6 declarou ter entre 6 e 10 anos de
experiência docente na modalidade a distância, mas nunca esteve na condição de
aluno. Todos os demais sujeitos que declararam ter trabalhado com docência virtual
tiveram entre 1 e 3 anos de experiência na modalidade. O quadro 2, abaixo, mostra
os dados acerca da experiência docente em EaD dos respondentes do questionário.
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Quadro 2 - Experiência docente em EaD dos Sujeitos
Sujeitos

Tem experiência em EaD
como aluno

Tem experiência em EaD
como tutor

Tem experiência em EaD
como professor

Sujeito 1

X

Sujeito 2
Sujeito 3

X

X

X

Sujeito 4
Sujeito 5

Não tem experiência
em EaD

X
X

X

Sujeito 6

X

Sujeito 7

X

Sujeito 8

X

Sujeito 9

X

Sujeito
10

X

X

Sujeito
11

X

Sujeito
12

X

Sujeito
13

X

X

Sujeito
14

X

X

Sujeito
15

X

Sujeito
16

X

Sujeito
17

X

Sujeito
18

X

Sujeito
19

X

Sujeito
20

X
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Fonte: organização própria.
4.3 O docente do IFSP Barretos e o uso de TDIC em sala de aula
Do total de respondentes, 17 afirmaram ser importante o uso de TDIC em sala
de aula. Metade dos respondentes do questionário, ou seja, dez sujeitos, declararam
usar TDIC em sala de aula ao menos regularmente. Somente os Sujeitos 3 e 11
declararam não utilizar TDIC em sala de aula “quase nunca” e “nunca”
respectivamente. Sujeitos 1, 9 e 10 declararam utilizar “sempre”. Sujeitos 6 e 12
“quase sempre”. A figura 2 abaixo mostra as respostas dos sujeitos.

Figura 2 - Frequência de uso das TDIC em sala de aula pelos docentes pesquisados.
Fonte: Organização própria.

O Sujeito 3 é imigrante digital e tem experiência na condição de aluno na
modalidade a distância. Ao que tudo indica, para este respondente, somente
aprender formalmente como usar as TDIC não foi suficiente para que seu uso se
tornasse regular em sala de aula, conforme se justifica:
Eu ainda sou receoso com a utilização de datashow para apresentar o
conteúdo. Prefiro a lousa pra demonstrar a síntese de um raciocínio. Vejo
que quando utilizo slides para apresentar conteúdo há grande desinteresse
dos alunos durante a apresentação, pois os mesmos acreditam que apenas
com o slide serão capazes de estudar em casa; quando utilizo lousa a
participação na aula é maior, apesar de o tempo para se apresentar um
conteúdo ser menor. Mas creio que a utilização do ambiente virtual é
fundamental (SUJEITO 3 - Comentário 1).

O Sujeito 3 evita as TDIC por acreditar que os alunos dão pouca atenção ao
material durante a aula. Provavelmente ele disponibilizava a apresentação para os
alunos via ambiente virtual ou outro recurso online. Ao usar a lousa, os alunos
forçosamente terão de copiar seu conteúdo e fazer anotações em aula, pois não
contarão com a apresentação para consultarem mais tarde. Mesmo não utilizando
TDIC em sala de aula, o professor diz contar com o uso do ambiente virtual.
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O Sujeito 11 declarou não saber utilizar TDIC em sala. Ele é um imigrante
digital e declarou ter experiência em EaD na condição de aluno, apesar de não ter
especificado em que curso. Se justificou dizendo não utilizar tecnologias digitais em
sala de aula simplesmente por não saber como fazê-lo. No entanto, respondeu que
considera importante o uso de TDIC em sala de aula: “Acredito que com o uso das
tecnologias os alunos e professores possam adquirir maior interação, pois diferentes
ferramentas podem ser utilizadas” (SUJEITO 11 - Comentário 2).
4.4 TDIC utilizadas pelos docentes do IFSP Barretos
Finalmente, questionou-se quais as TDIC utilizadas em sala de aula pelos
docentes investigados. Datashow e e-mail aparecem como os recursos mais
utilizados, seguidos de ambiente virtual e vídeo-aulas. Os respondentes também
alegaram utilizar recursos como blogs, animações e ferramentas em nuvem para
elaboração conjunta de trabalhos. Tais informações podem ser observadas na
Figura 3 abaixo.

Figura 3 - TDIC utilizadas pelos docentes investigados em sala de aula.
Fonte: autoria própria.

As tecnologias mais utilizadas pelos sujeitos são para exposição de conteúdo
(Datashow) e envio de arquivos do material (e-mail). O e-mail também pode ser
usado para envio de feedback, mas os docentes não especificaram como utilizam
esse recurso. Os AVA também têm funções que vão além de repositório de
materiais, mas ainda é preciso levantar dados de como são usados pelos docentes.
Os dados indicam uma disposição dos professores em utilizar TDIC em sala de aula,
mas ainda parece ser muito pautada em exposição de conteúdo.
As falas dos sujeitos trazem pistas para justificar essa forma de uso das
TDIC. O Sujeito 11 comenta que “seria importante treinamento na plataforma
MOODLE” (Sujeito 11 - Comentário 3). O Sujeito 18 argumenta que “a formação dos
docentes com as novas tecnologias está muito aquém do necessário” (Sujeito 18 ___________________________________________________________________________
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Comentário 4). O Sujeito 20 traz um comentário sobre a falta de recursos para que o
professor utilize as TDIC de forma adequada em sala de aula:
Creio que os recursos ainda são escassos (poucos) nas instituições para
que o professor possa trabalhar constantemente com os alunos com as
tecnologias digitais: há laboratórios de informática, mas que não atendem,
de forma confortável, uma turma com mais de trinta alunos. Geralmente,
temos que solicitar que façam utilizem [sic] recursos próprios para que
possam produzir o que se pede. Os alunos se mostram muito motivados
quando solicitados que produzam a partir das tecnologias… (Sujeito 20 Comentário 5).

As falas dos respondentes apontam a disposição de utilizarem TDIC mas,
segundo suas percepções, falta-lhes formação e recursos físicos adequados. Os
dados apontam na direção de docentes que entendem que o uso de tecnologias
digitais em sala de aula traz vantagens e poderia ser mais explorado. No entanto,
barreiras de infraestrutura e de formação limitam que suas práticas envolvam mais
as TDIC no processo de ensino-aprendizagem. Mais especificamente, o
Conhecimento Tecnológico Pedagógico parece ser a categoria que carece de mais
atualização na base dos docentes investigados. Isso fica evidente nos comentários 3
e 4.

5. Considerações finais
O presente artigo foi elaborado a partir de uma investigação que buscou responder o
seguinte questionamento: Qual é o perfil do docente do IFSP Campus Barretos no
que tange a docência virtual e o processo de ensino-aprendizagem mediado pelas
TDIC?
Os dados colhidos com a aplicação do questionário foram analisados à luz de
referenciais teóricos da base de conhecimento docente (SHULMAN, 1986, 2005;
MIZUKAMI, 2004), do conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo (MISHRA
e KOEHLER, 2006) e da caracterização como nativos ou imigrantes digitais
(PRENSKY, 2001).
No que diz respeito à base de conhecimento docente, observou-se que o
conhecimento de conteúdo específico dos sujeitos investigados concentra-se nas
áreas de exatas e biológicas. Verificou-se, ainda, que dos 20 participantes da
investigação, nove (45%) declararam ter formação em cursos de licenciatura, o que
permite dizer que possuem conhecimentos pedagógicos formais constituídos.
Outro ponto evidenciado sobre a base de conhecimento dos sujeitos foi a
incidência quase absoluta de pós-graduação, dado que pode indicar a formação
continuada como sendo uma importante fonte de saberes para a base de
conhecimento docente dos respondentes. Contudo, o fato de apenas dois sujeitos
terem apontado cursos de pós-graduação na área de Educação e não em suas
áreas de conhecimento específico pode levar a pensar que a formação continuada
dos professores, em sua maior parte, não favoreceu, pelo menos diretamente, a
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categoria de conhecimentos pedagógicos formais da base, mas sim a categoria do
Conhecimento de Conteúdo Específico.
A respeito da formação específica para EaD, sete sujeitos pesquisados (35%)
declararam já terem feito cursos de formação para a modalidade, do que se pode
deduzir que construíram saberes na categoria do conhecimento pedagógico formal
específicos para a EaD e o uso de TDIC.
Acerca da caracterização como nativos ou imigrantes digitais, foi possível
verificar, por meio dos dados, que apenas três sujeitos são nativos digitais por se
encontrarem na faixa etária de menos de 25 anos ou entre 25 e 30 anos. Os demais
sujeitos, por estarem nas faixas entre 31 e 40 anos ou de 41 a 50 anos, podem ser
considerados imigrantes digitais. Desses dados é possível depreender que a maior
parte dos sujeitos precisou construir, ao longo da trajetória profissional, saberes
relativos ao conhecimento tecnológico.
Em relação ao uso de TDIC em sala de aula, os dados colhidos demonstram
uma predisposição dos sujeitos, porém o uso limita-se, ainda, a um recurso
tecnológico para a exposição de conteúdos. Segundo as falas dos sujeitos, falta-lhes
formação, bem como infraestrutura mais adequada para ampliar o uso dessas
tecnologias.
A amostragem do estudo foi pequena e mais dados seriam necessários para
aprofundarmos sobre a questão. O que pôde ser observado é que há necessidade
para os sujeitos investigados de atualizarem, principalmente, a categoria dos
Conhecimentos Tecnológicos Pedagógicos de Conteúdo e, por consequência, o
Conhecimento Tecnológico Pedagógico de Conteúdo. As falas e comentários de
alguns dos sujeitos tornaram evidente a construção de saberes nessas categorias
para que possam implementar, de forma mais contundente, o uso de TDIC em suas
práticas.
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Resumo – Apresenta o recorte de uma pesquisa de campo realizada e defendida
no Curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo.
Objetiva compreender os processos de constituição do ser e dos saberes docentes
na visão de estudantes egressos de cursos de licenciaturas a distância desta
Universidade, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, ofertadas no
Polo do município de Itapemirim - Espírito Santo. A pesquisa constituiu-se em um
estudo de caso qualitativo com aporte teórico em Nóvoa, Freire e Tardif. A
abordagem aos sujeitos deu-se por meio de questionário, entrevista coletiva e um
fórum virtual temático. Os dados foram analisados por meio da técnica de
triangulação, evidenciando uma variedade de sentidos atribuídos aos conceitos de
docência, aos saberes da docência e a sua constituição em meio a processos
formativos ao longo de toda a vida. Aponta para a necessidade de uma formação
contínua do docente após a obtenção de sua titulação profissional e confirma a
EAD como possibilidade de acesso a essa formação na/pela Universidade pública,
em tempos e espaços que se vêm constituindo, em meio às novas tecnologias da
informação e da comunicação.
Palavras-chave: Formação, Saberes Docentes, Educação a Distância, Sistema
Universidade Aberta do Brasil.
Abstract - Displays the clipping of a field research conducted and defended the
Master's Degree in Education from the Federal University of Espirito Santo. It aims
at understanding the formation processes of being and knowledge of teachers in the
eyes of students graduating from undergraduate courses to distance this University
under the System Open University of Brazil, offered the Polo in the municipality of
Itapemirim - Holy Spirit. The research consisted in a qualitative case study with
theoretical support in Nóvoa, Freire and Tardif. The approach to the subject was
made by means of a questionnaire, press conference and a thematic virtual forum.
Data were analyzed using triangulation technique, showing a variety of meanings
attributed to the concepts of teaching, the knowledge of teaching and its
incorporation in the midst of training processes throughout life. Points to the need for
continuous training of teaching after obtaining their professional qualification and
confirms the EAD as the possibility of access to such training in / by the public
University in times and spaces that have been constituted, among the new
information technologies and communication.
Keywords: Training, Teaching Knowledge, Distance Education, Open University
System in Brazil.
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Introdução
A temática da formação de professores vem sendo amplamente discutida e
defendida pelos estudiosos da área da educação, ganhando especial destaque após
a promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a
qual preconiza que a formação mínima deverá ser obtida em nível superior.
No entanto, a sua problematização como objeto de investigação científica
mostrou-se bastante reduzida, sobretudo até a década de 1980. Tal realidade muda
à medida que se amplia o atendimento à população escolarizável, no ensino
fundamental e, mais recentemente, no ensino médio.
O rápido e contínuo crescimento da oferta e da obrigatoriedade da
escolarização contribui para a ampliação da complexidade do ser professor e dos
saberes necessários à sua profissão, visto que provoca alterações no perfil e
acentua a diversidade social, econômica e cultural entre os estudantes por eles
atendidos. Além da exigência de novos conhecimentos, métodos e técnicas, requerse ao professor maior participação no âmbito da gestão da escola e um intenso
diálogo com as famílias e as comunidades em que essas escolas estão inseridas.
Com efeito, novos desafios são postos não só aos educadores, mas também
às instâncias responsáveis por sua formação. Afinal, como formar um profissional
que dê conta dessas novas demandas? Que saberes um estudante egresso de um
curso de licenciatura precisa articular para atuar na profissão docente? Que
estratégias adotar para, além de formar novos professores, trazer de volta às salas
de aula os professores formados em nível de ensino médio e já em serviço?
O trabalho de investigação, ora apresentado, insere-se no debate das
implicações trazidas pela atual política de formação de professores para a educação
básica, instituída pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizada pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em
articulação com os entes federados e as Instituições Públicas de Ensino Superior
brasileiras (Ipes), a qual normatiza, estimula e fomenta propostas de cursos de
formação inicial e continuada desses professores, por meio da modalidade de
Educação a Distância (EAD).
A formação do professor na/pela Universidade brasileira mostra-se como uma
importante conquista para a categoria, que há muito vem reivindicando esse direito,
especialmente por meio de associações e organismos que se dedicam à pesquisa e
ao debate acerca dessa temática. No entanto, a possibilidade de utilização da
Educação a Distância como principal estratégia de governo para essa garantia traz
uma calorosa discussão e divide opiniões entre educadores e pesquisadores.
De um lado, comemora-se a ampliação do acesso dos professores ao nível
superior e a sua interiorização em lugares historicamente desassistidos por esse
direito; de outro, lamenta-se o fato de ver, mais uma vez, a centralidade das
questões inerentes à formação de professores como uma prioridade “postergada”
(FREITAS, 2008).
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Na literatura do campo, os estudos que relacionam a EAD com a formação de
professores tratam, com maior ênfase, da formação continuada em detrimento da
formação inicial, o que parece indicar, a princípio, um baixo interesse por pesquisas
nesta área específica. No cenário das licenciaturas, destacam-se, os estudos de
Preti (2001), Neder (2005) e Alonso (2005), sobretudo acerca da experiência da
Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT1, onde atuaram como professores.
No bojo dessas tensões, é inegável o fato de que, em termos quantitativos,
houve um crescimento explosivo, com relação tanto às matrículas quanto aos cursos
e às instituições, criadas e/ou credenciadas para a oferta do ensino superior no
Brasil. Os dados estatísticos publicados acerca da educação superior no Brasil
confirmam esse rápido crescimento, denominado como um verdadeiro boom pelos
pesquisadores da área.
Ressalta-se que, embora suas práticas e experiências possam ser
remontadas aos primórdios da comunicação humana, a EAD consolidou-se como
modalidade oficial de ensino no Brasil, por meio de um arcabouço legal que teve
origem no art. 80 da Lei 9.394/96, que instituiu as atuais diretrizes e bases da
educação nacional (BRASIL, 1996).
O Decreto 5.622, de 19/12/1995, regulamenta e define a EAD como uma
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de
ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades
educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005).
Utilizando-se desse dispositivo, o governo federal instituiu, por meio do
Decreto 5.800/2006, de 8/6/2006, o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), a
princípio no âmbito da extinta Secretaria de Educação a Distância (Seed) do MEC.
Desde 2009, por meio da Portaria n.º 318/2009, de 2/4/2009, a operacionalização do
sistema UAB foi transferida para a Diretoria de Educação a Distância da Capes,
denominada por alguns estudiosos da área como a “nova CAPES2”.
O objetivo prioritário do Sistema UAB é a formação de professores para a
educação básica, por meio do fomento e articulação de parcerias com as Ipes para a
oferta de cursos na modalidade EAD e com os entes federados para a implantação e
estruturação dos polos de apoio presencial. Atualmente a UAB representa a principal
estratégia de formação universitária de professores, estando presente em todos os
estados da federação.
1

A Universidade Federal de Mato Grosso foi a primeira IES brasileira a ofertar um curso de
licenciatura na modalidade EAD e sua experiência foi inspiradora para o início da EAD na Ufes.
Ressalta-se que as primeiras experiências da UFMT e da UFES com a EAD ocorreram antes da
criação do Sistema UAB.
2
A Lei 11.502/2007, de 11/7/2007, modificou as competências e a estrutura organizacional da Capes,
agregando a esta a responsabilidade da formação de professores para a educação básica, em todos
os níveis e modalidades. Para tanto, foram criadas duas diretorias: A Diretoria de Educação Básica
(DEB) e a Diretoria de Educação a Distância (DED). Na DED, se encontra alocado o Sistema UAB.
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Dessa conjuntura, esta pesquisa delimitou-se ao universo dos estudantes
egressos dos cursos de licenciatura a distância, ofertados pela Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES), no âmbito do Sistema UAB, no Polo da cidade de
Itapemirim - Espírito Santo (ES).
A construção e sistematização de suas bases teórico-metodológicas foram
delineadas no formato de um estudo de caso qualitativo, o qual percorreu, desde a
intencionalidade inicial até o encontro de novas e diferentes formas de conceber as
ideias que a fundamentam, um caminho que teve como eixo norteador o seguinte
problema: “Como os estudantes egressos compreendem o processo de formação
docente vivido nos cursos de licenciatura a distância, ofertados pela Ufes, no Polo
de Apoio Presencial do Sistema UAB de Itapemirim - ES e quais sentidos eles
atribuem aos saberes produzidos ao longo de suas trajetórias de formação?”
Nesta direção, a pesquisa buscou compreender, por meio dos dados
produzidos, como se deu o processo de constituição do ser docente e dos saberes
da profissão docente ao longo de suas trajetórias de formação, definindo como
recorte temporal o antes, o durante e o depois de terem cursado uma licenciatura
ofertada pela Ufes, via EAD, no Polo UAB de Itapemirim - ES.
Para fins didáticos, dividimos o texto em três principais partes, além da
introdução e das considerações finais. Na primeira parte, apresentaremos os
fundamentos teóricos que nortearam nossas opções metodológicas; na segunda
parte, traremos os referenciais teóricos que elencamos para fundamentar nossas
análises acerca da formação, da docência e dos saberes da docência; e, na terceira
parte, apresentamos um recorte dos resultados obtidos por meio de nossa análise
em meio aos dados produzidos junto aos sujeitos participantes da pesquisa.
Ao finalizarmos, tecemos algumas considerações, num esforço de síntese de
nossa elaboração e reelaboração, ante as muitas contribuições de nossos
interlocutores ao longo deste trabalho. Esperamos, por meio dele, elucidar os
principais conceitos e ideias do estudo, vislumbrando sempre a possibilidade de
novas indagações e novas perspectivas de compreensão desse fenômeno tão
complexo, que é a formação inicial de professores, por meio da modalidade EAD.
1.

Itinerários teórico-metodológicos da pesquisa

Tendo em vista a natureza da investigação, optamos pela utilização do estudo de
caso qualitativo, por considerar, assim como Goldenberg (2004), que se trata de [...]
“um método com o qual se pode adquirir conhecimento de um fenômeno estudado, a
partir da exploração intensa de um único caso” (p. 33).
Para Yin (2005), o estudo de caso é a melhor estratégia para pesquisas do
tipo “como” ou “por que” são feitas, quando o investigador possui pouco controle
sobre os eventos e o foco é um fenômeno contemporâneo. Ainda segundo esse
autor, o estudo de caso é [...] “uma investigação empírica que analisa um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto real” (YIN, 2005, p. 32).
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Nessa perspectiva, delineamos o nosso estudo em torno de um caso que se
delimita aos saberes e sentidos produzidos pelos primeiros alunos licenciados à
profissão docente, via EAD, pela Ufes, no Polo UAB de Itapemirim - ES.
O esforço, ao compor os dados a serem analisados, deteve-se exatamente
em obter desses sujeitos a relevância desse percurso ao processo de formação
inicial vivido em um tempo e espaço que lhes foram únicos, mas que constituem, em
virtude de sua relevância social, um fenômeno de extrema relevância à
compreensão dos processos de formação de professores para a educação básica,
pelas IES brasileiras, no âmbito do Sistema UAB.
Durante a etapa de coleta e produção de dados, utilizamos três principais
instrumentos: um questionário semiestruturado para resposta individual, com leitura
orientada pelo pesquisador; uma entrevista coletiva com temas predefinidos para um
debate aberto e provocativo, sob a mediação da pesquisadora; e um fórum virtual
temático, em uma sala criada na plataforma moodle3, para fins específicos da
investigação, também com temas predefinidos e sob a mediação da pesquisadora.
O questionário priorizou o levantamento de questões objetivas, tais como:
idade, sexo, estado civil, experiência profissional e formação/titulação anterior. Com
finalidades articuladas, a entrevista coletiva e o fórum virtual abordaram questões
relacionadas às memórias e impressões acerca do processo de formação vivido,
bem como dos saberes produzidos ou ressignificados, num recorte temporal que
compreendia: o antes, o durante e o após a integralização dos cursos.
Nesse sentido, podemos afirmar que nossos sujeitos não foram meros
respondentes, mas coautores de um processo formativo e reflexivo, construído com
a pesquisadora. O fórum temático possui um caráter colaborativo e se apoia no
compartilhamento de papéis entre os participantes. O modelo de interação proposto
é multidirecional, o que significa dizer que não há uma hierarquia nas relações, pois
todos podem tanto perguntar quanto responder.
Subsidiariamente, também nos utilizamos de fontes documentais, como os
projetos pedagógicos dos cursos, os relatórios da direção pedagógica do
ne@ad/UFES e documentos normativos em vigor. Vale ressaltar, ainda, que o diário
de campo, produzido pela autora, constituiu-se em uma rica fonte de dados e
registros sistematizados ao longo de toda a pesquisa.
Como sujeitos da pesquisa, constituímos um grupo de estudantes dos cursos
de Licenciatura em Artes Visuais, Física e Química no Polo UAB de Itapemirim - ES.
No Polo UAB de Itapemirim/ES, foi matriculado, em 2008, um total de 90 estudantes,
sendo 30 em cada um dos três cursos. Ao final de 2013, tínhamos um quantitativo
de 34 estudantes concluintes, dos quais 19 eram do curso de Artes Visuais, oito do
3

De acordo com Sabbatini (2007), o Moodle é uma plataforma de aprendizagem a distância baseada
em software livre. O termo é um acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment (ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos) que vem sendo
desenvolvido continuamente por uma comunidade de centenas de programadores em todo o mundo.
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curso de Física e sete do curso de Química. Por adesão e sorteio, foram
selecionados três estudantes egressos de cada curso.
Com base nos dados coletados por meio do questionário, foi possível verificar
que se trata de um grupo heterogêneo quanto à idade, formação e experiência com
o magistério. Essa diversidade mostrou-se bastante positiva e enriquecedora tanto
ao momento do debate quanto ao momento das análises.
Destaca-se, sobretudo, uma maioria de estudantes que tiveram sua primeira
experiência com a Ufes e com a EAD, por meio das licenciaturas cursadas no Polo
UAB de Itapemirim - ES, o que confirma o caráter de democratização do acesso à
universidade pública, preconizado pelo programa de interiorização da Ufes, bem
como pelo Sistema UAB. Na parte três, traremos parte dessas informações,
articulados aos dados, em nossas análises.
2.

A formação e a constituição do ser e dos saberes docentes:
contribuições teóricas

Para composição de nosso quadro teórico, encontramos, nas categorias de análise
dos teóricos Nóvoa, Tardif e Freire, a convergência de ideias que consideraram que
a formação ocorre no sujeito, pelo sujeito e com o sujeito e que esta antecede a toda
e qualquer prática intencional e sistematizada de formação. O conceito de formação
inclui, para esses autores, uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano
global que é preciso ter em conta, ante outras concepções eminentemente técnicas.
Freire (1996) apresenta e problematiza saberes que considera indispensáveis
à formação e à prática docente. Articulado a esses saberes, discute temas como a
ética, a autonomia, a esperança e a responsabilidade dos educadores para com a
formação dos discentes. Chama-nos a atenção para a importância da dimensão
técnico-científica e da rigorosidade metódica na formação e no trabalho dos
professores. No entanto, lembra que esse processo não pode ocorrer fora de uma
dimensão estética, o que chama de “boniteza” necessária à prática educativa.
Tal reflexão coloca o educador comprometido e ético ante uma das mais
principais tarefas da educação, que é o trabalho pela descoberta do novo. A
formação do professor, nesse sentido, não pode ocorrer de forma desvinculada ao
seu compromisso com a educação.
Para Freire (2011), não é possível ser professor sem a percepção cada vez
melhor de que a prática docente não pode ser neutra, e afirma: “[...] minha prática
exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de
mim que escolha entre isto e aquilo” (FREIRE, 2011).
Os estudos de Nóvoa4 (1992) assinalam que a maneira como o professor
4

Vale ressaltar que as pesquisas de Nóvoa, acerca da formação de professores, vêm sendo
construídas no contexto da educação de Portugal. No entanto, suas reflexões oferecem ampla
sustentação para pensarmos a formação de professores no Brasil.
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ensina está diretamente relacionada ao que ele é como pessoa em suas múltiplas
dimensões, sendo impossível separar o eu profissional do eu pessoal. Tal
perspectiva vai de encontro à ideia de professor como protagonista, autor e gestor
de seus processos formativos e de saberes construídos durante a vivência da
profissão numa formação atravessada por conhecimentos produzidos na vida, na
instituição escolar e na sociedade como um todo.
Ampliando a discussão sobre o conceito de formação, Nóvoa (1992) tem
posto ênfase em estudos tanto sobre a vida dos professores quanto sobre o sentido
que imprimem ao seu trabalho. Para ele, a formação é algo que pertence ao próprio
sujeito e se inscreve num processo de ser – a vida e as experiências, o passado – e
um processo de ir sendo: os projetos e as ideias de futuro. A formação é, nesse
sentido, uma conquista feita com ajuda dos mestres, dos livros, das aulas, dos
computadores, mas depende sempre de um trabalho pessoal. Nessa perspectiva,
afirma que ninguém forma ninguém. Cada um se forma a si próprio (NÓVOA, 2004).
Considera o autor que a formação é sempre um processo de transformação
individual, na tripla dimensão do saber (conhecimentos), do saber fazer
(capacidades) e do saber ser (atitudes). Para concretizar esse objetivo, o autor
supõe uma grande implicação do sujeito em formação, de modo a ser estimulada
uma estratégia de “auto-formação”.
Essas reflexões têm motivado a pensar que a formação de professores, de
forma muito mais ampla, constitui um processo de desenvolvimento profissional
emancipatório e autônomo que incorpora a ideia de percurso profissional, não como
uma trajetória linear, mas como evolução, como continuidade de experiências,
marcadas por fases e momentos em que diferentes fatores atuam, sejam sociais,
políticos, pessoais, sejam familiares.
Tardif (2012) relaciona o “ser” ao “saber fazer” exigido pela profissão, numa
perspectiva teórica assinalada por ele como própria e compreende que não é
possível separar a questão do saber dos professores das outras dimensões do
ensino, nem do estudo do trabalho realizado diariamente pelos professores.
Com relação à formação, Tardif (2012) assinala que ela se faz somente como
fruto do saber acadêmico, escolar, universitário, dos saberes adquiridos nos cursos,
mas também dos saberes intuitivos adquiridos em sala de aula, espaço por
formação por excelência para o qual convergem reprodução e inovação. De acordo
com Tardif (2012):
[...] o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no
intuito de realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma
coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles e está
relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de
vida e com a sua história profissional, com as suas relações com os alunos
em sala de aula e com os outros atores escolares na escola (TARDIF, 2012,
p. 11).

Assim, o autor defende que esse saber é um saber social, partilhado por todo
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um grupo de agentes que possuem uma formação comum, trabalham numa mesma
organização e estão sujeitos a condicionamentos e recursos comparáveis. Desse
ponto de vista, Tardif (2012, p. 12) nos afirma que as representações ou práticas de
um professor específico, por mais originais que sejam, ganham sentido somente
quando colocadas em destaque em relação a uma situação coletiva de trabalho.
Além disso, a posse e a utilização desse saber repousam sobre um sistema
que vem garantir a sua legitimidade e orientar a sua definição. Um professor nunca
define sozinho e em si mesmo o próprio saber profissional; ao contrário, esse saber
que é produzido socialmente resulta de uma negociação entre diversos grupos.
Os conceitos de saberes e de práticas, abordados por Freire, Nóvoa e Tardif,
assim como os conceitos de formação e de socialização profissional, mostram-se
apropriados para pensarmos o processo de formação inicial de professores, objeto
central desta pesquisa.
3.

A formação e a constituição do ser e dos saberes da docência: análise
interpretativa dos dados da pesquisa

Por meio da técnica de triangulação e de uma abordagem que mesclou momentos
presenciais e momentos mediados pelas tecnologias, o diálogo e a interação
mostraram-se favoráveis à produção de dados capazes de gerar análises múltiplas.
Conforme mencionado, esta pesquisa contou com a participação de nove
estudantes egressos das três primeiras turmas dos cursos de licenciatura ofertados
pela Ufes, no âmbito do Sistema UAB, Polo de Itapemirim/ES. Ao visarmos à
preservação de suas identidades, definimos um código para nos referirmos a cada
um desses estudantes, em conformidade com os cursos de origem. Desse modo,
chamamos os três estudantes egressos do curso de licenciatura em Artes Visuais de
A1, A2 e A3; os três egressos do curso de licenciatura em Física, de F1, F2 e F3; e
os três egressos do curso de licenciatura em Química, de Q1, Q2 e Q3.
A figura do professor como autoridade é levantada por um estudante A1 como
algo que se perdeu na profissão docente, em razão da perda do respeito à família,
aos mestres e aos colegas. Tal concepção remete-nos a uma ruptura com a ideia de
grande “prestígio dos professores no início do século XX”, referido por Nóvoa (1995,
p. 19), algo que, para o estudante em questão, lamentavelmente já não existe.
A1: [...] minha concepção de docência era a de um mundo de limites a
assistência ao menor como tutelado em classe (...) tenho saudades das
escolas que estudei, sob o vigor impositivo do respeito à família, aos
mestres e aos colegas – Em 02/12/2013, às 13:27h.

Ao verificarmos o perfil desse egresso, por meio das informações obtidas pelo
questionário, encontramos que A1 viveu, por meio da licenciatura cursada no polo,
sua primeira experiência de formação para o magistério, sem nunca ter atuado,
antes, como professor.
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Isso confirma a existência de um sentimento com relação ao ser professor,
através das imagens e memórias que ele traz de seus professores ao longo da
educação básica. Ressalta-se, ainda, que A1 concluiu os estudos equivalentes ao
ensino médio (não profissionalizante) em 1964, período em que o país vivia um
regime político de acentuada repressão sob o comando da ditadura militar. O papel
da escola, nesse contexto, acenava a ordem e o progresso e parecia que o
estudante em questão entendia isso como algo muito positivo.
Ao evocarem o sentido do ser professor, os estudantes egressos A2 e A3
referem-se à sua infância e às práticas do “brincar” de ser professora, demonstrando
um claro saudosismo dessa época.
A2: [...] penso que comecei muito cedo a construir minha relação com a
docência, pois desde bem pequenina já dava aulas para as minhas
bonecas, coisa que infelizmente já não se vê mais nos dias de hoje,
meninas brincando de professoras (...) – Em 01/12/2013, às 19:42h.
A3: [...] desde muito cedo a vocação para o magistério era uma constante, a
partir das brincadeiras na varanda da casa (...) – Em 04/12/2014, às 20:23h.

O fato de esses dois estudantes terem cursado o antigo curso normal,
respectivamente, em 1980 e 1984 e possuírem uma ampla bagagem de
experiências com o exercício do magistério na educação básica aponta que o
processo de iniciação à carreira, vivida por eles, ocorreu em um momento em que a
figura do professor estava centrada em uma visão reducionista, revestida de um
caráter missionário e vocacional herdado pelos jesuítas e, intencionalmente,
perpetuado pela sociedade capitalista.
A formação, nesse sentido, investia em um perfil de professor que fosse
capaz de instruir os seus estudantes, com ênfase no método e na criação de laços
afetivos que remetiam à escola um caráter de continuidade do lar. Para Freire
(1997), “[...] a tentativa de reduzir a professora à condição de tia é uma ‘inocente’
armadilha ideológica em que, tentando-se dar a ilusão de adocicar a vida da
professora, o que se tenta é amaciar a sua capacidade de luta ou entretê-la no
exercício de tarefas fundamentais” (p. 25).
O termo “vocação” aparece no depoimento do estudante A3, o que nos faz
pensar que, embora haja um esforço de superação, ainda existe entre os
professores a crença de que o profissional para o magistério precisa ser dotado de
condições a priori à formação inicial propriamente dita.
Para Nóvoa e outros estudiosos da educação, a vocação é um dos principais
elementos utilizados nas sociedades ocidentais modernas em favor da
desprofissionalização docente, pois se trata de um discurso que desloca a
centralidade do ser professor como categoria profissional e, consequentemente,
todo o movimento de luta em favor de sua valorização.
O estudante F2 revela que, antes do ingresso nas licenciaturas, traziam uma
concepção de professor como “fonte do saber”, aquele que detinha o domínio dos
conhecimentos, os quais deveriam ser transmitidos aos alunos de forma passiva.
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F2: [...] antes, eu analisava o professor como a fonte maior de saberes e o
aluno como receptor dos mesmos (...) – Em 04/12/2013, às 16:56h.

Tal concepção pode ser ilustrada pelo conceito de educação bancária,
teorizado por Freire (2013), quando o professor atua como “depositário” e os
estudantes como “cofres” que vão, ao longo de sua escolarização, acumulando
saberes determinados historicamente pelas classes dominantes, sem nenhuma
preocupação com a realidade social e cultural deles.
A estudante F3, antes de ingressar na licenciatura do polo, era licenciada em
outra área curricular e vinha atuando alguns anos na profissão. Com isso, também
verificamos que, apesar das mudanças ocorridas na sociedade e na escola
contemporânea, a figura do professor conteudista persiste por meio de práticas que
vão perpetuando a sua centralidade como transmissor alheio às questões sociais do
meio em que se inserem a escola e os seus alunos.
F3: [...] o ensino que os professores me ensinavam em sala de aula, antes
de começar o ensino superior, era para mim referência de seguir ou não
algumas práticas como exemplo – Em 04/12/2013, às 17:21h.

Verificamos, por meio dos depoimentos escritos no fórum virtual temático e
ainda por meio de sua confirmação quando cruzados com os dados produzidos na
entrevista e no questionário, que, mesmo antes de cursarem uma formação
específica, os estudantes das licenciaturas trazem consigo um imaginário construído
acerca do “ser professor”, especialmente em virtude das experiências vividas ao
longo de sua escolarização na educação básica. Acerca dessa construção, Freire
(2003) afirma que
[...] a construção da minha presença no mundo, que não se faz no
isolamento, isenta da influência das forças sociais, que não se compreende
fora da tensão entre o que herdo geneticamente e o que herdo social,
cultural e historicamente, tem muito a ver comigo [...] (p. 53).

Nesse sentido, Nóvoa (1992, p. 7) também postula que “é impossível separar
o ‘eu’ profissional do ‘eu’ pessoal”. Desse modo, compreendemos que as
concepções do “ser professor” se fazem em meio às experiências e práticas
construídas antes mesmo do ingresso na profissão. Além das experiências e
práticas vividas, associam-se ainda fatores relacionados à influência familiar e
expectativas sociais, as quais, muitas vezes, são decisivas inclusive no momento da
escolha pelo ingresso em um curso de licenciatura.
Contudo, o que se afirma, diante dos dados que aqui apresentamos, é um
sentimento de identidade com a profissão docente como algo que se vem
construindo ao longo de suas vidas e especialmente pela projeção e identificação
com profissionais que os marcaram ao longo de sua escolarização.
Em nenhum dos depoimentos, identificamos entre os sujeitos da pesquisa um
sentimento negativo com relação à docência. Mesmo entre aqueles que citam
problemas relacionados ao exercício dessa profissão na atual conjuntura, o “ser
professor” possui um sentido enobrecedor, o qual poderá, por meio de sua
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existência, promover mudanças tanto no aluno, de forma mais individual, quanto no
coletivo social. Isso se expressa claramente por meio dos depoimentos da estudante
Q3, quando afirma:
Q3: [...] Tive professores muito bons, ou seja, que contribuíram com o meu
crescimento como cidadã. Acredito que a docência deve ser a ferramenta
para a construção de uma sociedade melhor, mostrando e ajudando aos
que mergulham, seja como aluno ou como professor, a verdadeira
cidadania – Em 04/12/2013, às 19:46h.

As concepções e sentidos atribuídos a essa questão mostraram-se bastante
diversos, mas de forma geral, eles estão relacionados não somente às experiências
do magistério como profissão, mas, sobretudo, às marcas deixadas pelo processo
de escolarização vivido quando eram estudantes da educação básica.
No decorrer da pesquisa, verificamos que o processo formativo vivido por
meio dos cursos de licenciaturas EAD da UFES, possibilitou uma ampliação
significativa acerca da concepção de docência.
O depoimento de F1 evidencia uma concepção ampliada do ser professor
com relação à que tinha antes, mesmo já estando em atuação no magistério da rede
privada, sem habilitação, há quase 30 anos.
F1: [...] sim, mudou muito. Antes não havia cursado disciplinas pedagógicas,
o que só aconteceu depois que iniciei o curso de licenciatura em física EAD.
O que fazia era baseado no que observava dos meus antigos professores,
procurando adequar a realidade atual, mas com o estudo desenvolvido
pude aperfeiçoar meus conhecimentos e hoje sinto que sou um professor
mais completo – Em 11/12/2013, às 17:11h.

Ao referir-se ao conceito de saber, Tardif (2012) afirma: “[...] o saber é sempre
o saber de alguém que trabalha alguma coisa, no intuito de realizar um objetivo
qualquer” (p. 11). Tardif considera que todo saber é social porque é partilhado por
todo um grupo de agentes que possuem formação comum ou trabalham numa
mesma organização. Ampliando esse conceito ao contexto da profissão docente, ele
diz que:
[...] o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a
pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua
história profissional, com a sua relação com os alunos em sala de aula e
com os outros atores na escola, etc.” (TARDIF, 2012, p.11, grifo do autor).

No caso do estudante F1, fica evidente que, no compartilhamento do fazer e
no cotidiano da profissão, ele se foi constituindo como professor e construindo os
saberes que, por muitos anos, lhe conferiram um lugar privilegiado na profissão.
No entanto, ao reconhecer que os saberes pedagógicos construídos no
decorrer do curso o tornaram mais “completo”, F1 evidencia que tais saberes
também são necessários à constituição do ser professor.
O estudante Q1 levanta o sentido do ser professor articulado ao compromisso
político dessa profissão. Seu depoimento expressa uma clara compreensão desse
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compromisso. Apesar disso, verificamos, por meio dos dados do questionário, que
ele pretende permanecer na profissão de engenheiro porque esta lhe oferece uma
remuneração melhor.
Assim, evidenciamos que as questões relacionadas à carreira, como
remuneração, valorização e condições de trabalho, se têm colocado como fator de
desestímulo à profissão. No momento da entrevista coletiva, F1 também fez
referência a essa questão, lamentando a situação de precariedade que se deparou,
ao ter assumido uma vaga de professor de Física no ensino médio da rede pública,
logo após a conclusão do curso.
O estudante F2 ressalta que a formação proporcionou uma visão mais ampla
do ser professor, a qual se restringe não apenas à sala de aula, mas também ao seu
entorno, envolvendo a família e a comunidade.
F2: [...] Concordo com a colega “...” (Q3), pois os melhores materiais
didáticos do curso de licenciatura em física foi com relação è educação e às
políticas, tanto no que diz respeito à organização, como à reflexão e
feedback por parte dos professores – Em 28/11/2013.

Com isso, podemos evidenciar que a proposta de formação voltada às
especificidades da educação, preconizada nos projetos pedagógicos dos cursos e
nas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação de professores para
a educação básica, foi contemplada e exerceu significativa relevância aos
estudantes.
Ainda no momento da entrevista, levantamos uma questão que se tem
mostrado muito recorrente nas críticas tecidas por estudiosos e pesquisadores
quando a temática da formação inicial de professores aparece de forma articulada à
modalidade EAD, no que diz respeito a uma formação aligeirada e instrumental, sem
o envolvimento mais efetivo do aluno com o cotidiano da escola e da formação.
Por meio dos depoimentos dos alunos, evidencia-se exatamente o contrário.
Ao lançar essa questão ao grupo, as reações foram extremamente enfáticas, ao
confirmar que, em todos os momentos do curso, o incentivo à leitura tanto do
fascículo quanto de outras fontes foi estimulado. Vejamos o depoimento de F3:
F3: [...] eu chegava, às vezes a me perguntar: por que tanta exigência de
leitura em um curso de formação na área de exatas? – Em 28/11/2014.

A partir deste momento da pesquisa, buscamos de forma mais específica,
analisar se houve um sentimento de “preparação” por parte desses estudantes e
como isso se evidencia por meio da concepção que possuem acerca da docência e
da própria formação.
Assim, ao levantarmos a questão relacionada ao sentimento de “preparação”
para atuarem na profissão docente, no sentido de compreender a relevância do
processo de formação inicial vivido na constituição do ser e dos saberes que esses
estudantes egressos demonstram, ao integralizarem o curso e iniciarem a profissão,
constatamos um percentual maior (56%) que diz sentir-se “preparado” para atuar
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como professor depois de ter cursado a formação inicial, na modalidade EAD,
ofertada pela Ufes no Polo UAB de Itapemirim/ES.
Transcrevemos, a seguir, os depoimentos que eles registraram por meio da
entrevista e, ainda, por meio do fórum virtual, no sentido de tecer um
entrecruzamento de dados. Ao responderem o questionário, os estudantes F3, A2 E
A3, deixaram os seguintes registros:
F3: [...] O curso me ofereceu ferramentas de ensino-aprendizagem que são
úteis até o presente – Em 28/11/2013.
A2: [...] Após o curso, consegui entender melhor as artes e assim me
preparar melhor didaticamente para trabalhar com meus alunos – Em
28/11/2013.
A3: [...] Acredito que o ser humano está sempre “se preparando”, pois não
se representa como um “produto pronto” – Em 28/11/2013.

No fórum virtual temático, a questão da preparação foi provocada de forma
articulada à questão dos saberes da profissão. Após serem provocados, por meio de
questões abertas, os estudantes Q3 e F1, postaram as seguintes reflexões:
Q3: [...] os saberes construídos e/ou ressignificados ao longo da minha
formação inicial (EAD/UFES) foram suficientes para que me sentisse
preparado, profissionalmente, porém, sabemos que a profissão exige
constantemente a continuidade da reconstrução desses saberes (...) – Em
14/12/2013, às 11:47h.
F1: [...] o que construí durante minha formação em licenciatura foi muito
importante para o meu dia-a-dia em sala de aula, mas a sede de
conhecimento aumenta a medida que vamos aprendendo mais, minha vida
agora é um eterno aprendizado – Em 16/12/2013, às 18:04h.

Nesta direção, os dados evidenciam uma concepção ampliada da formação
inicial, uma vez que expressam uma compreensão desta como etapa de uma
trajetória que precisa ser continuamente construída e ressignificada, ao longo da
docência. A preocupação com a formação continuada e com as questões relativas à
carreira e às das condições de trabalho no espaço escolar também demonstram a
percepção de que, os conhecimentos específicos das disciplinas em que irão atuar,
não bastam para que se sintam preparados.
Com isso, confirmamos, por meio de nosso quadro teórico, que o processo de
constituição do ser e dos saberes docentes não ocorre de forma desarticulada desse
contexto. O cotidiano da escola é um espaço formativo por excelência, pois o
enfrentamento dos problemas que surgem, requer a articulação de diversos saberes.
O reconhecimento da formação como processo inesgotável remete-nos à
ideia de inacabamento do homem, teorizado nos estudos de Freire. A unanimidade
apontada para a relevância dos saberes específicos da profissão, dos saberes das
disciplinas ministradas e ainda dos saberes políticos em geral, como um todo
indissociável, evidencia a afirmação de Tardif, ao considerar que os saberes da
profissão docente são construídos pelos professores em seus processos sociais e
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de subjetivação. Nesse sentido, os dados também confirmam a questão da
indissociabilidade do eu pessoal e do eu profissional, postulado por Nóvoa.
Desse modo, os dados apontam que os cursos de licenciatura a distância da
Ufes mobilizaram e potencializaram múltiplos saberes, os quais têm contribuído para
o exercício da profissão docente na educação básica de forma crítica e
comprometida com o sentido maior da educação, compartilhado nesta pesquisa com
o conceito de Freire, como “possibilidade de ser mais”.
Considerações Finais
Nosso propósito com essa pesquisa foi o de investigar o processo formativo vivido
por um grupo de estudantes dos cursos de licenciatura a distância da UFES,
ofertados, no Polo UAB de Itapemirim - ES. De maneira especial, focamos nosso
interesse nos sentidos e concepções produzidos por estes com relação à docência e
aos saberes da docência.
Os dados produzidos com os nossos sujeitos evidenciam e denunciam uma
forma de sistematização da escola e da formação docente desarticulada das reais
necessidades que estes apresentam, e esse é um dos fatores que, em nossa
análise, vêm contribuindo para um crescente desgaste e desestímulo à profissão.
Os estudantes egressos, participantes de nossa pesquisa, ora licenciados à
profissão docente, são unânimes, ao relacionarem essas questões ao sentimento de
(in)satisfação e de (des)preparo para a carreira docente. Com isso, compreendemos
que a centralidade do problema da formação não está na modalidade em que
ocorre, mas na conjuntura das questões que levantamos acima.
Cabe ressaltar que, em nenhum momento, os estudantes relacionaram suas
dificuldades e/ou desapontamentos à modalidade de educação a distância. Desta
forma, até aqui, estamos nos referindo ao contexto educacional como um todo e às
mazelas e precariedades a que fomos historicamente expostos e que se perpetuam
sobre novas performances às gerações contemporâneas e talvez às futuras.
Os dados evidenciam que o processo de constituição do ser e do saber
docente tem origem nas primeiras práticas sociais e familiares dos professores,
muito antes de ingressarem na formação inicial ou na profissão. Nessa perspectiva,
a figura dos professores com quem estudaram ao longo do período de escolarização
na educação básica é recorrentemente evocada, ao expressarem os sentidos de
determinadas práticas ou mesmo de concepções que possuem, hoje, acerca de
suas atuações.
No que diz respeito à temática específica da formação, verificamos e
confirmamos que os estudantes, já licenciados à profissão docente, no momento da
pesquisa, reconhecem as especificidades de seu saber e concordam que eles são
dinâmicos, necessitando de um constante (re)pensar e um constante (re)fazer. Seus
depoimentos e reflexões atestam um processo de constituição do ser e dos saberes
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docentes como algo intrínseco às experiências de formação vividas não somente
nos cursos de licenciaturas, mas, sobretudo, ao longo do convívio social e com as
práticas de educação formal e informal.
Nessa direção, também confirmamos a importância da modalidade EAD e do
Sistema UAB, ao oportunizarem, em parceria com a UFES e com o município de
Itapemirim, a formação de professores conscientes do alcance de sua docência,
bem como da conjuntura social, cultural e política que envolve o seu saber e o seu
fazer. Ressalta-se que, sem essa parceria, dificilmente esses estudantes teriam
acesso a tal formação.
Desta forma, acreditamos ter alcançado nosso principal objetivo e, para além
das questões que buscamos aqui investigar e/ou tencionar, esperamos trazer
contribuições potencializadoras à área, no sentido de provocar a continuidade do
processo de reflexão acerca da temática da formação de professores por meio da
modalidade EAD.
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Resumo – Esse trabalho exibe uma avaliação qualitativa da implementação do
Programa de Iniciação a Docência (PIBID) da CAPES para o Curso de Licenciatura
em Matemática, na modalidade a distância, da UFVJM, com sede em Diamantina
(MG), no qual, a coordenação de área orientou todas as suas atividades a
distância. Os objetos de pesquisa foram os grupos divididos nos cinco polos
localizados fora da sede, em cidades do Norte e Nordeste de Minas Gerais.
Analisou-se o comportamento virtual destes grupos dentro da perspectiva do “estar
junto virtual” em comparação à produtividade de cada polo, no sentido de alcance
dos objetivos esperados pelo PIBID. Para tanto, estudou-se a ampliação do
conceito de “estar junto virtual” de uma visão que considera a relação entre sujeitos
para uma visão que relaciona o sujeito com todo um sistema escolar. Neste
sentido, os autores observaram que a produtividade dos grupos pesquisados está
diretamente relacionada com a interatividade proporcionada nos mesmos.
Palavras-chave: PIBID, Educação a Distância, Estar Junto Virtual.
Abstract – This work shows a qualitative assessment of the implementation of the
Initiation Program to Teaching (PIBID) CAPES to the Course of Mathematics, at
distance, of the UFVJM, based in Diamantina (MG), in which the coordination area
guided all your activities, at distance. The research subjects were the divided
groups in the five centers located outside the headquarters, in cities in the North
and Northeast of Minas Gerais. We analyzed the virtual behavior these groups from
the perspective of the “virtual being together” compared to the productivity of each
pole in order to achieve the objectives expected by PIBID. Therefore, we studied
the expansion of the concept of “virtual being together” from a vision that considers
the relationship between subject to a vision that relates the subject with all school
system. In this sense, the authors observed that the productivity of the surveyed
groups is directly related to your interactivity.
Keywords: PIBID, Distance Education, “virtual being together”.
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1. Introdução
A Educação a Distância (EaD) na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha
e Mucuri (UFVJM) teve início no ano de 2009, com a criação da Diretoria de
Educação Aberta e a Distância (DEAD), com sede em Diamantina (MG). Dentre os
cursos de graduação oferecidos pela DEAD, destacamos as Licenciaturas em
Física, Química e Matemática, cursos concebidos com o objetivo de suprir a
carência de professores com formação específica nestas áreas, no Norte e Nordeste
Mineiro. Tais cursos só iniciaram suas atividades no segundo semestre de 2011 em
função da liberação tardia do financiamento dos cursos pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
O amadurecimento do grupo de docentes dos cursos em questão implicou em
constantes reflexões/discussões acerca da oferta das mesmas condições de
profissionalização proporcionadas aos estudantes de cursos presenciais.
A elaboração de um projeto da UFVJM que incluísse estudantes dos cursos
de licenciatura na modalidade a distância para submissão ao Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), publicado no Edital 061/2013 da CAPES
(BRASIL, 2013(b)), seria uma oportunidade de intensificar estas discussões, além de
oferecer a estes licenciandos uma oportunidade de aprimorar sua formação.
A finalidade do PIBID é promover ações que permitam aos estudantes de
cursos de licenciatura a possibilidade de reconhecer, analisar, vivenciar e intervir na
realidade escolar. O processo ocorre sob a supervisão local do professor da escola,
denominado “professor supervisor”, responsável pela turma para a qual ocorrem as
ações pibidianas. O planejamento e orientações gerais destas ações são
coordenados pelos professores da IES, os “coordenadores de área”. Os licenciandos
envolvidos no projeto são denominados “bolsistas de iniciação a docência (ID)”.
As atividades do subprojeto de Matemática, modalidade a distância, tiveram
início no primeiro semestre de 2014. Um dos seus objetivos foi a possibilidade de
fortalecer as ações empreendidas na escola básica pelos licenciandos, estreitando
as relações teóricas e práticas vivenciadas por tais sujeitos.
Para implantar o projeto, os coordenadores de área, autores deste artigo,
selecionaram 30 (trinta) bolsistas ID e 06 (seis) professores supervisores em 06
polos de Educação a Distância: Águas Formosas, Diamantina, Minas Novas,
Nanuque, Padre Paraíso e Taiobeiras.
Cidade-polo
Águas Formosas
Minas Novas
Nanuque
Padre Paraíso
Taiobeiras

Distância até Diamantina (sede), em km.
436
220
587
424
487

Tabela 1 - Distância de cidades-polo à sede, em Diamantina. Fonte: Google Maps

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
O planejamento, elaboração, aplicação e avaliação das ações do projeto
poderiam ser mediados pelos coordenadores de área através das Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), mas visitas periódicas aos polos
seriam necessárias para reuniões com professores supervisores e bolsistas ID e,
sobretudo, para fins de acompanhamento in loco dos espaços escolares e dos
sujeitos envolvidos (alunos e profissionais da escola), tendo em vista que a
comunicação virtual ocorreria apenas com os participantes do projeto (bolsistas ID e
supervisores).
No entanto, uma restrição de gastos com diárias imposta pela CAPES no
primeiro semestre de 2014, seguida de repasse nulo de verbas a partir do segundo
semestre de 2014 em diante dificultou o equacionamento de visitas dos
coordenadores de área aos polos para acompanhamento das ações. Esta
dificuldade se explica pelo fato de que, além da distância entre Diamantina e as
demais cidades implicar em longos deslocamentos1, o edital do programa inclui
como uma de suas exigências a participação dos bolsistas ID e professores
supervisores em Seminários Institucionais de PIBID, sediados em Diamantina2.

Figura 1 - Localização das cidades polo da EaD/UFVJM. Fontes: Google Maps

Esta restrição suscitou uma preocupação contínua dos coordenadores de
área quanto à realização das atividades pibidianas, pois o contato presencial com as
1

O percurso como está no mapa da Figura 1, quando percorrido, corresponde a 1.138 km.
De acordo com o item 3.2.2 do edital CAPES 061/2013, os recursos de custeio eram calculados
com base em R$ 750,00 por licenciando, por ano (BRASIL, 2013(b)), e, segundo a Portaria 46/2013,
Seção II, Art. 24. §3º, “os valores solicitados para diárias, serviços de hospedagem e passagens e
despesas com locomoção não devem ultrapassar 40% do total do recurso de custeio aprovado para o
projeto” (BRASIL, 2013(a)). Ainda no item 3.3.2 do edital 061, o valor máximo a ser solicitado em um
subprojeto era de R$30.000,00, por ano. Isto equivale dizer que a verba com diárias não poderia
ultrapassar R$12.000,00. Como o total de bolsistas e supervisores é igual a 36, segue que cada um
poderia receber por ano não mais do que R$333,33 em diárias.
2
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escolas parceiras para conhecimento do local e dos sujeitos não vinculados
diretamente à UFVJM e envolvidos no programa seria fatalmente comprometido. O
fato certamente se interpôs como um dos desafios para a concretização dos
objetivos idealizados pelo programa.
A coordenação de área não teria outro caminho a seguir que não fosse o uso
das TDIC para desempenhar integralmente as atribuições de sua competência,
garantindo a qualidade na orientação e encaminhamento das atividades pibidianas.
Desta conjuntura germinou a questão: “como dimensionar o alcance das metas
pressupostas pelo programa numa proposta realizada integralmente à distância?”.
2. Objetivos
A questão acima justificou a pesquisa realizada pelos autores, cujo objetivo foi o de
examinar qualitativamente os resultados e produtos do referido subprojeto nos polos
fora da sede, através de uma análise comparativa do feedback apresentado pelos
polos em relação às ações pibidianas mediadas integralmente a distância pela
coordenação de área, durante os anos de 2014 e 2015.
Uma análise comparativa abrange diversas questões, dentre elas: o que
comparar? Pensando que cada grupo formado por 01 (um) professor supervisor e 05
(cinco) bolsistas ID constitui-se socialmente e, portanto, mantem interações entre si
e com a coordenação de área, esta pesquisa se pautou em estudar as
relações/interações constituídas por cada grupo (dos membros entre si e dos grupos
com a coordenação) em comparação com os resultados e produtos apresentados
pelos grupos em face às expectativas do PIBID.
3. Procedimentos metodológicos
Desde sua implantação, em 20103, o PIBID criou nas IES uma rotina dentro da qual
os coordenadores de área realizam funções que incluem a sua presença física nas
escolas e/ou em reuniões com bolsistas. Todavia, como já considerado, o limite
orçamentário do subprojeto impôs à coordenação de área decidir entre utilizar a
verba de custeio para encontros presenciais nos polos ou deslocar os bolsistas para
a sede para a participação obrigatória no Seminário Institucional de PIBID.
A solução para o impasse foi possível mediante a quebra do paradigma
existente através da proposição de realização a distância das atividades da
coordenação de área em todas as ações do PIBID de sua competência. Esta
decisão requereria planejar o uso das TDIC de modo que a comunicação entre
coordenação de área e grupos não se restringisse apenas no acompanhamento das
atividades nos polos pela coordenação de área, tendo em vista que os
coordenadores precisariam também reconhecer os espaços escolares e sujeitos da
escola por intermediação dos grupos.
Neste sentido, a coordenação de um subprojeto de PIBID integralmente a
distância, na forma supracitada, era uma proposta que deveria, em função de sua
3

Determinada pela Portaria nº 260, de 30 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010).
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ruptura com a norma em vigor e da impossibilidade de análise por meio de uma
regularidade já estabelecida (Deslauriers, 2008, p. 131), ser observada e avaliada
qualitativamente em toda a sua vigência para averiguação do acolhimento dos
objetivos propostos pelo programa.
Para fins de observação e análise, realizou-se, portanto, uma pesquisa
pautada na análise do comportamento virtual dos sujeitos envolvidos no programa –
bolsistas ID e supervisores – dos polos fora da sede. Aqui, o comportamento virtual
é pensado como uma releitura adaptada para a realidade virtual da EaD do sentido
de comportamento social dado por Sampaio (2010), segundo o qual, as relações
entre dois sujeitos interferem no comportamento de um deles de modo que este
produz respostas cujas consequências são mediadas pelo comportamento do outro
sujeito. Nesta perspectiva, o comportamento virtual é visto como uma relação entre
indivíduos através das TDIC na qual as respostas aos estímulos percebidos por um
sujeito produzem consequências que são “controladas” pelas respostas dadas pelo
outro sujeito.
Tendo como fundamento a noção de comportamento virtual descrita acima, a
pesquisa se pautou em observar os ciclos de estímulos/respostas/consequências
produzidos pelas diversas relações/interações dos grupos socialmente estabelecidos
nos polos em comparação com os resultados técnicos e científicos apresentados
pelos mesmos. Para este fim, além de examinar o cotidiano de comunicações
ocorridas durante a execução do programa, foram ultilizados como instrumentos de
análise a quantificação da participação dos sujeitos em reuniões via web-conferência
e as iniciativas dos grupos de criação e desenvolvimento de espaços interativos de
comunicação próprios. Para consolidação dos resultados realizou-se um estudo
estatístico descritivo a fim de amparar a análise qualitativa dos dados.
4. A Escola Básica na Formação do Futuro Professor
A formação docente é prevista no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (BRASIL, 1996), e é assim descrita:
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidade e
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal
(BRASIL, 1996).

As atividades de prática de ensino e os estágios supervisionados formam um
importante eixo para a relação teoria-prática na formação do licenciando. Eles foram
instituídos na LDB 9394/96 com uma carga horária de 300 horas cada, mas o tempo
foi ampliado para 400 horas nos Pareceres CNE/CP 21/2001 (BRASIL, 2001(a)) e
CNE/CP 28/2001 (BRASIL, 2001(b)) do MEC e mantido na recente publicação das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica (Brasil, 2015). Neste último,
destaca-se ainda a distribuição de 200 horas para:
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atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de
interesse dos estudantes, como definido no núcleo III, por meio da iniciação
científica, da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras,
conforme o projeto de curso da instituição. (BRASIL, 2015)

Entre 2001 e 2015, no entanto, a inciativa do MEC que asseverou a
preocupação em construir uma proposta de formação docente consolidando a
relação indissociável entre universidade e escola foi homologada através do Decreto
nº 7.219, de 24 de junho de 2010, que cria o PIBID (Brasil, 2010)4.
O PIBID fomenta projetos de iniciação à docência, oportunizando aos
bolsistas ID o conhecimento do ambiente escolar e a participação na elaboração,
aplicação, avaliação e reflexão de atividades de intervenção em sala de aula. As
atividades são realizadas nas turmas do professor supervisor. Os bolsistas ID
participam do dia-a-dia na escola, reconhecendo os sujeitos e espaços escolares e,
principalmente, vivenciando problemas que não são normalmente reconhecidos nas
disciplinas regulares da universidade.
A proposta do PIBID tem respaldo na literatura.
Tardiff (2002), por exemplo, mostra sua preocupação com o antagonismo
entre o saber individual e o saber social na formação docente e esclarece que o
saber dos professores é tanto socialmente quanto individualmente construído. Neste
sentido, em sua formação, o licenciando necessita vivenciar os espaços da
universidade e da escola, pois os saberes do futuro professor não podem estar
limitados exclusivamente ao campo cognitivo, eles devem ser relacionados com o
campo social. Para tanto, é necessário um equilíbrio entre os conhecimentos
adquiridos pelos licenciandos nas disciplinas regulares da universidade e os
conhecimentos adquiridos em sua prática profissional.
Oferecer aos licenciandos a oportunidade de conviverem no espaço escolar
significa fazê-los participar da rotina de professores e alunos deste espaço. Esta
experiência compartilhada implica em tornar o professor da escola um sujeito
participante na construção de saberes do licenciando, como pontua Nóvoa (2004):
Não haverá nenhuma mudança significativa se a “comunidade dos
formadores de professores” e a “comunidade dos professores” não se
tornarem mais permeáveis e imbricadas. O exemplo dos médicos e dos
hospitais escolares e o modo como a sua preparação está concebida nas
fases de formação inicial, de indução e de formação em serviço talvez nos
possa servir de inspiração. (NÓVOA, 2004, p. 16-17)

Percebe-se, portanto, a necessidade de inserir o futuro professor na profissão
almejada para que ele seja incluído dentro de sua cultura profissional e os
professores da escola possam participar na formação de seus futuros colegas.
Pesquisas recentes têm demonstrado que as interações entre universidade e
4

A primeira versão do Programa foi instituída em 2007 e era direcionada às Instituições Federais de
Ensino Superior, atendendo aproximadamente 3.000 bolsistas. (Ambrosetti et al., 2013). Ampliou
gradativamente até alcançar, em 2014, 72.845 bolsistas (BRASIL, 2016).
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escola proporcionadas pelo PIBID em cursos presenciais contribuem para a inserção
da escola como espaço de formação de futuros docentes:
Ao promover a aproximação entre universidade e escola e criar condições
favoráveis à inserção dos professores em formação no ambiente escolar, o
PIBID tem um potencial transformador que pode beneficiar ambas as
instituições, criando possibilidades para a constituição de um espaço
privilegiado de trabalho e formação. (AMBROSETTI et al., 2013, p. 170).

Também são percebidas as participações efetivas dos professores
supervisores como colaboradores na formação dos futuros professores:
Essa relação acaba por contribuir para a construção dos saberes dos
alunos da escola básica e, também, para a construção dos saberes
docentes do próprio professor (o aluno pibidiano e o professor supervisor),
pois os saberes manifestam constroem por meio da experiência pessoal (no
caso com o envolvimento com os alunos da educação básica), ou da
formação recebida na universidade e também por meio do contato com
professores mais experientes ou em outras fontes (no caso, as escolas, em
específico seu futuro campo profissional) (BACCON; BRANDT; WOLSKI,
2013, p.13).

Essas formas colaborativas de trabalho desenvolvidas no PIBID têm
possibilitado aos licenciandos a vivência do seu trabalho diretamente no contexto
dentro do qual ele ocorre, e ao professor supervisor a oportunidade de refletir sobre
sua prática. Nesse sentido, a interação e troca de saberes favorecem a formação
continuada e a construção da identidade docente.
5. As TDIC na Formação do Futuro Professor de Matemática
Na ocasião em que a proposta de PIBID para o Curso de Licenciatura em
Matemática, modalidade a distância, da UFVJM foi implementada, em 2014, não
havia experiências que pudessem orientar a execução deste subprojeto no sentido
de responder as questões dos autores. Ou quando existiam, eram ainda incipientes.
Passados dois anos, no momento em que este artigo foi produzido, os poucos
relatos subtraídos de experiências divulgadas no país entre os anos de 2014 e 2015
não traziam luz às questões abordadas no presente trabalho, seja porque seus
objetos de análise eram outros, seja porque o intervalo de tempo entre o início de
suas atividades e a publicação de suas experiências fora relativamente curto para se
tecer considerações mais detalhadas5.
Neste sentido, foi a literatura crítica que construiu a fundamentação
necessária para as ações planejadas. Tendo como norte a tese de que as TDIC
5

Abreu & Lanzarini (2013) e Ribeiro & Redigulo (2014) descrevem o uso de ferramentas da EAD para
o PIBID em cursos presenciais. Em Guarda & Souza (2014) e em Lacerda & Saba (2015), as
experiências do PIBID em cursos a distância têm em comum a alternância de reuniões presenciais e
virtuais. Não há detalhes sobre como as reuniões presenciais foram viabilizadas.
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disponibilizam vastas ferramentas capazes de possibilitar um comportamento virtual
que promova a interação entre os sujeitos participantes, chega-se à proposição dada
por Valente (2005, p.85). Este autor lança luz à descrição de um comportamento
virtual capaz de avaliar as atividades realizadas a distância em três tipos de
abordagens definidas (Valente 2005, p.84, 85) e reinterpretadas no presente
contexto da forma que segue:
 Broadcast: a coordenação de área provocaria estímulos no grupo, mas não
mediaria as consequências das respostas dadas pelo grupo;
 Estar junto virtual: a coordenação de área seria estimulada pelas respostas do
grupo e este estímulo produziria novas respostas;
 Escola virtual: de maneira similar a uma sala de aula tradicional, a
coordenação de área participaria da consequência das respostas dadas pelo grupo,
mas esta mediação não provocaria um novo estímulo.
Das três abordagens, destaca-se o “estar junto virtual”, no qual, as
consequências das respostas dadas aos estímulos recebidos de um sujeito incluem
os estímulos enviados ao outro sujeito. Esta dinâmica se constitui no ciclo descriçãoexecução-reflexão-depuração (Valente, 2005, p.50-80).

Figura 2 - Ciclo proporcionado pela abordagem do "estar junto virtual". Fonte: (VALENTE,
2005, p. 86)

No presente subprojeto, a transposição do desafio de implementação
integralmente a distância do PIBID implicou em designar professores supervisores e
bolsistas ID como intermediadores entre a escola e a coordenação de área. Tornarse-ia fundamental, portanto, que a comunicação fosse cuidadosamente delineada
para que a ponte construída entre escola e universidade servisse à concretização
dos propósitos. Para tanto, as partes envolvidas deveriam ter como premissa que:
se uma pessoa tem o desejo de aprender, ela terá condições de fazê-lo,
independentemente de onde e quando isso possa ocorre. Para tanto, é
necessária a confluência de três fatores: que ela tenha a predisposição de
aprendizagem, que existam ambientes de aprendizagens adequadamente
organizados e que existam pessoas que possam auxiliar no processo de
aprender (agentes de aprendizagem). (VALENTE, 2005, p. 90)

Pelas argumentações apresentadas, a implementação de um projeto apoiado
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nas propostas metodológicas supracitadas seria viável. No entanto, o “estar junto
virtual” deveria ser abordado não apenas como uma relação entre sujeitos
(coordenação de área e grupo constituído no polo), mas uma relação entre sujeitos e
todo o sistema escolar agregado pelas ações pibidianas, em cada polo.
6. Análise e discussão dos resultados
A fim de preservar os grupos analisados neste estudo, foram utilizadas as iniciais de
UFVJM para representá-los. Desse modo, os polos passaram a ser denominados
por: polo U, polo F, polo V, polo J e polo M, ordenados aleatoriamente.
Inicialmente, deve-se mencionar que os registros observados durante o
período de 2014 a 2015 demonstram que alguns grupos mantiveram contato
constante com a coordenação de área, enquanto outros, ao contrário, não
retornavam as chamadas da coordenação de área em tempo de realização das
tarefas. Muitas vezes não retornavam de forma alguma6. Assim, foi possível
observar, por exemplo, que o grupo do polo V conservou uma comunicação
constante, enquanto o do polo F, pouco se fez presente.
A fim de corroborar com esta observação inicial, os autores levantaram alguns
dados para uma análise descritiva (tabela 2). Para esta finalidade, foram
consideradas duas categorias, a saber, “interatividade” e “produtividade”. A primeira
consiste no levantamento de dados que demonstram alguma forma de comunicação
virtual, como reuniões via web-conferência e construção de espaços virtuais próprios
para comunicação e interação. A segunda categoria contem dados que demonstram
a produção técnica e científica dos grupos, como relatórios e participações em
eventos.
A categoria interatividade contem três subcategorias relacionadas:
 Reuniões gerais (RG): reuniões via web-conferência com todos os
membros dos grupos para planejamento/discussão/avaliação das
atividades pibidianas. Foram realizadas 24 reuniões. As frequencias
foram tabuladas considerando que um grupo teria 100% de participação
em RG se somasse 24 × 6 = 144 participações no período.
 Reuniões com supervisores (RS): reuniões via web-conferência apenas
com os professores supervisores para orientação das atribuições dos
mesmos e discussões sobre a interatividade do grupo. Foram realizadas
6(seis) reuniões e tabuladas as frequências de participações.
 Manutenção de páginas web (WP): blogs ou páginas no facebook. Foram
inseridos os índices 0 e 1 para indicar a existência ou não de tais páginas.
A categoria produtividade também contem três subcategorias:
 Entrega de relatórios técnicos (ER): acompanhamento das atividades dos
bolsistas ID pelos supervisores, contendo folhas de frequência e
informações sobre a dinâmica de funcionamento do grupo. Foram
6

Em nenhum momento do período de análise, algum tipo de interferência externa (tal como queda de
energia ou baixa qualidade de internet) foi apontado pelos grupos como justificativa de suas
eventuais falhas neste tipo de comunicação.
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solicitados 8 (oito) relatórios durante o período e observadas as
frequências.
 Entrega de relatórios de atividades pibidianas (EA): descrição de oficinas,
projetos, acompanhamento de estudos, avaliações diagnósticas,
contendo fotos, relatos, entrevistas e considerações. Foram solicitados 8
(oito) relatórios durante o período e observadas as frequências.
 Participação em eventos científicos (PEC): Os grupos participaram de
dois eventos obrigatórios, os seminários institucionais de PIBID, mas
alguns paticiparam voluntariamente de um terceiro evento.7 Os dados
foram tabulados em valores absolutos.
POLO
U
F
V
J
M

Interatividade
RS(%) RG(%)
50
54
17
36
67
51
67
31
67
56

WP
1
0
1
0
0

Produtividade
ER(%) EA(%) PEC
63
75
3
25
50
2
100
75
3
38
50
2
75
50
3

Tabela 2 – Registro de interatividade e produtividade de cada grupo e suas subcategorias

Para início da análise, a tabela 2 replica o contraste descrito anteriormente
entre o polo V e o polo F.
O polo V apresentou elevados índices de interatividade estabelecida entre si
e com a coordenação de área. Neste grupo, o professor supervisor e os bolsistas ID
participaram da maioria das reuniões (RS e RG), além de alimentarem
continuamente a página da web criada por eles. Concomitantemente, enviaram
todos os relatórios técnicos (ER) e a marioria dos relatórios de atividades pibidianas
(EA), e participaram de todos os PEC realizados no período. Esta análise descritiva,
em conjunto com a análise da comunicação registrada durante o período analisado,
demonstra que a comunicação virtual ocorrida neste grupo ocorreu dentro na noção
do “estar junto virtual”, pois proporcionou um ciclo descrição-execução-reflexãodepuração.
Nesta perspectiva, destaca-se Scherer e Fernandes (2014):
além da possibilidade de refletir sobre suas ações como professor formador,
o ciclo de ações possibilita ao professor a mobilização e construção de
conhecimentos relacionados ao saber específico em estudo. Esse processo
poderá ter início a partir das certezas e questões pontuadas pelos alunos ou
oriundas do meio social, tais como de materiais instrucionais, leituras e
estudos diversos, relações com o meio e pessoas de seu convívio cotidiano
ou com outros profissionais, constituindo-o como sujeito desta/na sociedade
em que vive. (SCHERER; FERNANDES, 2014, p.150)

7

Dificuldades como locomoção ou confecção de poster, etc. foram vencidas com o envio do material
pela internet e apresentação do trabalho pelos coordenadores, em nome do grupo.
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Em função da relação positiva constituída por estes sujeitos entre a
interatividade e a produtividade, a coordenação de área acessou o espaço escolar
representado pelos sujeitos da escola e os alunos do professor supervisor através
dos “olhos” do grupo formado pelo polo V.
PIBID: Comunicação virtual com abordagem do “estar junto virtual”
Coordenação
de área

TDIC

Grupo do
polo V

Espaço
escolar

Figura 3 – Dinâmica do PIBID no polo V:
A coordenação de área compreende o espaço escolar através do grupo

No outro extremo, encontra-se o polo F. Os membros do grupo não
conseguiram incorporar um comportamento virtual que permitisse à coordenação de
área participar das respostas aos estímulos do grupo. O professor supervisor esteve
presente em apenas 17% do total das RS e o grupo em 36% das RG. Não criaram
suas alternativas virtuais de interação e comunicação (WP), as relações constituídas
foram fragmentadas e a produtividade foi demasiadamente baixa. Entregaram
apenas 25% dos ER e 50% dos EA. Com uma ineficiente comunicação entre o
grupo e com a coordenação de área, a abordagem do “estar junto virtual” não se
verificou, de modo que a visão do espaço escolar pela coordenação foi míope.
PIBID: Comunicação virtual sem abordagem do “estar junto virtual”
Coordenação
de área

TDIC

Grupo do
polo F

Espaço
escolar

Figura 4 - Dinâmica do PIBID no polo F:
A coordenação de área não compreende satisfatoriamente o espaço escolar

Para uma comparação global dos cinco grupos, os autores optaram por uma
análise estatística na qual a interatividade e a produtividade foram representadas por
índices que descreveram efetivamente o significado de cada categoria. Neste
sentido, o índice definido para a interatividade foi o da subcategoria RG,
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apresentada como a atividade que melhor representa o quotidiano de comunicações
das atividades pibidianas; e a produtividade foi representada pela nova
subcategoria, denominada ER + EA. O índice ER + EA foi calculado como a
frequência de entregas de todos os relatórios pelo grupo, sendo o total de relatórios
técnicos e de atividades pibidianas solicitadas igual a 16.
A tabela 3 mostra os índices de interatividade e produtividade conforme
descritos no parágrafo acima:
POLO
U
F
V
J
M

Interatividade (%)
54
36
51
31
56

Produtividade (%)
69
38
88
44
63

Tabela 3 – Registro de interatividade e produtividade de cada grupo

A fim de observar a eventual aproximação dos índices de interatividade com
os de produtividade, foi esboçado o gráfico com a respectiva linha de tendência:

Produtividade

Dinâmica do PIBID nos polos
100%
90%
80%
70%
60%
50% Polo J
40%
30%
30%

Polo V
Polo U
Polo M
Polo F
40%

50%

60%

Interatividade
Figura 5 - Gráfico interatividade X produtividade com regressão linear

A linha mostra que a interatividade e a produtividade nos grupos variaram de
maneira relativamente uniforme (linear). O coeficiente de Pearson – que mede o
quão uma variável depende linearmente da outra – para estes dados foi calculado
como r  0,77; o que demonstra uma forte correlação entre as variáveis8 permitindo,
portanto, a conclusão de que, no caso presente, os polos que mais interagiram
foram os que mais produziram. Vale observar o ponto disperso no gráfico. Ele
representa exatamente os dados do grupo do polo V. A priori, sua dispersão
implicaria que o grupo interagiu menos do que o esperado (em comparação à sua
produtividade). Todavia, deve-se lembrar de que o índice utilizado para esta análise
8

De acordo com Stevenson (1981, p.369), na área de ciências sociais e humanas, considera-se que
o relacionamento forte entre duas variáveis ocorre quando
r .
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foi o das reuniões gerais (RG). Retornando à tabela 2, na subcategoria RS, o polo V
foi o que teve maior índice. Isto pode ser interpretado da seguinte maneira: embora
o grupo não tenha interagido satisfatoriamente para justificar a alta produtividade
(segundo o padrão estatisticamente analisado), esta interação foi compensada pela
participação ativa do professor supervisor, que esteve muito presente na
comunicação com a coordenação de área.
A partir destas análises, os autores deduziram que os dados sobre
interatividade e produtividade dos grupos foram consonantes. Ou seja, os grupos
que mais assimilaram e incorporaram as TDIC às suas ações segundo a abordagem
do “estar junto virtual” também foram os que mais se apropriaram dos saberes
construídos, transformando o comportamento virtual socialmente constituído.
O ponto central é que essa aprendizagem está fundamentada na reflexão
sobre a própria atividade que o aprendiz realiza no seu contexto de vida ou
ambiente de trabalho. A educação baseada em uma atividade prática cria
mecanismos de reflexão que acontecem em diferentes níveis e que podem
ser explicados a partir da recontextualização do ciclo que ocorre na
interação aprendiz-computador, identificado no ambiente de resolução de
problemas usando a informática. (VALENTE, 2005, p. 90).

Neste sentido, os autores concluíram que a execução de um programa como
o PIBID com ações desenvolvidas exclusivamente a distância permite aos
coordenadores de área reconhecer/avaliar o espaço escolar de cada polo, se o
grupo constituído no polo pelo professor supervisor e bolsistas ID apresentar um
comportamento virtual baseado na abordagem do “estar junto virtual”. Esta forma de
se relacionar permite que, mesmo a centenas de quilômetros da escola, os
coordenadores compreendam satisfatoriamente as ações implementadas na mesma
e possam intervir no grupo de modo a garantir o alcance dos objetivos propostos
pelo PIBID.
7. Considerações Finais
Em princípio, não se imaginava o cerceamento financeiro que seria revelado na
idealização de um projeto na perspectiva de complementar a formação dos
estudantes do curso de Licenciatura em Matemática, modalidade a distância, da
UFVJM.
A metodologia proposta para fomentar as ações do subprojeto para um curso
de licenciatura na modalidade a distância previa a utilização de TDIC que já faziam
parte do universo virtual presente na rotina dos participantes do PIBID. Neste
sentido, não haveria rupturas severas na abordagem metodológica e o
encaminhamento do projeto seguiria seu curso “natural”. Entretanto, em decorrência
dos desafios implicados a este empreendimento, foi necessário reformular e
reorganizar a metodologia, segundo a qual, as ações seriam fundamentadas.
Nestas circunstâncias, a “presença virtual” da coordenação de área nos
grupos formados nos polos em que o projeto foi desenvolvido seria primordial na
medida em que todas as ações do projeto passariam a ser desenvolvidas
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integralmente a distância. Para assegurar o desenvolvimento dos trabalhos e
avançar em direção às propostas objetivadas, os coordenadores do projeto
decidiram por modificar o paradigma dos encontros presenciais por uma ampliação
da abordagem do “estar junto virtual”.
Assim, o presente estudo mostrou que os grupos que se apropriaram desta
abordagem se sobressaíram em relação àqueles que não participaram de um
comportamento virtual interativo e colaborativo. Como consequência, os autores
perceberam que a interação entre universidade e escola tão aspirada pelos
propósitos do PIBID se fez presente nos polos em que o comportamento virtual dos
grupos ocorreu dentro da perspectiva do “estar junto virtual”, ainda que a
coordenação de área tenha orientado e monitorado todo o trabalho integralmente a
distância.
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Resumo – O trabalho de investigação desenvolvido neste artigo visa descrever e
identificar a influência da internet nos hábitos de leitura de estudantes do ensino
médio. O método que conduzira o processo científico segue uma abordagem de
pesquisa quantitativa através da coleta de dados e observação de uma amostra de
35 alunos do 1º ano do ensino médio da Escola Antônio Correa de Carvalho na
cidade de Varginha/MG. A ideia central que motivou a pesquisa foram as inúmeras
manifestações de professores questionando a utilização das novas tecnologias
como fomento para a leitura e melhoria da escrita dos alunos Para o levantamento
das informações foi utilizada a técnica do estudo de caso. O trabalho desenvolvido
permitiu realizar uma avaliação da relação dos adolescentes com a tecnologia e
informações de leitura e de comunicação antes de começar a pesquisa e ao final
permitiram perceber as transformações ocorridas. Sendo possível apresentar
alguns aspectos da leitura e da escrita na era da internet.
Palavras-chave: Leitura. Escrita. Escola. Internet.
Abstract – The research developed in this paper aims to describe and identify the
influence of the Internet in high school students reading habits. The method that led
the scientific process follows a quantitative research approach through data
collection and observation of a sample of 35 students of the 1st year of high school
School Antonio Correa de Carvalho in the city of Varginha / MG. The central idea
that motivated the research were the many manifestations of teachers questioning
the use of new technologies such as promotion for reading and improving students'
writing to the survey information was used the technique of case study. The work
allowed for an assessment of the relationship of adolescents with technology and
reading and communication of information before beginning the research and the
end allowed to realize the changes that have occurred. It is possible to present
some aspects of reading and writing in the Internet age.
Keywords: Reading. Writing. School. Internet.
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INTRODUÇÃO
A escola é um espaço de acesso à leitura e à qual cabe a responsabilidade de
desenvolver, além da habilidade de ler e escrever, outras habilidades que vão além
da aprendizagem básica, necessárias ao uso efetivo da leitura e da escrita nas
práticas sócias que envolvem a língua.
No entanto, mesmo diante do atual cenário tecnológico onde as interações
humanas se constroem basicamente através das diversas mídias, ainda há fatores
que impedem a formação de um novo sujeito leitor nas escolas. A resistência de
alguns docentes em manter uma prática pedagógica tradicional apoiada na leitura e
produção de textos impressos é um desses motivos e acarreta um retrocesso no
desenvolvimento das diversas competências e habilidades por parte dos alunos.
O sucesso da aprendizagem tem como enfoque principal a escola e a família
dentro de uma proposta globalizada, ou seja, não só a escola, mas também a família
tem o papel fundamental na aprendizagem de seus filhos. Contudo, à falta de
contato com a leitura soma-se a ausência de motivação para os estudos e a
dificuldade dos pais para acompanharem esta nova era digital.
Esse obstáculo decorre do fato de muitos pais terem sido alfabetizados em
uma época na qual a aplicação das práticas de leitura se dava através de cartilhas
que ensinavam os alunos a apenas fazer a junção das letras. O estudante era,
assim, obrigado a aprender a ler e escrever. Esse método estava centrado,
unicamente, em como ensinar, desconsiderando o conhecimento a ser adquirido
pelo discente, e, por isso, deixou de ser essencial na formação dos nossos alunos.
É notável a relevância da leitura na aquisição de conhecimento e senso
crítico, pois, por meio dela, abrimos nossa visão de mundo, conseguimos o domínio
da palavra e através da palavra, trocamos ideias e conhecimentos, sendo possível
entender o mundo que nos cerca. Dessa forma, é preciso que a escola considere,
em suas práticas, as mudanças ocorridas nos hábitos de leitura dos adolescentes
proporcionadas pela evolução tecnológica. Nessa direção, este artigo tem como foco
apontar como os hábitos e os estímulos à leitura e à escrita na escola por meio da
internet podem contribuir para a aprendizagem. A partir desta questão norteadora,
os pesquisadores tiveram como objetivo analisar a influência da internet nos hábitos
de leitura do adolescente.
Inicialmente a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica para
aprofundar conhecimentos sobre escola e formação, educação empreendedora
através das novas tecnologias e internet como instrumento de construção do
conhecimento. Em seguida, aplicou-se um questionário a trinta cinco (35) alunos do
1º ano do Ensino Médio da escola Antônio Correa de Carvalho (Varginha/MG)
averiguando, assim, a percepção e influência da internet nos hábitos de leitura dos
adolescentes.
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Os resultados alcançados neste estudo podem servir de parâmetro para
futuros ajustes didático-metodológicos no material produzido para o
desenvolvimento das atividades de ensino aprendizagem. Além disso, permitiram
realizar uma avaliação da relação dos adolescentes com a tecnologia e as
informações de leitura e de comunicação.

1. A ESCOLA E A FORMAÇÃO
Nos últimos anos, as escolas públicas têm buscado melhorias nas suas condições
de ensino aprendizagem. A implantação da informática e a compra de livros com
novas didáticas pelo governo vêm aumentando e tomando espaço na escola e isso
exige novas práticas pedagógicas por parte dos professores.
Na escola pesquisada, a inquietação de alguns docentes decorre do fato de
os alunos estarem perdendo o hábito da leitura em detrimento da tecnologia a que
têm acesso.
No entanto, é preciso que os professores enxerguem na tecnologia
materializada em computadores, tabletes e celulares e em seus programas e/ou
aplicativos de renovadas maneiras de interação social e, consequentemente, novas
formas de leitura e escrita. Assim, cabe a eles a tarefa de mostrar aos alunos
diferentes modos de leitura podendo transformar o hábito pela tecnologia como
compensatório, sem esquecer ou desmerecer o material impresso.
Partindo do conceito de ferramenta educacional, o computador é um
poderoso recurso para o aluno. Assim ele pode utilizá-lo no seu processo de
aprendizagem, valorizando, por conseguinte, seu prazer em construir seu próprio
processo de aprendizagem.
Na escola, o computador pode auxiliar nos trabalhos burocráticos do dia-a-dia
(controle acadêmico, folha de pagamento, controle de materiais, etc.) e, também,
pode contribuir com os professores na elaboração das aulas, nas pesquisas e
apresentação de novos conteúdos, jogos e softwares educativos, etc.
Em geral, o termo adotado para representar o uso do computador nas escolas
é informática na educação. Porém, pode ser feita uma classificação distinta
dependendo da forma como o computador é utilizado no ambiente de ensino.
Embora as diferenças sejam sutis será possível observar que o computador ocupa
posições diferentes em cada situação.

2. A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA COM AS NOVAS TECNOLOGIAS
A educação empreendedora, busca inspirar nos alunos a vontade de empreender.
Para isso, busca desenvolver qualidades e habilidades necessárias a um
empreendedor, como a capacidade de enxergar oportunidades, a pró atividade e a
confiança. Essa educação é disseminada de forma ampla e eficaz a partir da quebra
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
de paradigmas, entre eles a mudança na posição do professor, do mediante o perfil
da nova geração e da sala de aula.
O aprendizado na educação empreendedora se dá por meio dos processos
de descoberta, sem respostas certas. O que significa que cada aula pode trazer
valiosas contribuições não apenas para os estudantes, mas também para os
professores. Esse tipo de educação é percebido como uma ação que proporciona a
criação de uma estrutura basilar, capaz de promover condições para formação de
indivíduos mais capacitados para criar novas oportunidades por meio da inovação.
A educação empreendedora como forma de construir uma nova dimensão de
oportunidades para os indivíduos, induzindo ações que proporcionem o
desenvolvimento humano e tecnológico é claramente positiva. Esta ação é
alicerçada pelas tecnologias onde se busca incorporar a prática de estudo: a
investigação científica, o planejamento, a solução de problemas e a construção de
conhecimento para promover a tomada de decisão.

3. A INTERNET E AS MUDANÇAS NO ENSINO APRENDIZAGEM
A aprendizagem adquirida na escola não pode estar vinculada apenas e tão
somente a números, ela deve ter um ideal a cumprir, que é a formação humana e a
leitura é um fator primordial para esta formação. O aluno descobre com a leitura
novos horizontes e desenvolve competências e habilidades individuais, ampliando
seus conhecimentos, desenvolvendo opinião própria acerca de diversos assuntos e
descobrindo novas formas de escrever e se comunicar em consonância com sua
finalidade. Em outras palavras, o estudante, ao ter contato com notícias, e-mails de
variados contatos, chats, redes sociais, dentre outros, percebe que, de acordo com o
objetivo de sua comunicação, ele terá um tipo de texto a escrever e determinada
linguagem (formal, informal) a utilizar.
É preciso ressaltar que se entende por leitura não apenas aquela realizada
em materiais impressos, mas também via internet. É nesta última, inclusive, que os
estudantes se interagem cada vez mais e têm contato com diferentes formas de
linguagem (verbal, visual e mista).
Apesar das transformações tecnológicas atingirem direta ou indiretamente
toda a sociedade, o suporte com o qual a criança tem o seu primeiro contato com a
leitura ainda é o livro. Weiss e Cruz (2001) defendem que a criança de hoje já nasce
“mergulhada” no mundo tecnológico. A escola, neste sentido, deve preparar o futuro
cidadão para fazer um bom uso da tecnologia, tornar-se crítico e apto a exercer
funções necessárias ao desenvolvimento da sociedade.
Se a escola não inclui a internet na educação das novas gerações, ela está
na contramão da história, alheia ao espírito do tempo e, criminosamente, produzindo
a exclusão social ou a exclusão da cibercultura. (Silva, 2005. p.63)
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Moran (2008) faz uma ressalva ao argumentar que nem tudo no mundo virtual
pode ser bom, mas que a manipulação é o que dá condições de o leitor aprender se
é ou não.
O estar no virtual não é garantia de qualidade (esse é um problema que
dificulta a escolha), mas amplia imensamente as condições de aprender, de
acesso, de intercâmbio, de atualização. Tanta informação dá trabalho e nos
deixa ansiosos e confusos. Mas é muito melhor do que acontecia antes da
Internet, quando só uns poucos privilegiados podiam viajar para o exterior e
pesquisar nas grandes bibliotecas especializadas das melhores
universidades. Hoje podemos fazer praticamente o mesmo sem sair de
casa. (MORAN, 2008)

Neste trecho, o autor destaca outro importante aspecto da internet: o contato
que todos podem ter com livros, textos, artigos e imagens antes disponíveis apenas
em bibliotecas fixas em determinado lugar. Essa socialização do conhecimento
permite aos usuários realizarem diversas leituras de textos e pontos de vista
diferentes acerca de um mesmo assunto o que lhe permite construir seu próprio
pensamento e senso crítico sobre aquele tema e conseguir discernir fontes de
pesquisa confiáveis.

4. AS NOVAS TECNOLOGIAS COMO INSTRUMENTO
O uso de tecnologia no âmbito escolar incentiva a descoberta de informações e a
construção de conhecimento do aluno. Geralmente são utilizados os softwares
educativos e os jogos educacionais como fatores motivacionais. Desta forma o
computador, a internet e as tecnologias são ferramentas de ensino aprendizagem.
Embora a tecnologia não tenha surgido para substituir os meios atuais de ensino,
seu principal objetivo é que os professores utilizem todos os recursos possíveis no
processo de ensino aprendizagem, sejam métodos tradicionais ou ferramentas
tecnológicas.
A implantação da tecnologia nas escolas trouxe efeitos positivos para a
educação. Entretanto os professores estão se adaptando a essa nova realidade, é
uma novidade tanto para os professores quanto para os alunos apresentando
grandes desafios para ambos no processo de ensino aprendizagem.
Alguns autores citam a tecnologia como instrumentos de ensino de
multiplicidade. Para Valente (1993) o computador não é mais o instrumento que
ensina o aprendiz, “mas a ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo, e,
portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar executando uma tarefa por
intermédio do computador. (Valente, 1993:8)
Na concepção de Ripper (1995), usar o computador como uma ferramenta
educacional é mudar a relação tutor/tutorado,
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[...] o computador se transforma de instrumento de instrução programada
em ferramenta na mão do aprendiz, que a utiliza para desenvolver algo,
uma ferramenta que permite um vaivém constante entre suas ideias e a
concretização delas na tela, resultando num produto carregado de sentido
não só cognitivo, mas também afetivo. (RIPPER, 1995:2)

Nesta perspectiva, as tecnologias são instrumentos de visões de mundo, do
rompimento, com a noção de tempo e espaço, instaurando uma nova forma de ser e
pensar na sociedade.

5. METODOLOGIA CIENTÍFICA
Inicialmente, como é comum aos procedimentos científicos, foi desenvolvida uma
pesquisa bibliográfica, que resumidamente diz respeito ao conjunto de
conhecimentos humanos reunidos nas obras e publicações de outros autores. Tem
como base fundamental conduzir o leitor a determinado assunto e a produção,
coleção, armazenamento, reprodução, utilização e comunicação das informações
coletadas para o desempenho da pesquisa (Fachin, 2001, p. 125). A pesquisa
bibliográfica foi desenvolvida com base em material já elaborado, constituído
principalmente por livros e artigos científicos (Gil, 2009, p. 18) e observa-se, neste
sentido, um caráter exploratório, proporcionando uma visão ampla e objetiva sobre o
tema investigado.
Em seguida, a pesquisa passou-se a descritiva que permitiu obter os
conhecimentos necessários para o provimento de informações sobre a influência
das novas tecnologias (internet) no hábito de leitura dos adolescentes.
Na seguinte etapa, para obter informações quantitativas e qualitativas e
possibilitar a análise do objeto de estudo, foi realizado um levantamento a partir da
técnica do estudo de caso. A estratégia de pesquisa do estudo de caso permite uma
investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos
acontecimentos da vida real - tais como ciclos de vida individuais, processos
organizacionais e administrativos e mudanças ocorridas em regiões urbanas (Yin,
2005, p. 212).
Para construção do processo investigação, a fim de encontrar a
representatividade adequada da amostra, os pesquisadores optaram pelo método de
amostragem estratificada, pois, fornece resultados com menor probabilidade de erro
associado (Coutinho, 2009, p. 89). Abaixo a ficha técnica que conduziu os trabalhos
de campo. A ficha técnica do trabalho de campo aparece refletida na tabela 1.
Segue a fórmula matemática para amostra estratificada para uma população finita,
foi obtido o valor de 8,3 % para o erro calculado e um 95,5 % de nível de confiança 1.
1

Na fórmula, o² (Sigma 2) equivale a 4; sendo o desvio típico aceitável de 50%, sendo assim p=50 y
q=50; N o número de amostra. O 95,5% de segurança é correspondente a tabela para a
determinação da margem de erro, porém, sendo a amostra de 80 entrevistados, a margem de erro
para um 50/50 será de 8,3%. Verifica-se em R. Sierra Bravo - Madrid 2003.
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“Fórmula para “Erro Amostragem”

Características

Universo

Universo
Localização
Tamanho da amostra
Erro calculado
Nível de Confiança

35 Alunos
Escola Estadual Antônio Correa de Carvalho
35 entrevistados
+ - 8,3%
95,5%

Variáveis de estudo

Sexo, idade, frequência, conhecimento, resultados

Lista 1. Ficha Técnica do Trabalho de Investigação
Fonte: Elaborada pelos autores.

Para o levantamento das informações, na fase empírico-analítica, foi utilizado
o questionário como instrumento de coleta de dados. Os questionários foram
aplicados a alunos matriculados no 1º ano de escolaridade do Ensino Médio – total
de 35 alunos. A finalidade principal foi obter informações de maneira sistemática e
ordenada a partir da análise dos questionários aplicados à população objeto de
estudo (Monteiro e Ribeiro, 2015, p.6). Os questionários apresentam concepção
estruturada em forma de perguntas intencionalmente elaboradas com a finalidade de
identificar e elaborar dados sobre hábitos de leitura e influência da internet

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO
Segundo Sierra (2004, p. 175), o processo de análise procura transformar os dados
numéricos obtidos através dos questionários em enunciados de caráter estatístico.
Porém, no estudo de caso, os procedimentos de coleta de dados podem ser
variados, dessa forma, o processo de análise e interpretação, naturalmente, foi o da
preservação da totalidade da unidade social (Gil, 2009, p. 15). Assim sendo, uma
das últimas etapas na pesquisa de estudo de caso é a análise que consiste em
examinar e tabular os elementos de prova, mantendo o modelo conceitual e as
proposições iniciais como referência (Borges, Hoppen e Luce, 2009, p. 866).
Desta forma, conforme conceitos estatísticos da investigação, os
pesquisadores buscaram manter, integralmente, as informações obtidas esperando
que os resultados alcançados no estudo possam responder e ajudar em futuros
ajustes didático-pedagógico para a Escola Estadual Antônio Correa de Carvalho,
Varginha – MG. Para uma melhor visualização, os resultados estatísticos foram
tratados e serão expostos a seguir em forma gráfica:
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Figura 1 – Sexo/Alunos
Fonte: Elaborado pelos autores.

A pesquisa, entendida como a atividade básica da ciência na indagação e
construção da realidade, possibilita a construção do processo analítico de tal forma
que o confronto entre a abordagem teórica e a investigação de campo, abra margem
para o fornecimento de respostas ao problema proposto para a investigação
(Monteiro e Rocha, 2015, p.8).
Levando em consideração os 35 alunos aos quais foram distribuídos o
questionário e de acordo com o ‘Gráfico 1’, pode-se constatar que a maioria de
alunos estão entre os de sexo masculino, 21 alunos com um 60 % da amostra
investigada e o de sexo feminino com 14 alunas que representam um 40 % da
amostragem. Observando as características deste extrato, é importante ressaltar
que esta pesquisa não teve como objetivo verificar a incidência de acessos
separados por gênero, no entanto, verifica-se que de modo geral tanto os meninos
quanto as meninas, em sua grande maioria, acessam a internet regularmente.
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Figura 2 – Tempo Livre
Fonte: Elaborado pelos autores.

De acordo com o ‘Gráfico 2’, observa-se que 43% dos alunos que
participaram da pesquisa optam por utilizarem a internet durante o seu tempo livre.
Estes 43% representam uma porção de 15 alunos o que comprova que grande parte
da amostra tem forte tendência ao uso das novas tecnologias, reforçando o
interesse destes alunos pelo novo e criativo e abrindo uma alternativa que possibilite
ajustes didático-pedagógicos na construção de novas modalidades de ensino
aprendizagem na escola.
As demais medições ficaram assim distribuídas: 29% (10 alunos) para ‘Ouvir
Música’, 14% (05 alunos) para ‘Lendo’, 11% (05 alunos) para ‘Amigos’ e 3% (01
aluno) para televisão. Contabilizando os 29% (10 alunos/Ouvir Música), com os 14%
(05 alunos/Lendo) mais os já mencionados 43% (15 alunos/Internet), observa-se que
86% dos alunos possuem predisposição e, portanto, apresentam perfis que podem
ser estimulados em seus hábitos de leitura através da internet.
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Figura 3 – Como você vê a Leitura?
Fonte: Elaborado pelos autores.

Esta pergunta foi extremamente importante para dimensionar a proporção
exata dos alunos em relação ao hábito de leitura. Notadamente, foi possível
perceber que 46% (16 alunos) optaram por apontar a leitura como uma ‘Obrigação’ e
as demais medições ficaram assim distribuídas: 23% (08 alunos) opinaram que a
leitura é um ‘Passatempo’, outros 23% (08 alunos) contestaram que a leitura é um
‘Prazer’, 5% (02 alunos) não souberam responder e um 3% (01 aluno) contestou que
a leitura representa uma ‘Valorização Pessoal’.
Os dados após serem tratados, gerando informações acerca da importância
da leitura, foram extremamente preocupantes. Apenas 1% dos alunos questionados
apontou a leitura como um elemento responsável pela ‘Valorização Pessoal’, o que
deixa clara a necessidade de novas alternativas didático-pedagógicas que
estimulem e levem os alunos ao lúdico e infinito mundo da leitura.
Analisando as informações obtidas no ‘Gráfico 2’, ao questionar os alunos
sobre o que fariam no ‘Tempo Livre’, foi possível verificar que a grande maioria tem
como instrumento do ócio a utilização de recursos de origem tecnológica, o que
representa importante lacuna a ser explorada pela educação empreendedora. Um
processo que se ajusta às características dos alunos e aproveita esta tendência para
criar novos conceitos e atividades que estimulem os hábitos de leitura de nossos
alunos.
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Ao compararmos os dados desses dois gráficos (2 e 3), notamos que os
estudantes entrevistados não consideram o uso da internet como uma forma de
leitura, isto é, não compreendem que ao lerem notícias, textos em suas redes
sociais ou dos colegas ou buscarem alguma informação, por exemplo, estão lendo.
É preciso, portanto, desmistificar a ideia de que só ocorre leitura quando se abre um
livro e começa a lê-lo.

Figura 4 – Pesquisas na Internet?
Fonte: Elaborado pelos autores.

Certamente, a pesquisa na internet pode ser considerada como uma
estratégia utilizada para compartilhamento de informação e de conhecimento de
forma rápida e prática. Este exercício, principalmente se aliado ao contexto
teórico e prático da escola, pode ser um grande divisor de águas para estimular
o hábito pela leitura.
Com o resultado obtido após o questionamento da 4ª pergunta, ficou
evidenciado que a totalidade dos alunos (100%) utilizam a internet como
instrumento de pesquisa, o que sem dúvida, significa um grande aporte para o
desenvolvimento de estratégias empreendedoras de ensino-aprendizagem.
Ainda, segundo Mill (2010, p.123) é preciso estimular a busca e a socialização
de melhores possibilidades de utilização consciente das tecnologias
educacionais, de novas formas de trabalho coletivo.
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Figura 5 – Hábitos de Leitura.
Fonte: Elaborado pelos autores.

As informações mostram que existe uma grande predominância de alunos
que praticam o hábito da leitura, o que novamente reforça que a internet pode
ser uma grande aliada no processo de criar alternativas agradáveis que
estimulem esse hábito. As mudanças tecnológicas, suas influências, seus
elementos e referenciais, ainda em estudo, têm trazido novas perspectivas de
seu uso no processo ensino aprendizagem (Álvarez, et al 2002).
De acordo com o ‘Gráfico 5’, que trata sobre o hábito de leitura dos
alunos, constatou-se que 80% dos alunos que participaram da pesquisa mantêm
hábitos frequentes de leitura, o que representa uma fração extremamente
significativa. Este facilitador encontrado no 5º questionamento reforça a
necessidade por novas modalidades de ensino aprendizagem na escola. As
funcionalidades proporcionadas pelas TIC’s, através da internet, oferecem uma
gama expressiva de novos contextos para o ensino e a aprendizagem, o
fenômeno da virtualização educativa (Edel, 2009).
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Figura 6- Fonte habitual de leitura
Fonte: Elaborado pelos autores.

Através da análise de dados, foi possível verificar que a maioria expressiva
dos alunos (54% - ‘Celular’ e 29% - ‘Computador’) que participaram da pesquisa
fazem uso das novas tecnologias para exercer alguma atividade de leitura. Esta
diferença pode ser facilmente explicada pela variação de preço entre estes produtos
– Celular e Computador – o que qualifica o celular como produto de fácil acesso. É
notório que à medida que as novas tecnologias avançam e se tornam mais
acessíveis, ocorre o aumento gradativo das pessoas que utilizam este instrumento
de comunicação. Os resultados da pesquisa bibliográfica e de campo comprovam
que, atualmente em condições normais, onde a estrutura didática-pedagógica está
ajustada ao processo de ensino aprendizagem é inevitável que a internet exerça
uma grande influência no hábito de leitura dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após essa pesquisa, pôde-se verificar que existem hábitos de leitura dos alunos,
com destaque para os que ocorrem por meio tecnológicos, não excluindo totalmente
o hábito de tocar um livro.
A sociedade está interligada ao progresso tecnológico e isso impõe aos
indivíduos ferramentas atualmente de domínio de competências onde pode-se
usufruir de informações e transformá-las em conhecimento.
Estar excluído ou limitado do acesso ao conhecimento tecnológico é o maior
obstáculo ao desenvolvimento individual. Os hábitos de leitura são indispensáveis a
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uma escolaridade bem-sucedida e constituem uma condição à formação integral dos
alunos. Durante a pesquisa, notou-se que os alunos, muitas vezes, não identificam o
acesso à internet como leitura e escrita (troca de mensagens, comentários, bate
papo, leitura de comandos para jogos, dicas para passar de fase em jogos,
facebook, whatsapp, etc). Como já dito, é preciso desmistificar essa ideia, uma vez
que a internet é aliada da educação empreendedora, pois enriquece e desperta a
imaginação do aluno, estimulando a criatividade, o raciocínio, a descoberta,
cultivando a inteligência, desenvolvendo senso crítico e possibilitando acesso a
diversos gêneros textuais e a variadas formas de escrita.
Nesse caminho, é importante que os professores estejam atualizados quanto
ao uso das tecnologias e dispostos para proporcionar aos alunos o contato direto ou
indireto com diferentes meios de leitura buscando sempre trabalhar de forma
interdisciplinar com o foco permanente no gosto da leitura.
É necessário, ainda, que toda a comunidade escolar entenda que a utilização
de meios tecnológicos e da internet nas aulas, quando bem trabalhados e com
objetivos claros e voltados para a aprendizagem, desenvolve inúmeras
competências e habilidades nos alunos. Ao serem levados a lerem textos com
diferentes formatos, variadas linguagens e multimodais (textos que englobam verbal,
visual e auditivo, por exemplo), os estudantes ampliam seus conhecimentos,
constroem senso crítico e podem ser mais ativos em suas práticas sociais.
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Resumo – Os MOOC - Massive Open Online Curses se apresentam como
possibilidade de educação continuada massiva para milhares de pessoas em todo o
mundo. Configuram-se quais recursos educacionais abertos, autodirigidos,
ofertados na modalidade a distância e, amiúde, sem uma mediação tutorial. Neste
artigo, temos como objetivo analisar o perfil de participantes egressos dos MOOC
da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, visando avaliar os motivos
influenciadores na escolha do curso. Do ponto de vista metodológico, a investigação
se configura como uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem
quantitativa, complementada por uma análise qualitativa. Como procedimento de
coleta de dados foi realizada uma pesquisa survey online, com uma amostra não
intencional de 486 concluintes de seis diferentes MOOC ofertados pela UFRB. A
amostra apresentou em média 34,5 anos; predominantemente mulheres (70%); no
nível superior (98,4%); sendo 68% com vínculo empregatício e 27,8% estudantes.
Verificamos que os fatores que mais influenciam na escolha de um MOOC se
relacionam com: a) indicação de amigos (79,2%); b) anseio pela obtenção ou
aprimoramento dos conhecimentos (99%); c) melhoria do desempenho profissional
(83,3%); d) melhoria no currículo (91,8%), e) cumprir atividades complementares do
curso de graduação (51,4%), f) experimentar a EaD (72,6%), g) obter o certificado
(57,2%), h) credibilidade da instituição (96,3%). Adicionalmente, os cursos foram
avaliados como excelente/ótimo por 90,9% dos participantes, sendo que 99% fariam
a indicação para um familiar ou amigo. Concluímos que a produção de MOOC deve
considerar tais fatores no seu design educacional, visando promover a efetividade
da educação continuada neste formato massivo, gratuito e aberto.
Palavras-chave: EDUCAÇÃO
PARTICIPANTES. UFRB.
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Abstract – MOOC - Massive Open Online Curses present the possibility of massive
continuing education for thousands of people around the world. They are open
educational resources, self-directed, generally offered by distance education
institutions and often without any tutorial mediation. In this article, our objective is
analyze the profile of egressed students participating in MOOC offered by
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, in order to evaluate the
influencers reasons in the course choice. From a methodological point of view, the
investigation is an exploratory and descriptive study with a quantitative approach,
complemented by a qualitative analysis. As data collection procedure, an online
survey was carried on with a non-intentional sample of 486 participants of six different
MOOC offered by UFRB. The sample presented an averaged 34.5 years; mostly

1

women (70%); at the higher level (98.4%); with 68% employment relationship and
27.8% students. We found the following most influence factors in their MOOC’s
choice: a) friends indication (79.2%); b) desire for getting or improvement of
knowledge (99%); c) improvement of professional performance (83.3%); d)
improvement in the curriculum (91.8%); e) fulfill undergraduate complementary
activities (51.4%); f) experience with the distance education (72.6%); g) obtaining the
certificate (57.2% ); h) institution credibility (96.3%). Furthermore, the courses have
been evaluated as excellent/good by 90.9% of respondents, and 99% would
suggestion them to a family member or friend. We conclude the MOOC’s production
should consider these factors in their educational design, in order to promote the
effectiveness of continuing education in this massive, free and open format.
Keywords: DISTANCE EDUCATION. MOOC. PARTICIPANTS PROFILE. UFRB.

Introdução
Conhecidos na literatura pelo seu acrônimo MOOC, os Massive Open Online Courses
têm se apresentado como possibilidade de educação continuada para milhares que
desejam se aperfeiçoar em determinada temática do conhecimento, contando com o
suporte teórico e metodológico de uma universidade ou instituição de ensino superior.
Atualmente, centenas de universidades ofertam cursos MOOC em todo o
mundo, quer como iniciativa individual quer como parte das plataformas online que
congregam dezenas de instituições, tais como Coursera, edX, Udacity, Veduca entre
tantas outras. De fato, o número de inscritos em tais cursos alcançam quantitativos
deveras assombrosos, não obstante o reduzidíssimo percentual daqueles que
conseguem concluir as atividades propostas e, consequentemente, finalizar o curso.
Diante da ampla oferta de cursos MOOC e o seu elevado número de
participantes, neste artigo temos por objetivo analisar o perfil dos participantes
inscritos nos MOOC ofertados pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia –
UFRB, visando identificar os possíveis motivos que influenciaram na escolha do
MOOC cursado.
Esta pesquisa é relevante ao aportar à comunidade acadêmica uma análise
inédita na língua portuguesa nesta temática, fornecendo subsídios pertinentes para
as instituições desenvolvedoras de MOOC, especialmente as instituições de ensino
superior pública, com relação ao perfil da clientela e possíveis fatores influenciadores
na escolha do curso pelos participantes.

Revisão de literatura
Os MOOC sugiram no final da primeira década do século XXI, tendo como fundamento
pedagógico a teoria conectivista da aprendizagem, proposta por George Siemens e
Stephen Downs. Entretanto, a maior parte dos MOOC atuais deixaram o pressuposto
do aprendizado colaborativo em rede, substituindo-o pela concepção inatista em que
o autoaprendizado é valorizado, com pouco ou quase nenhum contato entre os
participantes, razão pela qual também encontramos na literatura a denominação
xMOOCs para esta geração atual de cursos online, massivos, abertos e gratuitos
(YOUSEF et al, 2014; SANTO et al, 2015).
Entretanto, independentemente do seu fundamento pedagógico, os MOOC
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necessitam utilizar as mais variadas possibilidades de ferramentas como suporte à
mediação pedagógica, destacando-se as vídeoaulas, aulas narradas, vídeos diversos,
gamificação etc., além de textos didáticos dialogados e, sobretudo, articulados com
amplo material para estudo complementar disponível online, permitindo ao estudante
traçar seu roteiro de autoaprendizagem, assevera Santo (2016).
Com a ampla difusão educacional dos MOOC como ferramenta de educação
continuada não formal, muitos investigadores têm se debruçado sobre a análise do
perfil dos participantes de tais cursos visando, sobretudo, melhor compreender as
demandas dos inscritos e aprimorar os cursos ofertados, sob a ótica da melhoria
contínua.
Desta maneira, Francis (2015) realizou um estudo com 135.000 participantes
em que catalogou seu perfil demográfico e comportamental em quatro cursos de
astrofísica ofertados pela Australian National University. Os dados coletados
demonstraram que 87% dos participantes afirmaram surpreendentemente ter
aprendido tanto ou mais com os MOOC do que nos cursos presenciais.
Christensen et al (2013) também pesquisaram 32.779 participantes dos MOOC
na plataforma Coursera, ofertados pela University of Pennsylvania, e constataram que
a maioria dos estudantes eram jovens, com bom nível de escolaridade, empregados
e residentes em países desenvolvidos. Entre as principais razões apontadas pelos
participantes por terem se inscrito em um MOOC foram a melhoria das habilidades e
competências laborais, além da curiosidade.
Visando compreender o advento dos MOOC em uma perspectiva oriental,
Zhong, Zhang e Liu (2016) implementaram um estudo com 1783 estudantes inscritos
no curso “Fundamentos das Ciências da Computação”, ofertado pela Shen Zhen
University. A pesquisa revelou que os participantes tinham em média 19,8 anos e os
principais motivos elencados pela escolha do formato MOOC foram tanto o assunto
interessante, quanto a flexibilidade para conciliar os horários de estudo com outras
atividades.
Jordan (2014) investigou os fatores que influenciam tanto as inscrições quanto
a finalização do curso pelos participantes. A média de participantes nos MOOC
pesquisados contemplaram cerca de 43.000 estudantes, sendo que 6,5% destes
finalizaram seus cursos, apresentando uma correlação negativa em função da
extensão do curso.
Considerando que a educação a distância se constitui em um campo em
efervescente construção, verificamos que os estudos dos MOOC estão na sua gênese
pois se trata de um formato recente de educação continuada. Assim, são bem-vindas
pesquisas que contribuam para a sua melhor compreensão e sejam capazes de
fornecer insights para o desenvolvimento de novos MOOC.

Material e métodos
A pesquisa de campo buscou analisar o perfil dos cursistas inscritos nos MOOC
ofertados pela UFRB, visando identificar os possíveis motivos que influenciaram na
escolha do curso. Configura-se como uma investigação de cunho social na área das
ciências humanas, cujo foco de estudo se relaciona com o campo da realidade social
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no âmbito da educação superior. Considerando-se que a EaD se constitui em um
campo teórico em construção, foi adotada uma abordagem quantitativa, subsidiada
por elementos qualitativos resultantes da observação in loco (SILVA; LOPES, 2014).
Quanto à caracterização da tipologia de operacionalização da pesquisa de
campo, adotou-se os conceitos de Triviños (2006) e Gil (2007) com a seguinte
classificação: a) quanto aos objetivos, trata-se de um estudo exploratório descritivo;
b) quanto à fonte de dados, a pesquisa se apoiou tanto em uma revisão sistemática
de literatura como também na pesquisa de campo e, finalmente, c) quanto aos
procedimentos de coleta de dados, foi realizada um levantamento ou pesquisa survey.
O levantamento (survey) foi delimitado no universo de 3.661 participantes
inscritos nos 06 (seis) cursos MOOC ofertados pela UFRB no período de fevereiro a
abril de 2016, a saber, 1) Moodle para Professores e Tutores; 2) Planejamento,
Avaliação e Fundamentos da EaD; 3) Leitura e Produção de Textos Acadêmicos; 4)
Normas ABNT para Trabalhos Acadêmicos; 5) Conferência Web e 6) Prezi Básico. A
definição do lócus desta investigação atendeu aos critérios de abertura pela
Superintendência de Educação Aberta e a Distância - SEAD, que disponibilizou
irrestrito acesso ao banco de dados para a participação voluntária dos estudantes na
investigação.
Neste levantamento survey optamos pela utilização de um software open para
realização de pesquisa online, cujo link foi disponibilizado no Ambiente Virtual de
Aprendizagem a todos os participantes dos cursos, antes da emissão do certificado
online. Foram respondidos 486 (13,3%), sendo que a aleatoriedade da definição da
amostra atendeu aos princípios propostos por Trivinõs (2006), isto é, sujeitos da
pesquisa essenciais para o esclarecimento do assunto, facilidade para se encontrar
as pessoas e tempo dos indivíduos para responder ao instrumento da pesquisa.

Análise e discussão dos dados
A Universidade do Recôncavo da Bahia - UFRB é uma universidade pública que
compõe o Sistema UAB - Universidade Aberta do Brasil, juntamente com outras 102
universidades públicas e institutos federais. Por meio da Superintendência de
Educação Aberta e a Distância – SEAD, a UFRB tem ofertado desde 2014 programas
de capacitação continuada online (Small Private Online Courses – SPOC) e em 2015
iniciou o curso de Licenciatura em Matemática a distância. Ainda em 2015 também
começou a oferta de 06 (seis) cursos MOOC, chamados localmente de cursos abertos
online sem tutoria, alcançando o total de 12.278 participantes inscritos até o final de
2015.
Visando conhecer o perfil dos participantes dos cursos MOOC, foi realizada
uma pesquisa online com o universo de todos os inscritos (3.661) nos meses de
fevereiro a abril de 2016, tendo-se obtido retorno de 486 questionários que compõem
a amostra analisada.
Dados demográficos da amostra
A idade média ponderada apresentada pelos 486 participantes da amostra foi 34,5
anos, sendo 28,4 a idade modal, ou seja, a que aparece com maior frequência
(fórmula de King). Adicionalmente, na tabela 1 observamos que 39,9% do total dos
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participantes estão na faixa etária entre os 15 e 30 anos. O estudo realizado por
Christensen et al (2013) também revelou que 40% dos estudantes de MOOC estão
abaixo de 30 anos de idade.
Tabela 1: Faixa etária dos participantes
Idade

Participantes

%

15 -| 20

24

4,9%

21 -| 25

84

17,3%

26 -| 30

86

17,7%

31 -| 35

81

16,7%

36 -| 40

80

16,5%

41 -| 45

59

12,1%

46 -| 50

29

6,0%

51 -| 55

34

7,0%

56 -| 60

5

1,0%

Acima 61
Soma (Σ)

4

0,8%

486

Fonte: elaborado pelos autores

No gráfico 1 percebemos que a amostra dos participantes é
predominantemente do gênero feminino (70%). Os cursos ofertados são
multidisciplinares, na área de ciências humanas, e o público feminino tem se
destacado na busca pela qualificação em nível de educação continuada. Entretanto,
isso não ocorre com MOOC ofertados nas áreas de exatas, conforme demonstram
tanto o estudo de Francis (2015), em que 71% dos participantes eram do gênero
masculino, quanto na investigação de Christensen et al (2013) com 59,9% masculinos.
Gráfico 1: Gênero dos participantes
Maculino

Feminino

Maculino
Feminino

30%

70%

Fonte: elaborado pelos autores

Os participantes da amostra são provenientes de 21 estados da federação do
Brasil e do Distrito Federal, deixando de ser contemplados somente os estados do
Acre, Amapá, Maranhão, Roraima e Sergipe. Os estados mais representativos da
amostra são Bahia (47%), Paraná (23%), Ceará (6%), São Paulo (3,9%), Distrito
Federal (3,5%), Minas Gerais (3,5%) e Rio de Janeiro (3,3).
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No tocante ao estado da Bahia (47%), sede das instalações da UFRB, as
cidades que contemplaram maior número de participantes na amostra foram Cruz das
Almas (16%), Salvador (12%), Feira de Santana (8%), Amargosa e Santo Antônio de
Jesus (6%). Tais dados são significativos, pois exceto a cidade de Salvador, todas as
demais possuem campi instalados da UFRB.
Gráfico 2: Formação acadêmica dos participantes
Doutorado

1,0%

Doutorado (incompleto)

2,1%

Mestrado

6,8%

Mestrado (incompleto)

5,1%

Especialização

33,1%

Especialização (incompleta)

6,2%

Graduação

11,5%

Graduação (incompleto)

32,5%

Ensino Médio

Ensino Médio (incompleto)

1,2%

0,4%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Fonte: elaborado pelos autores

A maior parte dos participantes da amostra estão no nível superior (98,4%),
entre graduação e doutorado (concluído ou incompleto), como demonstrado no gráfico
2. Outros estudos relacionados com MOOC também indicam que a vasta maioria dos
participantes possuem nível universitário, tratando-se de uma oportunidade de
melhoria para se alcançar outros extratos da população que não possuem acesso ao
nível superior (JORDAN, 2014; DING et al, 2014).
Gráfico 3: IES em que realiza ou finalizou a formação acadêmica
1,6%

Instituição Pública Federal
Instituição Pública Estadual
Instituição Privada
Instituição Pública Municipal

36,8%

36,8%

24,7%

Fonte: elaborado pelos autores

No gráfico 3 observamos que os participantes são majoritariamente oriundos
de instituições de ensino superior públicas quer federal (36,8%), estadual (24,7%) ou
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municipal (1,06%), ainda que tenhamos 36,8% de instituições privadas. No gráfico 4,
ao avaliar a ocupação dos participantes verificamos que 27,8% são estudantes e
54,3% funcionários públicos. Além do aperfeiçoamento obtido, os MOOC que
oferecem certificação são muito demandados pelos funcionários públicos para fins de
progressão funcional e, no caso dos estudantes, para a comprovação nas atividades
complementares exigidas pelos cursos de graduação.
Gráfico 4: Ocupação dos participantes
Funcionário Tercerizado

1,0%

Outro

4,5%

Desempregado ou sem Vínculo Profissional

4,1%

Funcionário de Empresa Privada

5,1%

Profissional Liberal

2,7%

Estudante
Empresário

27,8%
0,4%

Funcionário Público

54,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Fonte: elaborado pelos autores

Resumidamente, os participantes da pesquisa são predominantemente do
gênero feminino (70%), estão em sua maioria no nível de ensino superior (concluído
ou em andamento), são funcionários públicos (54,4%) e estudantes (27,8%) e
majoritariamente oriundos de instituições de ensino superior da esfera pública.
Fatores motivadores na escolha do curso
Os fatores de motivação para a escolha de um MOOC são bem diversos, todavia,
fundamentando-se na literatura elegemos 8 (oito) fatores-chave e solicitamos aos
participantes que os avaliassem em uma escala: muito importante, importante, um
pouco importante e sem importância. O objetivo foi verificar aqueles fatores
assinalados como mais importantes e importantes pelos participantes.
Gráfico 5: Indicação de amigos

Sem importância

14,0%
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6,8%

Importante

24,5%
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Fonte: elaborado pelos autores
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A indicação de amigos foi considerada por 79,2% da amostra como fator muito
importante/importante na escolha do curso, conforme revela o gráfico 5. Muitos
estudos relacionados com a graduação presencial tem apontado a relação entre
amigos e a escolha de cursos, ainda que os dados relativos aos cursos EaD são
escassos e necessitam ser complementados (ALVARADO; TURLEY, 2012). Contudo,
os dados coletados demonstram o relevante papel da corrente de amigos na escolha
de um curso, especialmente diante da incursão e consolidação das redes sociais.
Gráfico 6: Aprimoramento de conhecimentos na temática

Sem importância

0,0%

Um pouco importante

1,0%
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Muito importante

82,5%
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Fonte: elaborado pelos autores

O aprimoramento de conhecimentos na temática do curso MOOC mostrou-se
um fator muito importante/importante para 99% da amostra, como apontado no gráfico
6. Nesta mesma senda, a pesquisa de Zhong, Zhang e Liu (2016) revelou que 55%
dos pesquisados escolheram o MOOC por se tratar de uma interessante maneira de
adquirir novos conhecimentos.
Também obteve destaque a busca por melhor colocação no mercado de
trabalho, como fator preponderante para a escolha do MOOC. No gráfico 6
observamos que 83,3% dos participantes apontaram este fator como muito
importante/importante, não obstante a investigação de Zhong, Zhang e Liu (2016) ter
concluído que 27% escolheram o MOOC por lhes permitir adquirir novas habilidades
úteis na busca por emprego.
Gráfico 7: Obter melhor colocação no mercado de trabalho
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Fonte: elaborado pelos autores
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No gráfico 8 verificamos que em decorrência da busca pela colocação no
mercado de trabalho, a melhoria no currículo pessoal foi apontada como muito
importante/importante para 91,8% da amostra, corroborando os estudos de
Christensen et al (2013).
Gráfico 8: Melhorar o currículo pessoal
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Fonte: elaborado pelos autores

O entretenimento pessoal deixou de ser escolhido como um fator de
importância na escolha do curso pela maioria dos participantes. Todavia, não
podemos desaperceber que no gráfico 9 temos 22,2% que consideraram este fator
como muito importante/importante. Curiosamente, os estudos de Christensen et al
(2013) revelaram que cerca da metade dos estudantes relataram que uma das razões
para se inscreverem em um MOOC foi a curiosidade ou apenas para se divertir.
Isto revela que temos um grupo de participantes que escolheram o MOOC
como diletantismo, em contraposição à vasta maioria que buscava se aprimorar
profissionalmente. A oferta de cursos com temáticas diversificadas e não meramente
de cunho profissional ou acadêmico poderá encontrar lugar para aqueles que buscam
entretenimento na realização ao se inscrever em um MOOC.
Gráfico 9: Entretenimento pessoal
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Fonte: elaborado pelos autores
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No Brasil os cursos de graduação, frequentemente, demandam que os
estudantes cumpram uma carga horária obrigatória de atividades complementares em
adição às disciplinas do curso. Por esta razão, verificamos no gráfico 10 que 51,4%
dos participantes elegeram o cumprimento das atividades complementares da
graduação como um dos fatores muito importante/importante na escolha do curso.
Gráfico 10: Cumprir atividades complementares da graduação
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Fonte: elaborado pelos autores

Embora a EaD tenha se popularizado, especialmente nos anos recentes,
muitos ainda não tiveram nenhuma experiência com a EaD e os MOOC fornecem uma
oportunidade para experimentar esta modalidade, sem custo financeiro para o
participante. Isto foi ressaltado por 72,6% da amostra que consideraram a
oportunidade de experimentar um curso na modalidade a distância como um fator
muito importante/importante na sua inscrição do MOOC, conforme evidenciado no
gráfico 11.
Gráfico 11: Oportunidade para experimentar a EaD
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Fonte: elaborado pelos autores

O certificado de conclusão de um curso é um documento formal capaz de
fornecer ao estudante a chave para participar de processos seletivos em que suas
competências serão avaliadas. Assim, observamos no gráfico 12 que 57,2% da
amostra apontaram como muito importante/importante a possibilidade de obter um
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certificado de conclusão do curso escolhido. Nos cursos ofertados pela UFRB o
certificado é emitido automaticamente e sem custo, imediatamente após o participante
concluir o processo avaliativo e alcançar uma nota mínima exigida.
Gráfico 12: Obter o certificado de conclusão
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10,9%

Um pouco importante

31,9%

Importante

39,5%

Muito importante

17,7%

0,0%
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Fonte: elaborado pelos autores

A credibilidade da UFRB foi um dos motivos que também influenciaram na
escolha do curso. No gráfico 13 percebemos que 96,3% da amostra elencou esta
credibilidade institucional como muito importante/importante. Este dado revela que,
não obstante ter iniciado suas atividades há pouco mais de uma década, a UFRB tem
se posicionado como uma universidade pública de referência no seu contexto de
atuação.
Gráfico 13: Credibilidade da UFRB

Sem importância
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2,3%

Importante

24,3%

Muito importante
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Fonte: elaborado pelos autores

A avaliação do curso pelo participante é repleta de significados e externa o nível
de contentamento obtido. No gráfico 14 verificamos como os 486 participantes
avaliaram a experiência com o MOOC, sendo que 90,9% classificou o curso como
excelente/ótimo.
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Gráfico 14: Avaliação do curso
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Fonte: elaborado pelos autores

Na última questão da pesquisa online facultamos aos participantes a
elaboração de comentários que julgassem necessário. A maioria dos comentários
teceram elogios aos cursos ofertados e alguns ofereceram sugestões de melhorias
para tópicos abordados. Foram frequentes expressões tais como “o curso é muito
bom. Traz de forma concisa abordagens que complementam o conteúdo para o
desenvolvimento da minha profissão”; “como atuante na área da EaD o curso me
deixou bem mais motivada, e me surpreendi com a metodologia e o cuidado na
elaboração do material, principalmente nas avaliações [...]”; “Os temas
disponibilizados no curso são muito interessantes, e toda a logística para o
desenvolvimento do mesmo foi impecável. Toda a equipe está de parabéns! Aos
poucos, pretendo ir fazendo todos os cursos. Já indiquei a vários outros colegas”; “[...]
esses cursos foram excelentes para aprimorar meu conhecimento, especialmente por
morar na zona rural, de acesso complicado. Poder fazer online foi maravilhoso”.
Ainda no tocante à avaliação da satisfação do curso, perguntamos aos
participantes se indicariam o curso a um familiar ou amigo, com o objetivo de
verificarmos o seu nível de satisfação. No gráfico 15 observamos que 99%
responderam afirmativamente, revelando quão satisfeitos estavam com o curso
realizado e complementando a avaliação do curso demonstrada no gráfico 14.
Gráfico 15: Indicaria o curso para um familiar ou amigo?
1%
Sim

Não

99%

Fonte: elaborado pelos autores
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Os resultados quanto aos seus motivos de escolha do MOOC observados nesta
amostra de participantes corroboram pesquisas semelhantes realizadas em outros
países. Observamos que os motivos perpassam pela indicação de amigos (79,2%),
além de fatores relacionados com a empregabilidade, tais como a melhoria do
currículo (91,2%) e obter melhor colocação no mercado (83,3%).
Os fatores relacionados com a formação também foram apontados como
pertinentes, pois 57,2% dos participantes foram motivados pelo certificado de
conclusão em especial para cumprir as suas atividades complementares nos cursos
de graduação (51,4%).

Considerações finais
O advento dos MOOC é algo novo, especialmente no Brasil cujas IES somente
recentemente iniciaram a oferta de cursos nesta modalidade massiva, aberta e online.
Entretanto, trata-se de um fenômeno que as instituições de ensino superior não
podem ignorar, em especial aquelas que ofertam cursos na modalidade a distância.
Tendo em vista o início da oferta de cursos EaD pela UFRB, esta pesquisa
buscou analisar o perfil da amostra de 486 participantes egressos dos 06 (seis) cursos
MOOC ofertados pela universidade, visando tanto avaliar os motivos influenciadores
na escolha do curso como fornecer subsídios para a oferta de novos MOOC.
Salientamos que os dados resultantes da pesquisa não podem ser generalizados.
Os resultados observados na amostra de participantes dos MOOC pesquisados
revelam um perfil de público predominante do gênero feminino (70%), no nível superior
(98,4%), que buscam se aperfeiçoar (79,2%) para obter melhor colocação no mercado
de trabalho (83,3%). Ademais, os cursos foram avaliados como excelentes/ótimos
(90,9) e são prontamente indicados por 99% dos participantes.
Os motivos que se destacaram na escolha pelo MOOC estão relacionados com
a indicação de amigos, busca de melhoria nos aspectos relacionados com a
empregabilidade e melhor posicionamento no mercado de trabalho. A obtenção do
certificado de conclusão também foi apontada como fator significativo para mais da
metade dos participantes, tendo em vista o cumprimento de créditos acadêmicos
mediante as atividades complementares (51,4%), ou para fins de progressão
funcional, especialmente para funcionários públicos (54,3%).
Os dados revelados nas respostas dos participantes investigados revelam a
necessidade de um olhar atento ao design educacional dos MOOC, considerando-se
os motivos considerados mais importantes ou importantes, elencados na pesquisa.
Ademais, a divulgação dos MOOC deve considerar a influência social dos amigos na
escolha do curso, conforme expressada por 79,2% dos participantes.
Também é oportuno observar a necessidade dos MOOC atenderem ao extrato
da população que não tem acesso ao nível superior, visando contribuir com a inserção
da universidade na comunidade e, sobretudo, no implemento da justiça social
mediante a disseminação do conhecimento localmente pertinente. Os
desenvolvedores de MOOC, especialmente as universidades públicas, não podem se
esquivar disto!
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Esta investigação não se encerra, visto que fornece inquietantes insights para
a continuidade dos estudos nesta temática em efervescente discussão. Torna-se
urgente o aprofundamento dos estudos em cada uma das vertentes de motivos
pesquisadas, visando fornecer subsídios na oferta de cursos MOOC relevantes para
a realidade social brasileira.
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Resumo – Com o surgimento e expansão da Educação a Distância (EaD) fez surgir novas
demandas de formação docente e saberes específicos para atuar nessa modalidade de
ensino. Ao considerarmos as peculiaridades da EaD, preocupamo-nos em compreender como
se desenvolve a aprendizagem da docência pela prática da tutoria virtual. Diante disso, esse
estudo teve como objetivo geral analisar como se desenvolve a aprendizagem da docência
pela formação e saberes da docência na modalidade EaD. A metodologia utilizada foi de
natureza quali-quantitativa e os instrumentos para a coleta de dados foram a análise
documental, questionário online, entrevistas semiestruturadas e visita técnica. A amostra
utilizada na pesquisa corresponde a 461 tutores virtuais dos cursos de graduação de quatro
Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras do programa Universidade Aberta do Brasil
(UAB). Como principais resultados constatamos que a aprendizagem da docência virtual
possui particularidades, mas também similaridades em relação à formação e aos saberes
docentes da educação presencial.
Palavras-chave: Aprendizagem da Docência; Saberes da Docência Virtual; Formação
para a Tutoria Virtual; Educação a Distância.

With the emergence and expansion Education Distance Learning (DL) has given rise
to new demands for teacher training and specific knowledge to act in this type of
education. As we consider the peculiarities of distance education, we are concerned
to understand how to develop learning teaching the practice of virtual tutoring.
Therefore, this study aimed to analyze how to develop learning teaching by training
and teaching of knowledge in distance education mode. The methodology was
qualitative and quantitative nature and instruments for data collection were document
analysis, online questionnaire, semi-structured interviews and technical visits. The
sample used in the survey corresponds to 461 virtual tutors of undergraduate courses
four Higher Education Institutions (HEIs) partner program Open University of Brazil
(UAB). The main results found that the virtual teaching learning has particular, but also
similarities in relation to training and teaching knowledge of classroom education.
Keywords: Learning Teaching; Knowledge of Virtual Teaching; Training for Virtual
Mentoring; Distance Education.
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1. Introdução e contextualização
A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino que possibilita a
democratização do acesso ao conhecimento, a expansão das oportunidades de
trabalho e aprendizagem ao longo da vida, uma vez que essa independe das
distâncias entre aluno e instituição de ensino. Seu surgimento e expansão só foram
possíveis em decorrência das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) mais
recentes. Todo esse processo fez surgir novas demandas de formação docente e
saberes específicos para atuar nessa modalidade de ensino. Em outras palavras, na
Educação Virtual, a própria configuração da docência difere-se da docência
tradicional/presencial.
Ao considerarmos as peculiaridades da EaD, preocupamo-nos em
compreender como se desenvolve a aprendizagem da docência pela prática da tutoria
virtual. Dentre as particularidades da EaD, destaca-se a relação da organização do
trabalho docente que ocorre de forma coletiva, cooperativa e de maneira fragmentada
sendo que cada parte das atividades que compõem o trabalho docente virtual é
atribuída a um trabalhador diferente ou a um grupo deles (professores, tutores e
projetistas educacionais), trabalho esse chamado de polidocência (MILL, 2010).
Nesse sentido, é importante frisar que o conceito de polidocência não se refere a
qualquer coletivo de trabalhadores, mas ao coletivo de trabalhadores que, mesmo
com formação e funções diversas, é responsável pelo processo de ensinoaprendizagem na EaD. Em contrapartida, Mill (2010) destaca que a fragmentação do
trabalho pedagógico na EaD traz algumas implicações como, por exemplo, o
distanciamento do trabalho individual na qual o trabalhador tem controle de todas as
etapas do seu fazer.
De acordo com Mill (2010) a prática docente na Educação a Distância por ser
realizada em espaços não definidos e em tempos nem sempre determinados, coloca
o trabalho docente frente a uma série de desafios que devem ser superados, não
apenas em relação ao domínio do conteúdo, mas também àqueles ligados ao uso das
tecnologias. Sendo assim, Oliveira et al. (2012) aponta que, além dos conhecimentos
pedagógicos e do domínio do conteúdo, um professor na EaD tem de mobilizar
saberes tais como domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC),
capacidade de lidar com informações abundantes, gestão de tempo e capacidade de
trabalhar em equipe.
Estudos de Ribeiro; Oliveira e Mill (2009) destacam que os conhecimentos que
formam a base da docência na modalidade presencial parecem ser os mesmos que
fundamentam a docência na EaD. Em contrapartida, Kenski (1998) aponta como
sendo necessários alguns conhecimentos adicionais para possibilitar o efetivo
exercício da docência virtual. Nesse sentido, Oliveira et al. (2012) destaca que a
docência na modalidade virtual está baseada na construção de novos conhecimentos
que, incorporados à base de conhecimento docente, contribuem para uma prática
pedagógica de sucesso. Assim, pode-se afirmar que ser professor na EaD requer
apropriação de novos conhecimentos para evidenciar sua capacidade de inovação e
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sua disponibilidade para novas aprendizagens.
Cada modalidade de ensino, seja ela presencial ou virtual, possui suas
características próprias. Entretanto, Oliveira et al. (2012) destaca que, tanto na
educação presencial quanto na Educação a Distância, é preciso buscar os
conhecimentos necessários, negociar os conteúdos, planejar as atividades de
aprendizagem e aferir o desempenho discente. E esses conhecimentos adicionais
juntam-se aos outros e juntos compõem um conhecimento pedagógico do conteúdo
específico à EaD que dará origem a uma nova identidade docente. Essa nova
identidade não deve ser entendida como uma negação de toda experiência anterior,
de todo conhecimento construído pelo professor, mas como o resultando de todo o
processo.
Estudos de Ferenc e Mizukami (2005), apontam a necessidade de mais
investigações que busquem e indaguem o processo de aprendizagem da docência ao
longo da trajetória de vida do professor uma vez que, ao dialogar com questões
referentes à aprendizagem da docência e o processo de desenvolvimento profissional,
estaremos contribuindo para a compreensão dos processos de formação docente na
EaD. Diante disso, esse estudo teve como objetivo analisar como se desenvolve a
aprendizagem da docência pela prática da tutoria virtual.
2. Aspectos metodológicos da investigação
A investigação teve natureza quali-quantitativa e abordagem descritiva e indutiva,
considerando a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais (BOGDAN
e BIKLEN, 1994). Os instrumentos utilizados para a coleta de dados dessa
investigação foram:
a) questionário disponibilizado online1, com questões abertas (subjetivas) e
fechadas (objetivas), em escalas. O questionário foi aplicado a tutores virtuais
dos cursos de graduação na modalidade EaD de 11 IES (aproximadamente
10% do total), parceiras do sistema UAB. Selecionamos as quatro IES com
maior número de respostas ao questionário, somando-se um total de 461
tutores virtuais participantes.
b) entrevistas semiestruturadas, realizadas in loco ou virtualmente2, buscando
coletar dados mais aprofundados e preencher lacunas deixadas pelos
questionários. Foram entrevistados três tutores virtuais de cada IES, somando1

Limesurvey® é um software livre, gratuito e muito rico, que permite a qualquer
usuário criar e disponibilizar questionários online, além de oferecer análises
preliminares com gráficos e tabelas a partir das respostas dos participantes. Saiba
mais em: www.limesurvey.org.
2 A maioria das entrevistas se deu presencialmente, nas instituições em que os
docentes trabalhavam. Entretanto, alguns tutores solicitaram participar virtualmente
por não residirem na cidade na qual a IES está localizada. As entrevistas virtuais foram
realizadas por Skype®, com gravação e posterior transcrição.
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se um total de 12 entrevistas. Com participação voluntária, os tutores
entrevistados cumpriram ao seguinte critério: ter mais de três anos de
experiência na docência virtual e também no ensino presencial, considerando
a premissa de que tutores virtuais com maior tempo de experiência na docência
virtual e presencial possuem mais informações para nossa investigação.
c) Também foram realizadas análise documental e visitas técnicas.
Essa pesquisa foi realizada em três momentos: levantamento e estudo
bibliográfico, coleta de dados e a sistematização e análise de dados, sob a luz da
bibliografia levantada.
3. Resultados e discussões
Analisando o perfil pessoal dos tutores virtuais investigados, constatou-se que a
maioria dos tutores virtuais participantes desta investigação são do sexo feminino o
que nos mostra que a docência na EaD, assim como no ensino presencial, é exercida
majoritariamente por mulheres. Além disso, a maioria dos tutores virtuais se
encontram na faixa etária de 31 a 40 anos, o que indica que são imigrantes digitais,
ou seja, que necessitaram construir saberes e conhecimentos para lidarem com as
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) para o exercício na
modalidade a distância (TABELA 1).
Tabela 1. Perfis pessoais e profissionais dos tutores virtuais da pesquisa
Nº de
% de
Categorias
Subcategorias
tutores
tutores
virtuais
virtuais
Menos de 25 anos
13
2,82
25 a 30 anos
113
24,71
31 a 40 anos
Faixa Etária
199
43,17
41 a 50 anos
89
19,31
Mais de 50 anos
47
10,20
Feminino
316
68,55
Sexo
Masculino
145
31,45
Licenciatura
251
54,45
Bacharelado
144
31,24
Formação
Tecnólogo
4
0,87
Outros
62
13,45
Especialista
164
35,57
Mestre
204
44,25
Maior
Titulação
Doutor
57
12,36
Outros
11
2,39
Tempo de
Menos de 6 meses
55
11,93
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experiência
como tutor
virtual
Quantidade de
disciplinas que
trabalhou
como tutor
virtual

Experiências
na EaD
Experiência no
ensino
presencial
Tempo de
experiência no
ensino
presencial
Fez curso de
formação para
a tutoria virtual
Onde fez o
curso de
formação para
a tutoria virtual
Modalidade
em que
realizou o
curso de
formação para
a tutoria virtual

Motivo para
realização do
curso de

6 meses a 1 ano
1,5 a 2 anos
2,5 a 3 anos
Mais de 3 anos
Sempre trabalhei como tutor da
mesma disciplina
Já trabalhei como tutor de duas
disciplinas diferentes
Já trabalhei com três ou mais
disciplinas diferentes
Foi apenas tutor virtual
Foi estudante da EaD
Foi professor conteudista da EaD
Foi professor formador da EaD
Foi coordenador de polo
Sim
Não

80
71
52
203

17,35
15,40
11,28
44,03

77

16,70

113

24,51

271

58,78

422
264
68
63
9
394

91,54
57,27
14,75
13,67
1,95
83,47

67

14,53

1 - 3 anos
3 - 5 anos
5 - 10 anos
Mais que 10 anos

104
72
88
130

26,39
18,27
22,33
32,99

Sim

409

88,72

Não

52

11,30

Na instituição que trabalha

356

87,04

Outra instituição

105

25,67

A distância

203

49,63

Híbrido (EaD + presencial)
Presencial
Outros

174
42
9

42,54
10,27
2,20

Aperfeiçoar a prática

228

55,75
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formação para
a tutoria
virtual3
Dificuldades com a tutoria virtual
Exigência da instituição na qual
trabalha
Interesse pela temática do curso
Outros
Fonte: Autoria própria.

5

1,22

243

59,41

228
35

55,74
8,55

Em relação ao perfil profissional, os dados da Tabela 1 nos revela que, a
maioria dos tutores virtuais são qualificados pelo ensino superior para exercer a
função de tutor virtual, pois possuem como formação a licenciatura e como maior
titulação o mestrado. Além da qualificação profissional apresentada anteriormente, a
maioria dos docentes virtuais também possuem uma larga experiência na modalidade
presencial (mais de 10 anos) e também como tutor virtual (mais de 3 anos). É
importante ressaltar também que a maioria dos tutores virtuais atuantes nas quatro
IES investigadas também realizaram o curso de formação para a tutoria virtual que é
um pré-requisito nas quatro IES pesquisadas para o exercício da tutoria virtual. Dessa
forma, o curso de formação para a tutoria virtual é ofertado aos tutores virtuais na
modalidade a virtual, híbrida ou presencial de acordo com cada uma das quatro IES
investigadas e sua realização foi apontada pela maioria dos tutores virtuais como
sendo importante para a aprendizagem da docência na modalidade virtual.
Frente à formação continuada, os cursos de formação para a tutoria virtual
oferecidos aos tutores virtuais e a própria prática docente foram apontados como os
principais meios pelos quais os docentes virtuais investigados adquirem seus saberes.
Entretanto, o curso de formação para a tutoria virtual foi apontado como não sendo
suficiente para exercer a tutoria virtual, afinal a formação docente é algo inacabado
sendo necessário uma formação docente ao longo da vida. Por isso, o curso de
formação para a tutoria virtual deve ser considerado como um importante meio para a
formação docente, uma vez que a formação inicial docente é insuficiente para abarcar
todos os conhecimentos necessários para a prática docente na tutoria virtual. A
justificativa dada para a realização do curso de formação para tutores virtuais pela
maioria dos docentes virtuais refere-se à exigência da instituição na qual trabalha,
seguida da necessidade de aperfeiçoar a prática e interesse da temática. Já em
relação à escolha pelo exercício da tutoria virtual, os dados revelam que a justificativa
mais apontada pelos tutores virtuais se refere à flexibilidade no horário de trabalho
(TABELA 1).
Na Figura 1, apresentam-se os aspectos necessários para a aprendizagem da
3

Nesta questão os tutores virtuais podiam escolher mais de uma justificativa para o trabalho com a
tutoria virtual, por isso o número total de respostas não equivale aos 461 tutores virtuais participantes
desta pesquisa.
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tutoria virtual que os docentes virtuais apontaram como ESSENCIAIS: o primeiro
curso sobre a formação para a tutoria virtual com 193 (41,87%) número de vezes
escolhido e a troca de experiência com outros tutores virtuais com 186 (40,35%). Já
os aspectos considerados como NECESSÁRIOS destacaram-se novamente o
primeiro curso sobre a formação para a tutoria virtual com 238 (51,63%) número de
vezes escolhido, a pesquisa em sites com 187 (40,56%), a pesquisa em livros com185
(40,13%), os erros e acertos na prática cotidiana com 175 (37,96%), os cursos de
formação continuada relacionados com a tutoria virtual com 154 (33,41%), a troca de
experiência com outros tutores virtuais com 125 (27,11%) e, por fim, a experiência
como estudante na EaD com 124 (26,90%).
A troca de experiência com outros tutores virtuais
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Figura 1. Aspectos importantes para a aprendizagem da tutoria virtual.
Fonte: Autoria própria.
Em relação aos aspectos descritos como POUCO NECESSÁRIOS à
aprendizagem da docência virtual recebeu destaque a experiência como estudante na
EaD com 82 (17,79%) número de vezes escolhida, a pesquisa em livros com 65
(14,10%), a experiência docente no ensino presencial com 64 (13,88%) e o primeiro
curso sobre formação para a tutoria virtual 62 (13,45%). Já os aspectos
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DISPENSÁVEIS o único que apresentou porcentagem considerável foi o referente à
experiência de estudante na EaD com 72 (15,62%) (Figura 1).
Embora saiba-se que não existe uma formação que abarque todo o
conhecimento e saberes para a docência que seja suficiente por toda a vida
profissional docente, o curso de formação para a tutoria virtual foi levantado como
essencial para a aprendizagem da docência virtual (MARCELO GARCÍA, 2009).
Afinal, foi no curso de formação de tutoria virtual que muitos tutores virtuais desta
pesquisa receberam parte dos saberes que possuem para o exercício da docência
virtual, uma vez que muitos saberes foram adquiridos na prática cotidiana dos tutores.
A prática cotidiana da tutoria virtual (saber experiencial) também foi
apontada pelos tutores virtuais desta pesquisa como sendo também necessária à
aprendizagem da docência na modalidade virtual. Segundo Tardif (2002) os
conhecimentos sobre a docência construídos pelos professores se dão na prática
cotidiana e que por isso também deve ser considerada como geradora de saberes.
Dessa forma, é imprescindível que os tutores virtuais tenham uma formação
específica para atuar nessa modalidade de ensino.
Outros também foram saberes considerados, pelos tutores virtuais, como
importantes para o desenvolvimento de sua aprendizagem nesta modalidade de
ensino. Dentre eles, destacam-se os saberes aprendidos do cotidiano dos tutores
virtuais como, por exemplo, aqueles obtidos durante as trocas de experiência dos
tutores virtuais, dos erros e acertos da prática, da experiência docente no ensino
presencial, da experiência como estudante da EaD. Afinal, a aprendizagem da
docência virtual se dá principalmente pela prática e pela reflexão sobre a prática e que
os processos reflexivos e de aprendizagem da docência virtual muitas vezes se dão
de maneira coletiva, juntamente com os tutores.
Os dados dos aspectos classificados como ESSENCIAIS, MUITO
NECESSÁRIOS e NECESSÁRIOS da Figura 1 anterior foram somatizados e
categorizados como aspectos IMPORTANTES resultando na Figura 2, na qual é
possível verificar em uma escala crescente que os oito aspectos foram considerados
IMPORTANTES para a aprendizagem da tutoria virtual, uma vez que todos
ultrapassaram os 50 % do número total de votos. O único aspecto que ficou abaixo
dos 80% dos votos foi a experiência como estudante na EaD que foi escolhida apenas
307 (66,59%) vezes pelos tutores virtuais. É importante ressaltar que dentre esses
oito aspectos, o que foi considerado mais importante para a aprendizagem da tutoria
virtual foi o primeiro curso de formação para tutores virtuais com 569 (123,43%)
número de escolhas, seguido da troca de experiências com outros tutores virtuais com
448 (97,18%) e os erros e acertos na prática cotidiana com 433 (93,93%).
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Figura 2. Aspectos importantes para a aprendizagem da tutoria virtual.
Fonte: Autoria própria.

Ainda em relação à Figura 2 na qual aponta como aspecto mais importante
para aprendizagem da docência virtual o curso sobre a formação para a tutoria virtual,
o comentário do Sujeito G vem a corroborar com tal dado, pois segundo ele “O curso
é legal para dar o pontapé inicial, mas a prática é fundamental”. Entretanto, é preciso
que docente virtual tenha ciência de que todos os seus saberes não se limitam aos
que foram aprendidos na sua formação inicial, ou seja, esses saberes vão sendo
adquiridos ao longo de toda sua vida pessoal e profissional em um processo contínuo
(MARCELO GARCÍA, 2002).
De acordo com Moore e Kearsley (2011), o uso das tecnologias digitais para
mediar a relação pedagógica muda a forma de o professor aprender a ensinar:
À medida que mais instituições criam sistemas de educação a
distância, o papel dos instrutores será diferente. Ao mudar para um
sistema de educação a distância, alguns instrutores terão o trabalho
de preparar materiais sem se envolver em interações com seus
alunos, ou, caso se envolvam, vão utilizar as tecnologias de
comunicação e, desse modo, aprender a ensinar de um modo um
tanto diferente (MOORE e KEARSLEY, 2011, p. 22).

Para esses autores, o ensino na educação a distância representa um desafio
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para os professores por ser diferente do da educação presencial. Isso tem a ver com
o uso de tecnologias diferentes utilizadas nessa modalidade e também com a não
percepção de como os alunos reagem a determinadas atividades, e isso será
aprendido com o tempo e com a experiência.
Todos os professores têm alguma experiência em lidar com os alunos
em uma sala de aula. Mesmo que – como ainda é o caso na educação
superior – a maioria dos professores não tenha passado por um
treinamento formal, pelo menos conseguem pautar seu
comportamento com base em seus próprios professores na sala de
aula (MOORE e KEARSLEY, 2011, p. 147).

Como apontado pelos autores, no caso da educação a distância, a
aprendizagem da docência, ao contrário do que acontece na educação presencial,
não se inicia pela experiência que os professores tiveram enquanto alunos. Isso
acontece porque a maioria dos professores não teve experiências enquanto alunos
na EaD. Considerando as características da modalidade a distância, podemos
perceber que o professor, ao iniciar nessa modalidade, passa por um processo de
aprendizagem do que é a docência virtual.
Neste sentido, Kenski (2011) aponta que o todo o docente, seja ele atuante
no ensino presencial ou virtual deve enfrentar as diferentes realidades educacionais
adequando suas estratégias conforme as necessidades dos seus alunos assim como
dos suportes tecnológicos que tenha a sua disposição. É preciso também, que os
docentes de um modo em geral saibam trabalhar em equipes e conviver com pessoas
que possuem diferentes tipos de formação e objetivos, mas que estejam sempre
unidos com a preocupação de oferecer o melhor de si para que todos possam
aprender. Além disso, o docente deve estar sempre preocupado com sua função e
com a sua atualização, uma vez que um profissional que conheça a si mesmo e saiba
contextualizar as suas melhores competências e seus limites pode superar-se a cada
momento.

4. Considerações finais
A partir das análises dos dados apresentados anteriormente, podemos dizer que o
tutor virtual possui uma gama de saberes que vão além daqueles necessários à
docência no ensino presencial. Afinal, os afazeres docentes, que na modalidade
presencial são desempenhados por um único docente, na EaD são compartilhados
com uma equipe polidocente para que o processo de ensino e aprendizagem
aconteça.
Os saberes docentes virtuais, assim como os presenciais, podem ser
classificados como temporais, plurais e heterogêneos, personalizados e situados.
Afinal, os saberes docentes são construídos ao longo da trajetória, no cruzamento das
histórias de vida e histórias da escolarização; não tem uma única fonte, mas se
compõe da diversidade de contextos, de culturas (pessoal, escolar, institucional, da
categoria profissional a que pertence); são conhecimentos das disciplinas,
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pedagógicos, curriculares, experienciais, apropriados nas relações, nas práticas
concretas; são subjetivos porque incorporados, elaborados pelos sujeitos que nele
imprimem sua marca.
Os dados apresentados também deixaram claro a importância que o docente
virtual tenha ciência de que todos os seus saberes não se limitam aos que foram
aprendidos na sua formação inicial, ou seja, esses saberes vão sendo adquiridos ao
longo de toda sua vida pessoal e profissional em um processo sendo a formação inicial
apenas o começo da aprendizagem desses saberes. Além disso, os saberes da
experiência que são adquiridos na prática da tutoria virtual também foram apontados
como importantes para a prática na tutoria virtual. Outro destaque feito pelos docentes
virtuais foi importância do contato com outros tutores virtuais.
Em relação ao ensino presencial os dados demonstraram que a experiência
presencial trouxe para a prática na tutoria virtual maior preocupação com o perfil dos
alunos. De maneira geral, pode-se dizer que os saberes adquiridos na experiência
como docente presencial, de uma forma ou de outra, contribuíram para o exercício da
tutoria virtual, pois na EaD, embora os saberes da docência possuam suas
particularidades também possui algumas semelhanças com os saberes da docência
no ensino presencial.
Os dados evidenciaram também que os saberes apontados pelos docentes
virtuais como mais importantes para a aprendizagem da docência referem-se ao curso
de formação para a tutoria virtual e a experiência prática cotidiana da tutoria virtual
(saber experiencial). Ou seja, os conhecimentos sobre a docência construídos pelos
professores se dá na prática cotidiana e que por isso esta deve ser considerada como
geradora de saberes.
Portanto, constatamos que a aprendizagem da docência virtual possui
algumas particularidades, mas também similaridades em relação à formação e aos
saberes docentes da educação presencial que são imprescindíveis para o
desenvolvimento profissional docente.
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ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O ESTÁGIO
SUPERVISIONADO E A PRÁTICA COMO COMPONENTE
CURRICULAR EM CURSOS DE LICENCIATURA A
DISTÂNCIA
Kátia Gardênia Henrique da Rocha1, Inajara de Salles Viana Neves2
Resumo – Este texto apresenta algumas reflexões acerca do estágio supervisionado e da
prática como componente curricular em cursos de licenciatura a distância. O estágio
supervisionado e a prática são componentes curriculares obrigatórios, com carga horária
prevista na Resolução CNE/CP Nº2, de 1º de julho de 2015. Ao especificar no inciso I e II,
respectivamente, a carga horária destinada à prática como componente curricular e ao
estágio supervisionado fica claro que se trata de atividades distintas a serem realizadas ao
longo do curso. No entanto, fomos instigados a pensar sobre o conceito desses elementos:
O que é prática como componente curricular? O que difere a prática como componente
curricular do estágio supervisionado? Essas questões são recorrentes e autores como
Souza Neto &Silva (2014), Real (2012) e Raymundo (2013) já debruçaram sobre o assunto
e fornecem elementos importantes para a reflexão. Neste texto, priorizou por dialogar com
Parecer CNE/CP 28/2001. O estágio supervisionado e a prática objetivam contribuir com a
formação inicial de uma identidade profissional docente. Principalmente, nos cursos de
licenciatura à distância esses momentos devem possibilitar, também, o conhecimento e o
uso de diferentes tecnologias aplicadas à educação. Permitindo que o aluno construa de
forma individual e coletiva os saberes necessários à sua futura atuação profissional.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado – Prática - Currículo
Abstract – This paper presents some reflections on the supervised training and practice as a
curricular component in undergraduate distance learning courses. The supervised training
and practice are required curriculum components, with a schedule laid down in Resolution
CNE / CP 2, July 1, 2015. When specifying the item I and II, respectively, workload intended
to practice as a curricular component and supervised training is clear that these are different
activities to be carried out throughout the course. However, we were encouraged to think
about the concept of these elements: What is practice as a curricular component? What
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differs from the practice as a curricular component of supervised practice? These issues are
recurrent and authors such as Souza Neto and Silva (2014), Real (2012) and Raymundo
(2013) have looked into the matter and provide important elements for reflection. This text
gave priority to dialogue with CNE / CP 28/2001. The supervised training and practice aim to
contribute to the initial training of a teacher's professional identity. Mainly in distance degree
courses such moments are possible, too, the knowledge and the use of different
technologies applied to education. Allowing the student to build individually and collectively
the knowledge necessary for their future professional activities.
Keywords: Supervised Internship - Practice - Curriculum

Introdução
O estágio apresenta-se em duas dimensões: estágio supervisionado e estágio
extracurricular, que seguem a mesma obrigatoriedade legal em cursos presenciais e
a distância. Neste documento privilegia-se o estágio supervisionado, uma vez que, o
estágio extracurricular é de caráter opcional.
O estágio supervisionado é componente obrigatório nas matrizes curriculares
de vários cursos, de diferentes níveis e tanto no ensino presencial quanto a
distância. Acredita-se que nos cursos à distância a operacionalização do estágio
supervisionado agrega uma complexidade maior, devido às especificidades da
modalidade educacional. O estágio é considerado atividade fundamental para a
formação da identidade profissional. Segundo Burriolla,
O estágio é o lócus onde a identidade profissional do aluno é gerada,
construída e referida; volta-se para o desenvolvimento de uma ação
vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planejado gradativamente
e sistematicamente. (BURRIOLLA, 2001, p.13)

Como atividade planejada gradativamente e sistematicamente desenvolvida
surge um dos principais desafios que a permeia: Como operacionalizar os estágios
supervisionados para que se atinjam os objetivos propostos em cursos de
licenciatura à distância?
A formação docente por si só é complexa, uma vez que, o saber docente é
um “saber plural, formado de diversos saberes provenientes das instituições de
formação, da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana” (TARDIF,
2002, p.54). O estágio supervisionado, nos cursos de licenciatura, constitui um dos
principais eixos articuladores entre as dimensões teoria-prática, para propiciar a
aquisição do conhecimento em situações reais de aprendizagem, através da
inserção no cotidiano das escolas de Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio.
O estágio deve favorecer o desenvolvimento de competências necessárias à
formação profissional e a construção de sua identidade profissional. Tais
competências devem proporcionar um saber, um desenvolvimento de ações que
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
considerem as particularidades da formação do docente, além de despertar uma
postura criativa, autônoma e ética.
Para autores como Felício e Oliveira (2008), ao compreender que o estágio
supervisionado é um tempo a mais dedicado a um processo de ensino e de
aprendizagem reconhece-se que mesmo com toda a formação teórica oferecida em
sala de aula o contato com a realidade profissional, isto é, com a prática, é
necessária para a preparação e formação de alunos para o pleno exercício de sua
profissão.
O estágio deve caracterizar-se, também, como um processo educativo e
formativo para todos os envolvidos. Neste processo, o aluno estagiário tem a
possibilidade de estabelecer a relação teoria-prática, de forma dialética. O que
contribui para construção e aperfeiçoamento de saberes, através de uma
perspectiva interacionista, na qual o conhecimento é considerado construção
contínua, e em certa medida a descoberta, a intervenção e a (re)descoberta são
pertinentes a cada ato de compreensão.
As ações desenvolvidas durante o processo de estágio devem proporcionar
ao discente uma aproximação com os espaços educativos da vida real, contribuindo,
dessa forma, para uma reflexão acerca dos espaços de atuação profissional, suas
possibilidades e desafios. A inserção do aluno estagiário na prática profissional é de
extrema relevância, pois oferece inúmeras possibilidades de aplicação dos
conhecimentos aprendidos em sala de aula, reflexão sobre a prática e a avaliação
de resultados como forma de construção de conhecimento determinada
especialmente pelo confronto entre o saber, o saber fazer e o pensar sobre o fazer.
É necessário oferecer ao futuro docente conhecimentos que propicie uma
formação sólida e diversificada, capaz de contribuir para que este atue como
cidadão participativo, consciente e com espírito crítico da realidade em que se
insere. Despertando-lhe o desejo da formação continuada e da prática reflexiva em
seu futuro cotidiano profissional.
O currículo do curso, ao integrar atividades práticas e teóricas, estabelece
uma inter-relação entre esses dois fazeres pedagógicos. Nessa inter-relação, é
necessário considerar que não há prática sem teoria, nem teoria sem prática, isto é,
esses componentes constituem juntos, um todo, estabelecendo entre si uma relação
de complementaridade, regida por maior ou menor grau de autonomia em relação às
condições de produção, à natureza da atividade produzida, da gestão, da
intersubjetividade, da heterogeneidade dos envolvidos no processo.
Para Buriolla (2001), o estágio é essencial na formação do aluno, por
proporcionar momentos específicos de aprendizagem e reflexão sobre a ação
profissional. Contribuindo na construção de uma visão crítica da dinâmica das
relações existentes nas instituições campo. Sendo importante também o apoio da
supervisão nesse processo dinâmico e criativo, tendo em vista sempre possibilitar a
elaboração de novos conhecimentos. Como viabilizar a supervisão dos estágios em
cursos de licenciatura à distância? Quais os recursos humanos, educacionais e
tecnológicos devem ser disponibilizados para que se efetive um estágio
supervisionado de qualidade?
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É interessante pontuar que o Professor Coordenador do Estágio e/ou
Supervisor do Estágio podem ser considerados facilitadores da formação do
docente, pois o ajuda a alcançar uma forma crítica e reflexiva de ser Professor. Eles
fornecem instrumentos para que o estagiário possa optar por uma posição teórica
que lhe proporcione efetividade máxima. Segundo Castro e Reiss (1998), o
supervisor de estágio tem a tarefa de ajudar o aluno a consolidar sua experiência,
pensar suas teorias, alargar seu horizonte de observação, sua capacidade de
pensar e criar. Em que medida nos cursos de licenciatura à distância essa figura
consegue desempenhar o seu papel? Como estruturar o estágio supervisionado
para que ele ocorra de forma eficaz?
No que tange aos cursos de formação de professores Tardif (2000), assevera:
Os cursos de formação para o magistério são globalmente idealizados
segundo um modelo aplicacionista do conhecimento: os alunos passam um
certo número de anos a assistir a aulas baseadas em disciplinas e
constituídas de conhecimentos proposicionais. Em seguida, ou durante
essas aulas, eles vão estagiar para “aplicarem” esses conhecimentos
(TARDIF, 2000, p.18).

O estágio supervisionado, em cursos de licenciatura à distância, é um
momento fundamental na formação de professores. Para além, do caráter de
‘aplicabilidade dos conhecimentos’ considera-se importante no desenvolvimento do
estágio o despertar da reflexão crítica sobre os conhecimentos e consequentemente
a inserção na pesquisa. Nesse momento, o discente poderá perceber a
complexidade da docência e conseguirá, a partir dos diálogos travados entre teoria e
prática, identificar um objeto de investigação, sua problemática e conseguirá então,
desenvolver inicialmente o seu trabalho de conclusão de curso (TCC).
Aspectos legais que fundamentam o estágio
A Lei 1788/08 dispõe sobre o estágio de estudantes e traz em seu corpo
textual a compilação de legislações anteriormente adotadas sobre o assunto. Assim,
ela
altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis os 6.494, de 7 de
dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do
art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida
Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

Nessa Lei o Estágio é definido em seu art. 1º como:
... ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
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trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que
estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da
educação de jovens e adultos.

Em consonância com essa legislação está também o decreto nº 87497/82,
que considera estágio supervisionado
as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural,
proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e
de trabalho de seu meio, sendo realizadas na comunidade em geral ou junto
a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e
coordenação da instituição de ensino.

Considerando a importância dessa etapa de formação, em especial nos
cursos de licenciaturas, é responsabilidade da instituição formadora estabelecer
regulamento específico e critérios que atendam ao que está estabelecido nos
ordenamentos jurídicos.
Ademais o estágio é elemento determinante nos processos de autorização e
reconhecimento de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância,
nesse sentido, ressalta-se aqui o que está disposto no capítulo VI das Disposições
Finais e Transitórias da Resolução Nº 1, De 11 de Março de 2016, que Estabelece
Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação
Superior na Modalidade a Distância.
Art. 26. O ato de credenciamento para EaD considerará, como abrangência
geográfica para atuação da instituição de educação superior, a sede da
instituição acrescida dos polos de EaD.
§ 1º As atividades presenciais obrigatórias, compreendendo avaliação
acadêmica, defesa de trabalhos ou prática em laboratório, conforme o art.
1º, § 1º, do Decreto nº 5.622, de 2005, serão realizadas na sede da
instituição ou nos polos de EaD credenciados, admitindo-se convênios para
a realização dos estágios supervisionados, em conformidade com a
legislação vigente.

Entende-se que a menção do estágio na legislação citada, representa um
avanço no que diz respeito a legitimidade dos processos de formação na
modalidade EaD, e mais ainda, quando destaca a necessidade de se respeitar as
normas vigentes no que diz respeito aos convênios para realização dos estágios
supervisionados considerando os ordenamentos legais.
Além dessas legislações, o estágio supervisionado é previsto em resoluções
específicas dos cursos de licenciatura. Como exemplo, tem-se a Resolução CNE/CP
Nº 1, de 15 de maio de 2006 que trata exclusivamente do curso de Pedagogia
Licenciatura.
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A prática como componente curricular e o Estágio Supervisionado:
conhecendo e compreendendo os conceitos
Na Resolução CNE/CP Nº2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda
licenciatura) e para a formação continuada. Em seu art.13 prevê a carga horária e a
distribuição dessas horas nos cursos de formação inicial de professores para a
educação básica em nível superior, em cursos de licenciatura. No primeiro parágrafo
do referido artigo temos: curso da (BRASIL, Resolução 2, 2015).
§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e
duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de,
no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo:
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
distribuídas ao longo do processo formativo;
II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área
de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras
áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da
instituição;3
III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades
formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo
12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;
IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento
em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido
no inciso III do artigo
12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da iniciação à
docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o projeto de
curso da instituição.

Ao especificar no inciso I e II, respectivamente, a carga horária destinada à
prática como componente curricular e ao estágio supervisionado entende-se tratar
de atividades distintas a serem realizadas ao longo do curso. No entanto, ao realizar
a adequação do Projeto Pedagógico de Curso com as Diretrizes Curriculares
depara-se com a algumas questões relacionadas à concepção de prática: O que é
prática como componente curricular? O que difere a prática como componente
curricular do estágio supervisionado?
Essas questões são recorrentes e autores como Souza Neto &Silva (2014),
Real (2012) e Raymundo (2013) já debruçaram sobre o assunto e fornecem
elementos importantes para a reflexão.
Neste texto, priorizou por dialogar com Parecer CNE/CP 28/2001 que
apresenta esclarecimentos sobre os conceitos de prática como componente
curricular e estágio supervisionado.

3

Grifos nossos.
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Em relação à prática como componente curricular no Parecer CNE/CP
28/2001, é citada a definição apresentada no Parecer CNE/CP 9/2001,
Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la
como uma dimensão do conhecimento, que tanto está presente os cursos
de formação nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a
atividade profissional, como durante o estágio nos momentos em que se
exercita a atividade profissional. (Parecer CNE/CP 9/2001, p. 22)

Assim, a prática como componente curricular ao ser tomada como dimensão
do conhecimento torna-se abrangente, perpassa por todo o percurso formativo, não
estando vinculada a um ou outro momento do curso. É “uma prática que produz algo
no âmbito o ensino. [...] ela terá que ser uma atividade tão flexível quanto outros
pontos de apoio do processo formativo, a fim de dar conta dos múltiplos modos de
ser da atividade acadêmico-científica (PARECER CNE/CP 28/2001).
Como componente curricular a prática poderá ser organizada como disciplina
ou como atividade, prevista no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) para acontecer
durante todo o curso. A prática contribuirá para que o discente entenda o contexto
sobre o qual irá atuar. Possibilitará a este encontrar sentido e significado nos
conhecimentos trabalhados ao longo do curso.
Em articulação intrínseca com o estágio supervisionado e com as atividades
de trabalho acadêmico, ela concorre conjuntamente para a formação da
identidade do professor como educador. Esta correlação teoria e prática é
um movimento contínuo entre saber e fazer na busca de significados na
gestão, administração e resolução de situações próprias do ambiente da
educação escolar (PARECER CNE/CP 28/2001).

Assim, a prática propiciará o conhecimento e análise do espaço educativo
escolar ou não escolar4. Não dependerá da observação in loco para acontecer. Para
tanto, pode-se lançar mão de atividades que promovam a discussão sobre: os
espaços de atuação do docente (para além da sala de aula, como gestor,
coordenador de área, membro de conselho de classe, educador social, etc.); o uso
das tecnologias da informação na educação; relatos de experiências de docentes;
análise de projetos de trabalho desenvolvidos por professores; escritos sobre
comunidade escolar, dentre outros.
Já o estágio supervisionado
é um momento de formação profissional do formando seja pelo exercício
direto in loco, seja pela presença participativa em ambientes próprios de
atividades daquela área profissional, sob a responsabilidade de um
profissional já habilitado. Ele não é uma atividade facultativa sendo uma das
condições para a obtenção da respectiva licença. Não se trata de uma
atividade avulsa que angarie recursos para a sobrevivência do estudante ou
4

A docência é também exercida em espaços educativos não escolares (Organizações não
governamentais – ONGs, hospitais, asilos, dentre outros.).
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que se aproveite dele como mão de obra barata e disfarçada. Ele é
necessário como momento de preparação próxima em uma unidade de
ensino (PARECER CNE/CP 28/2001).

O estágio supervisionado e a prática objetivam contribuir com a formação
inicial de uma identidade profissional docente. Principalmente, nos cursos de
licenciatura à distância esses momentos devem possibilitar, também, o
conhecimento e o uso de diferentes tecnologias aplicadas à educação. Permitindo
que o aluno construa de forma individual e coletiva os saberes necessários à sua
futura atuação profissional. Esses componentes curriculares são fundamentais na
construção do saber docente por possibilitar o acesso a conhecimentos próprios de
um campo.
Para que se alcance uma formação com qualidade é necessário que o estágio
supervisionado, a prática e as disciplinas teóricas sejam organizadas de forma
complementar. Nessa estruturação a interdisciplinaridade e a contextualização
merecem destaque.
Algumas considerações
O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório, em cursos
presenciais e a distância, que se configura a partir da inserção do aluno no espaço
sócio-institucional. É uma atividade pedagógica que deve proporcionar, segundo as
experiências vivenciadas na realidade, o desenvolvimento de aptidões,
competências e habilidades, conforme preconizam as diretrizes curriculares para os
cursos de Licenciatura.
Ao iniciar o processo de construção do raciocínio pedagógico, o aluno
necessita fazer uso de seus conhecimentos teóricos, mas necessita, além disso,
perceber a realidade na qual irá atuar como profissional da área da educação. No
estágio, o aluno deverá articular a prática com a teoria conhecida e aprendida, mas
é apenas na prática que os conhecimentos aprendidos têm a possibilidade de
emergir, sendo então incorporados.
A prática como componente curricular e o estágio supervisionado possibilitam
ao aluno refletir sobre seu futuro profissional e permite que este conheça e construa
hipóteses sobre seu futuro campo de atuação. A vivência oportunizada com estes
componentes curriculares é fundamental na superação da dicotomia teoria e prática
e, na construção de conhecimentos relativos à profissão docente. Nesse diálogo,
entre teoria e prática, os alunos vivenciam situações que potencializam o surgimento
de questões que propiciam o desenvolvimento de pesquisas.
A organização da prática e do estágio supervisionado nos cursos de
licenciatura a distância deve prever o uso das tecnologias de maneira que possibilite
a construção do conhecimento de forma dialética, viabilizando a interação e o
compartilhamento de informações.
A riqueza desses elementos curriculares, nesses cursos é difícil de ser
mensurada, além da dimensão que abrange os conhecimentos possíveis de serem
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construídos têm-se, ainda, a dimensão da integração e da interação social entre a
Universidade e as escolas públicas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio que acabam por promover alicerces para a prática pedagógica de
formação, fundamentada também no princípio da ação- reflexão-ação.
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Resumo
Este artigo tem como objetivo apresentar o Projeto WebEducaçãoSexual, que tem
contribuído para a formação continuada de professores/as-educadores/as de diversos
países, abrangendo as temáticas que envolvem as sexualidades, educação sexual,
relações de gênero e diversidade sexual. Por meio de webinares mensais, proporciona
aos/as professores/educadores/as de todas as áreas de conhecimentos científicos,
recursos pedagógicos e metodológicos, bem como competências profissionais e pessoais
para consolidação de práticas pedagógicas em educação sexual, numa perspectiva
emancipatória, na modalidade da Educação a Distância. Ao longo dos três anos e meio do
Projeto foram realizadas sete etapas, com 35 webinares, tendo contado com mais de 70
palestrantes de três países. Verificamos, ainda, que cerca de 2445 profissionais assistiram
às webinares em tempo real ou às gravações e foram registradas mais de 15 mil
visualizações das gravações no canal Youtube. Podemos considerar que o Projeto alcança
um público diversificado, sobretudo profissionais da educação, mas também outros/as
profissionais interessados/as nas problemáticas oferecidas pelo Projeto. Dessa forma,
espera-se que este projeto de formação continuada a distância continue corroborando
outras vozes relativas à importância da educação sexual, nas mais diversas áreas
educacionais, para a promoção dos direitos humanos e da cidadania.
Palavras-chave: Educação Sexual; Formação de Professores/as; Educação a Distância;
Webinar; Tecnologias da Informação e da Comunicação.
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This article aims to present the WebSexualEducation Project, which intends to contribute to
a continued training of educators from different countries, covering issues that involve
sexuality, gender relation and sexual diversity. The project has been conducted through
monthly webinars and provides to educators from various areas of scientific knowledge,
pedagogical and methodological resources, as well as professional and personal skills to
consolidate pedagogical practices related to sexual education, in an emancipatory
perspective, in the distance educational mode. Along the three and half years, 35 webinars
were conducted with more than 70 speakers from three different countries. It was also
observed that about 2445 professionals attended to the webinars in real time and over 15000
views were recorded on the videos at Youtube channel. Based on that, it was possible to
conclude that the project reaches a diverse audience, mainly of educational professionals,
but also from other professionals interested in the problem offered. That way, it is expected
that this continuing education at distance project, continue to contribute to support people
regarding sexual education, in different educational areas, for further promotion of the
human rights and citizenship.
Keywords: Sexual Education; Teacher Training; Distance Learning; Webinar; Information
and Communication Technologies.

Introdução
A educação integral é essencial para o indivíduo e deve promover estratégias
que contribuam para a constituição do sujeito cidadão de direitos e deveres. E,
nesse processo, destaca-se o trabalho com a educação sexual que deve ser
considerada nos diversos contextos culturais, sobretudo na ação escolar quando a
educação deve ser mais atual e significativa.
Dessa forma, Pereira et al. (2016, p.101) ressaltam que “é premente a
formação docente voltada a uma transformação social que contribua para o
questionamento dos padrões, modelos, normas, mitos e tabus relacionados à
sexualidade, originados na abordagem repressora dessa dimensão humana”.
Infelizmente, ainda há poucas sensibilizações na formação de educadores para a
sexualidade e a educação sexual, o que vem explicar as lacunas na formação inicial
e continuada desses profissionais da educação.
No entanto, constatar a presença de um trabalho oculto, não percebido pela
maioria dos envolvidos, a reforçar as vertentes pedagógicas repressoras da
educação sexual nos discursos hegemonicamente estabelecidos, a abrangência da
Educação a Distância permite que trabalhos comprometidos com uma visão política
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e combativa a qualquer forma de preconceito e discriminação diante das diferenças
e diversidade sexual seja percebida com um novo olhar.
Sendo a Educação a Distância, definida como modalidade educacional, “(...)
na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou
tempos diversos”, (BRASIL, 2005, art. 1º, caput), considera-se que é uma
importante alternativa para a formação continuada. Dessa forma, a Educação à
distância possibilita a disseminação de informações, transposição de barreiras
geográficas e otimização do tempo para o desenvolvimento das atividades
propostas. (GROSSI; KOBAYASHI, 2013, p. 757).
O ensino na modalidade a distância, mediado pelas novas tecnologias, que
teve um crescimento significativo a partir de 2005 no Brasil, vem proporcionar uma
nova forma de educação aos profissionais, fazendo surgir novas práticas educativas
na construção de novos saberes e novas aprendizagens.
Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo apresentar o Projeto
WebEducaçãoSexual, como uma proposta de Educação a Distância. Será realçada
a sua importância na formação de professores/as-educadores/as, com a utilização
de diversos recursos e metodologias, proporcionados pelas Tecnologias da
Informação e da Comunicação. Por meio da descrição das atividades desenvolvidas
no decorrer dos anos de 2013 a 2016 daremos a conhecer as características
inovadoras do Projeto, que conta com a participação de estudiosos/as e
pesquisadores/as do Brasil e de Portugal, e teve como público-alvo docentes e
profissionais de diferentes locais do mundo.
1.1 A educação sexual emancipatória na formação de professores/educadores
A educação sexual é um processo permanente que ocorre de modo informal ou
formal entre as pessoas quando se dialoga sobre assuntos relativos à sexualidade.
Ou seja, sempre que tratamos de questões relacionadas aos desejos, prazeres,
sentimentos, violência sexual, valores, informação científica sobre a sua construção
histórica, dentre outros temas, estamos fazendo educação sexual (CARVALHO, G.
M. D., 2016). Assim sendo, somos educadores/as sexuais uns dos outros/umas das
outras, mesmo quando nos calamos diante dessas questões.
A educação sexual emancipatória é aquela que acontece de forma
intencional e planejada, comprometida em promover a autonomia do ser humano
para que ele próprio possa superar padrões de comportamentos hierarquizados e
estereotipados, vencer preconceitos e tabus. Tal só possível por meio do
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
entendimento dos aspectos sócio-histórico-políticos que influenciaram a construção
da Educação Sexual do mundo ocidental.
Desse modo, “isso por si só supõe um profundo desafio epistemológico que
também envolve práticas pedagógicas imbuídas de suas dimensões políticas, éticas
e estéticas, onde a consciência democrática e a sensibilidade emancipatória são
princípios que aqui expressam o entendimento acerca da totalidade das dimensões
que integram a identidade do educador”. (SANTOS, 2013, p.173).
Assim, dialogando com Paulo Freire, observa-se que a emancipação
humana aparece:
[...] como uma grande conquista política a ser efetivada pela práxis
humana, na luta ininterrupta a favor da libertação das pessoas de suas
vidas desumanizadas pela opressão e dominação social. As diferentes
formas de opressão e dominação existentes em um mundo apartado por
políticas neoliberais e excludentes não retiram o direito e o dever de
homens e mulheres mudarem o mundo, através da rigorosidade da análise
da sociedade, com vivências de necessidades materiais e subjetivas que
contemplam a festa, a celebração e a alegria de viver. (MOREIRA, 2008,
p.163).

Deste modo, podemos afirmar que uma abordagem de Educação Sexual
emancipatória:
[...] mostra-se como um veio temático político-pedagógico fundamental que
busca desalojar certezas, desafiar debates e reflexões, posturas
fundamentais na busca do desenvolvimento pessoal do ser humano como
um ser corporificado, sexuado, contribuindo na busca de cidadania para
todos. (MELO et al., 2011, p. 49).

Sabe-se que a educação, de um modo geral, e, principalmente, a educação
institucionalizada, transmite a ideia de que a escola é “assexuada” em suas
vivências. Ao que Santos chama a atenção, no que se refere à formação insuficiente
dos/as professores/as, muitas vezes contribui para que o/a professor/a se posicione
pedagogicamente respaldado/a por uma espécie de saber intuitivo, onde o currículo
oculto, do qual a educação sexual também faz parte, mesmo quando vivenciada no
cotidiano escolar, não seja desvelado e, na maioria das vezes, nem mesmo
percebido. (SANTOS, 2013).
A educação sexual, como parte inerente do processo educacional, reflete
essa estrutura de poder. O/a educador/a imbuído/a de uma visão emancipatória da
sexualidade encontra, muitas vezes, barreiras para atuar nessa abordagem.
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Importante trazer o entendimento do que é a docência
Compreendida como uma forma particular de trabalho sobre o humano, ou
seja, uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu “objeto” de
trabalho, que é justamente um outro ser humano, no modo fundamental da
interação humana. Podemos chamar de interativo esse trabalho sobre e
com outrem. (Grifos dos autores). (TARDIF E LESSARD, 2012, p. 8-9).

Portanto, adaptando Freire, “a ação de começar um trabalho de educação
sexual por meio de conversas sobre a negação do próprio diálogo é o início de um
processo compreensivo de educação sexual que não encara o sexo como uma
‘aprendizagem oculta’, como um ‘segredo”. (MELO et al., 2011, p. 49).
No cotidiano das instituições educativas, a maioria dos/as alunos/as tem
revelado que os pais/mães ou responsáveis pouco dialogam com eles/as a respeito
de sexo e sexualidade, nem sequer sobre temas especificamente biológicos, tais
como: relações sexuais, menstruação, prevenção da gravidez não planejada,
doenças sexualmente transmissíveis, orientação sexual e outros.
Esse “não-diálogo” faz parte de um processo de “não falar”, que também é
uma forma de manifestação pois, no contexto familiar, todos são sujeitos históricos
que, no processo de construção de conhecimento de sua própria sexualidade,
manifestam, na maioria das vezes, um estranhamento relativo às questões de tal
natureza e reproduzem esse estranhamento na negação ao diálogo sobre essas
questões com seus filhos e filhas.
[...] mais do que nunca, há de se investir nas questões da educação sexual
intencional e nela a diversidade sexual, entendida como um direito a todo
cidadão, desmistificando preconceitos e tabus existentes na educação das
pessoas. Isto demanda, portanto, estratégias pedagógicas apropriadas,
visando à formação continuada do professor. (PEREIRA e BAHIA, 2011,
p. 62).

Nesse contexto, a comunidade em geral também precisa se reconhecer
como constituída por seres sexuados, que têm seus desejos, seus medos, suas
incertezas e dúvidas.
Assim, a Educação Sexual nas escolas deverá, principalmente, estimular
questionamentos, ampliar o conhecimento e as alternativas para que os/as
alunos/as façam escolhas responsáveis e assertivas.
É importante que a instituição escolar abra espaço e crie oportunidades para
se discutir diferentes tabus, preconceitos, crenças e atitudes que fazem parte da
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sociedade e que consiga formar a opinião dos/as educandos/as e educadores/as a
respeito desses temas.
Sabendo que o/a professor/a é o/a mediador/a do conhecimento e,
respaldado/a pelos Direitos Sexuais como Direitos Humanos Universais, é que
julgamos ser de suma importância oportunizar um espaço virtual voltado para se
dialogar sobre importantes temas relativos à sexualidade humana visando uma
formação continuada a distância em educação sexual de professores/as e
profissionais em geral. O/a profissional da educação sempre deve estar consciente
de que, devido à ampliação do universo da informação, o processo de comunicação
com seu aluno/a não poderá mais ser pautado por conhecimentos repetitivos,
estáticos, reproduzidos por meio de práticas vazias de sentido e significado, muitas
vezes decorrentes da postura autoritária, dogmática, fechada e unilateral do/a
professor/a. Tal postura certamente irá bloquear a comunicação, reproduzindo
práticas que, segundo Freire (1987), são conhecidas como “educação bancária”.
Essas práticas, sempre existentes na educação brasileira, repetem-se também no
processo de educação sexual.
A perspectiva emancipatória da Educação Sexual é aquela que visa a
libertação do sujeito das amarras autoritárias e repressivas construídas histórica e
culturalmente. Assim, a expansão da EAD em diversos níveis e sistemas de ensino
tem ampliado ainda mais o número de adeptos/as em (novos) projetos e recursos
com o uso das tecnologias da informação e da comunicação, exigindo dos/as
professores/as -educadores/as uma formação mais integral e sistêmica do processo
educativo.
Como educadoras, em nossos planejamentos das sessões das webinares do
Projeto WebEducaçãoSexual que adiante apresentaremos, procuramos recorrer
aos subsídios teóricos de Paulo Freire sobre “os saberes necessários à prática
educativa”, registrados no livro A Pedagogia da Autonomia. Assim, acreditamos ser
necessário refletir sobre algumas possibilidades que oportunizam a todos/as
momentos de reflexão crítica sobre os seres em constante processo de
transformação num mundo vivo e dinâmico. (FREIRE, 2007).
Dialogando, nos aproximamos uns dos outros/umas das outras em um
processo de construção e desconstrução de saberes. E, como o diálogo, implica
uma práxis social, aqui representa o nosso compromisso, como interlocutoras do
processo dialógico, em abrir caminhos para se repensar questões referentes às
nossas sexualidades (dos/as participantes e nossas), a fim de torná-las mais
edificantes. (FREIRE, 1971).
Considerando que nos últimos anos vêm sendo construída outras
perspectivas para formação de professores/as, especialmente naquelas “[...] que
têm em seu bojo as tecnologias de informação e comunicação (TIC) “. (MULASÁ et
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al.,2015, p.173), o Projeto WebEducaçãoSexual configura-se como um modelo que
se adapta a esta nova realidade.

1.2 Projeto WebEducaçãoSexual: ampliando conhecimentos na EAD
O Projeto WebEducaçãoSexual (http://www.webeducacaosexual.com/) teve início
em 2013, como desdobramento do doutorado da professora Dilma L. de Freitas e é
atualmente organizado em parceria com os seguintes Grupos de Estudos e/ou de
Pesquisas do Brasil e de Portugal: EducaSex; GEISEXT, do Instituto de Educação
da Universidade de Lisboa; LabEduSex e EDUSEX, da Universidade do Estado de
Santa Catarina e Observatório da Sexualidade, do Instituto Universitário da Maia.
As professoras/pesquisadoras que compõem a comissão coordenadora deste
projeto desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão na área da
Educação Sexual numa perspectiva emancipatória.
No que se refere à metodologia, antes do início de cada semestre, mais
especificamente nos meses de janeiro e julho, a comissão organizadora define a
temática geral da etapa seguinte, as temáticas específicas, a instituição
organizadora de cada webinar, os/as palestrantes, etc. As webinares são
seminários online, que utilizam as potencialidades das aplicações da Web 2.0, as
quais viabilizam a comunicação por webconferência e gravações disponibilizadas
no canal do Youtube. Realizam-se webinares mensais de duração média de uma
hora e distribuídas em duas etapas por ano: a primeira de fevereiro a julho e a
segunda etapa de agosto a dezembro.
A participação nas webinares é totalmente gratuita e os/as interessados/as
podem receber um certificado de 20 horas de participação. Para a certificação
mencionada, solicita-se o preenchimento de um formulário relativo a cada webinar.
A participação pode ser síncrona ou por meio da sua gravação disponível no canal
Youtube.
Desta forma, o Projeto WebEducaçãoSexual proporciona espaços de
intervenção qualificada para o aumento dos níveis de educação e formação dos
professores/as e educadores/as e demais interessados/as nas áreas supracitadas.
E assim, reforçando a atuação integrada da sociedade educacional, visa contribuir
com novos olhares e abordagens, atuando na ampliação e no apoio à
democratização da informação, formulando propostas inovadoras para a área de
formação e para a defesa e a promoção dos direitos humanos e da cidadania.
A partir da discussão teórica sobre a formação docente em sexualidade e
educação sexual na modalidade a distância, baseada em especialistas da EAD
(LITTO e FORMIGA 2009; BEHAR et.al 2009 e MILL, 2012), descrevemos as
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
atividades e as possíveis contribuições para a prática pedagógica, que cada etapa
deste projeto tem nos legado, desde o seu início em 2013, até o presente momento,
ou seja, primeiro semestre de 2016.
A primeira etapa do Projeto WebEducaçãoSexual 2013 foi organizada pelo
Grupo de Estudos e Investigação em Sexualidade, Educação Sexual e TIC
(GEISEXT) do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (IEUL), em parceria
com o Grupo de Pesquisa e Extensão sobre Sexualidades (GSEXs) da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” de São Paulo (UNESP), o
Grupo de Pesquisa Educação Sexual e Formação de Educadores (Edusex) e o
Laboratório de Educação e Sexualidade (LabEduSex) da Universidade do Estado
de Santa Catarina (UDESC).
Nesta etapa, para reflexão e debate, foi escolhido o tema “A educação sexual
na escola e a formação dos/as professores/as”. Tendo como convidadas
palestrantes da Universidade Federal de Lavras/MG e a Universidade Federal do
Rio Grande do Sul/RS, trouxemos como foco das discussões e reflexões a
importância da formação dos professores/as para educação sexual, bem como os
temas do bullying e da sexualidade infantil e adolescente, temas de fundamental
importância e pouco discutidos na formação de professores/as.
Participaram dessa etapa, 238 pessoas e até o momento tivemos 3.395
visualizações no Youtube. Os participantes que manifestaram interesse em
certificação preencheram um formulário de avaliação cujo modelo pode ser
acessado no seguinte link: https://goo.gl/cfXz2a
Destacamos a seguir textos que atendem a pergunta do formulário de
avaliação: “De que forma considera que esta webinar contribuirá para a sua
formação profissional e/ou pessoal?
Foi muito interessante esta webinar, motivando a todos educadores, ou
profissionais a buscar em suas metodologias o uso das tecnologias para
favorecer o conhecimento sobre a sexualidade. Os professores não podem
ter medo de utilizar a tecnologia, é preciso que esta seja uma forma para
a aprendizagem de muitas crianças e jovens que estão atualmente
conectados, nascidos da era digital. (Participante 20).
Sou professora de Educação Infantil e no momento estou afastada para
realizar as disciplinas do mestrado. Desta forma, destaco que a temática
abordada nesta palestra foi essencial para a minha prática pedagógica,
contribuiu ricamente para uma maior atenção no fato de permitir que as
crianças expressem suas concepções. O tema também se constitui como
importante para a minha formação acadêmica e estudos do mestrado.
(Participante 16).
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A partir desta segunda etapa do Projeto WebEducaçãoSexual foi integrado
o Observatório da Sexualidade do Instituto Universitário da Maia, sendo que até ao
final da segunda etapa de 2015 a equipe organizadora manteve-se a mesma. No
final de 2015 a UNESP deixou de integrar o Projeto e foi integrado o EducasexEspaço de Formação em Educação Sexual.
A segunda etapa teve como tema central “Meu aluno perguntou. E agora?
Como falar sobre sexualidade na escola”. Foi feita a reflexão sobre o quotidiano da
escola e discutiram-se as formas de abordar as questões apresentadas pelos/as
alunos/as. Não se tratou de dar “receitas”, mas sim criar alternativas para se
dialogar sobre temáticas relativas à sexualidade e educação sexual. Assim sendo,
os/as professores/as, educadores/as e demais profissionais da área da educação,
da saúde e áreas afins, interessados/as nessas temáticas, puderam refletir e se
posicionar de maneira mais tranquila, segura e com maior embasamento científico,
possibilitando uma ressignificação de sua prática pedagógica no seu campo de
atuação, seja ele a escola ou não.
Participaram dessa etapa 1.097 pessoas e foram registradas 3.395
visualizações no Youtube. Destacamos a seguir o texto de um/a participante que
atende a pergunta do formulário de avaliação: De que forma considera que esta
webinar contribuirá para a sua formação profissional e/ou pessoal?
A reflexão sobre esta webinar contribuirá de forma muito efetiva na minha
ação pedagógica. Ao sinalizar que temos muito que caminhar para que a
sexualidade seja abordada de maneira emancipatória, já que existe um
profundo abismo sociocultural que temos que vencer, em especial à função
da escola e de seus profissionais (professores, equipe administrativa e
pedagógica, funcionários), temos a possibilidade de enfrentar contradições
e inequívocos refletindo sobre a própria sexualidade (nossas
possibilidades e limites) enquanto educador que somos. Outra
possibilidade é pensar na postura política do educador que somos, sendo
assim, a elaboração de um projeto de educação sexual intencional, nos
espaços educativo torna possível o enfrentamento de algumas
contradições e inequívocos que ocorrem nos espaços sociais e educativos.
Tal projeto possibilita o estreitamento entre os agentes educativos e
educandos, sempre partindo do que é possível, respeitando as orientações
religiosas, dialogando com a comunidades, tendo clareza de onde quer ir,
onde quer chegar e por onde seguir, entre outros. (Participante 23).

Na primeira etapa de 2014, o tema central foi "Comunidade escolar e suas
práticas de educação sexual: (com) partilhando experiências", e o objetivo foi o de
(com) partilhar com os/as participantes do evento as práxis intencionais de
educação sexual de professores/as, psicólogos/as e outros/as profissionais
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desenvolvidas dentro das escolas, envolvendo os alunos/as, professores/as, as
famílias e ou toda a comunidade escolar.
Participaram dessa etapa, 490 pessoas e foram feitas 2.429 visualizações no
Youtube. Destacamos a seguir o texto que atende a pergunta do formulário de
avaliação: De que forma considera que esta webinar contribuirá para a sua
formação profissional e/ou pessoal?
Os recursos midiáticos, textos encontrados em variadas linguagens digitais
são os recursos mais utilizados atualmente em termos de informação,
comunicação e interação, por isso, as escolas precisam utilizar desses
recursos a seu favor, uma vez que fica cada vez mais difícil 'separar'
criança/adolescente das tecnologias digitais. Quanto a formação
profissional, a webinar oferece permite a elaboração de estratégias para
lidar com o tema na escola, nas aulas e nas situações que o diálogo sobre
o assunto seja indispensável. (Participante12).

A segunda etapa de 2014 teve como tema central Educação, Tecnologia e
Sexualidades com webinares voltadas a reflexões sobre potencialidades de
utilização e alertas para a presença das tecnologias digitais no processo de
educação sexual do público infanto-juvenil. Pretendeu-se dialogar sobre as
potencialidades das tecnologias digitais e seus riscos potenciais para os jovens e
crianças, assim como sobre suas contribuições para a realização de trabalhos de
educação sexual emancipatória, na modalidade a distância. Quais as
potencialidades das tecnologias digitais para realização de trabalhos formais de
educação sexual numa perspectiva emancipatória? Participaram dessa etapa, 325
pessoas e foram feitas 2.647, naquele momento, visualizações no Youtube.
Destacamos a seguir o texto que atende a pergunta do formulário de avaliação: De
que forma considera que esta webinar contribuirá para a sua formação profissional
e/ou pessoal?
Foi muito interessante está webinar, motivando a todos educadores, ou
profissionais a buscar em suas metodologias o uso das tecnologias para
favorecer o conhecimento sobre a sexualidade. Os professores não podem
ter medo de utilizar a tecnologia, é preciso que está seja uma forma para
a aprendizagens de muitas crianças e jovens que estão atualmente
conectados, nascidos da era digital. (Participante 13).

A primeira etapa de 2015 do Projeto WebEducaçãoSexual pretendeu suscitar
novas ideias, dúvidas e questões. Pensou-se nos direitos humanos e os seus temas
emergentes na escola e quais as trajetórias da sexualidade que lhes estão
subjacentes são alguns dos caminhos que pretendemos apontar neste espaço
online. Os desafios foram lançados a especialistas que, tal como nós, sentiram o
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apelo para tentar mudar situações e contribuir, de alguma maneira, para esclarecer
as diferenças, para fomentar a reflexão e alimentar o debate.
Dessa forma, foram discutidas diretrizes para que os direitos, os valores e a
liberdade sejam realmente temas imprescindíveis que possam contribuir com o
desenvolvimento global de cada pessoa.
Participaram dessa etapa, 747 pessoas e, na época, foram feitas 1702
visualizações no Youtube. Destacamos a seguir os textos que atendem a pergunta
do formulário de avaliação: De que forma considera que esta webinar contribuirá
para a sua formação profissional e/ou pessoal?
Refletir como a escola pode contribuir ou não para a disseminação de
preconceitos e como a formação adequada de professores pode mudar
positivamente a postura da escola em relação a temática sexualidade.
Acredito que as questões de género e sexualidade teriam outros rumos em
nossa sociedade se o assunto fosse abordado abertamente nas escolas,
mas já vi casos, e o palestrante também citou, onde o professor age, julga
e condena alguns alunos na própria sala de aula e dessa forma vai
formando opiniões, infelizmente, distorcidas. (Participante 04).
Gostei bastante, dos aspectos culturais trazidos pelo palestrante, trouxe
autores como Michel Foucault (o discurso formador de gêneros
culturalmente nas distintas sociedades), fala de Judith Butler
(performatividade) e de Joan Scott, sobre a identificação primaria de cada
um, sendo a de identidade de sexo, gênero. Em seguida, para fortalecer o
"enquadramento de gênero", dá o exemplo, do nascimento de uma criança
(exemplo que dou também quando trabalho com o tema em aula), das
propagandas em torno disso, de saber o sexo como forma de tipificação e
organização da classificação de gênero proposta pela sociedade. Aprendi
bastante, as explicações sobre atos Constatativos e Performativos,
conceitos de John Austin. O exemplo do médico que anuncia, "é menino!",
aciona representações que definem culturalmente o que é o gênero, aciona
em nós essas informações, sobre o que se entende ser menino e ser
menina em uma dada sociedade - assim o "gênero é instituído", é criado
nesse discurso que assume nas práticas e nos imaginários coletivos
(maioria de nós) os gêneros, associados aos sexos biológicos (nascidos,
ou em construção). Assim, é depositado em um "corpo" ainda não nascido,
expectativas, valorações morais que tendem a adaptar esse ser a
"realidade" estabelecida social e culturalmente pelos seres familiares. A
consequência disso será política, e por isso, a sociedade vai definir os
lugares, as falas, as formas de sentir encaixotadas na dicotomia feminino
versos masculinos. Transgredir essas fronteiras, apresentando
subjetividades que diferem da padronização, acaba gerando um alerta e
um desconforto social...a partir daí uma série de dispositivos sócio morais
vão ser acionados para tentar fazer com que o ser desviante volte a regra.
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Uma vez que não volte, abre-se margem para as violências de gênero e
sexualidade, por isso, a escola que também reproduz enquadramentos,
deve também, servir para contrapor discursos, enquadramentos e fazer
refletir para melhor entender e combater tais violências. (Participante 04).

A temática central para a segunda Etapa de 2015 do Projeto foi
“Sexualidades: questões do nosso tempo”, visando lançar um olhar sobre as
questões que atualmente são recorrentes na nossa sociedade, veiculadas pelos
meios de comunicação como Questões de Sexualidades: discussões no espaço
escolar; Embaralhamentos entre relações de gênero e sexualidades nas escolas;
Masculinidades: expressões de afetividade; Iniciação sexual na adolescência;
e Eu online vs. eu off-line: identidade e interação nos mundos virtuais.
A escolha dessas temáticas resulta da importância de se destacar que o/a
educador/a deve saber lidar com quaisquer questões relacionadas às sexualidades
a fim de combater qualquer forma de equívoco, preconceito e/ou discriminação.
Participaram dessa etapa, 645 pessoas e, na época, foram feitas 1912
visualizações no Youtube. Destacamos a seguir os textos que atendem a pergunta
do formulário de avaliação: De que forma considera que esta webinar contribuirá
para a sua formação profissional e/ou pessoal?
Uau! a cada webinar meus olhos brilham é uma formação que não tive
durante a minha vida acadêmica e de temas que são tabus para muitos
professores me sinto preparado para abordar e responder sobre temas,
uma formação continuada que vale a pena fazer. (Participante 10).
Tudo o que se busca no intuito de aprender, deixa como resultados um
avanço nos conhecimentos. Como mãe de adolescente e futura pedagoga
é importante saber como se situar diante de alguns fatos e estar sempre
mais conectada as informações e orientações de profissionais que
trabalham nesta área. (Participante 13).

A primeira Etapa de 2016 tem como tema Ética e Sexualidades, que visa
propor um caminho que pode, a partir da confiança do que está subjacente ao ser
humano, levar as pessoas agirem com integridade e bom caráter no campo da
sexualidade e das inter-relações que se estabelecem.
Busca-se reafirmar que, nas relações afetivas e sexuais, a ética deve ser
entendida não como um conjunto de normas e regras impostas pela religião ou
pelos partidos políticos, mas como um conjunto de princípios e valores que nos
apoiam a tomar as melhores decisões, a cometer menos erros, a evitar prejudicar e
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provocar sofrimento nos demais e, que nos ajudam a viver melhor a nossa
sexualidade. (LÓPEZ, 2015).
Essa Etapa está em andamento, sendo que os dados ainda não foram
computados. Destacamos a seguir os textos que atendem a pergunta do formulário
de avaliação: De que forma considera que esta webinar contribuirá para a sua
formação profissional e/ou pessoal?
O papel do profissional da educação é estimular o aluno a buscar e
selecionar fontes de informação seguras voltadas ao ensino e pesquisa.
Caberá ao professor orientar o uso das tecnologias, ensinando aos alunos
a melhor forma de utilizá-las para obter conhecimentos, passando a ser
orientador e mediador em sua prática educativa. Os jovens precisam
aprender sobre a responsabilidade de seus atos nas redes sociais, pois as
relações são cada vez mais eletrônicas e as testemunhas são as
máquinas. Cada um é responsável pelo que escreve, assina e posta nas
redes sociais. O professor deve promover ações como palestras de
conscientização, cartilhas com o uso ético e legal da tecnologia e fazer
campanhas de sensibilização da comunidade. (Participante 06).
Os/As educadores/as devem, eles mesmo, utilizarem as tecnologias como
ferramentas de ensino-aprendizagem e estimularem seus/suas estudantes
a fazerem uso destas ferramentas, aproveitando-se destes momentos
para explanarem sobre a necessidade de usá-las da forma correta, ou
seja, com segurança, responsabilidade e discernimento. (Participante 13).

Considerações finais
Nestes três anos e meio em que trabalhamos no Projeto
WebEducaçãoSexual, tivemos a grande oportunidade de buscar leituras e práticas
e de trocar conhecimentos que só contribuíram para o fortalecimento do trabalho de
educação sexual a distância voltado para educadores e comunidade em geral.
As reuniões do grupo organizador para planejamento das apresentações,
convite a participantes, controle das inscrições, treinamento nas ferramentas que
oportunizam a apresentação das temáticas, em tempo real, a pessoas das mais
diversas regiões do planeta, assim como a organização dos formulários de
avaliação, dentre outras ações, demandam um intenso envolvimento que é
subsidiado por literaturas que tratam de questões relativas à sexualidade humana
e metodologias de EAD.
Tais questões buscam o fortalecimento das políticas públicas voltadas para
o trabalho de reconhecimento dos Direitos Sexuais como Direitos Humanos
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Universais (WAS,2014). Direitos estes tão importantes no processo que visa as
liberdades dos indivíduos e respeito aos princípios democráticos e que vêm
substanciar os mais diversos trabalhos, cuja meta é regulamentar ações inclusivas
e de combate a preconceitos e discriminações nas mais diversas áreas do
conhecimento humano.
Acredita-se que a criação de propostas formativas na modalidade a distância,
que exige a formação de um corpo de profissionais com competências tecnológicas
específicas em EAD, seja uma forma de preencher lacunas no processo de
formação continuada de profissionais da educação como também de outras áreas
do conhecimento.
Essa formação também possibilita aos/às participantes, momentos de
interação com meios e tecnologias da informação, assim como também uma melhor
qualificação teórico-prática na área da educação sexual. Percebe-se tal fato quando
se analisam os formulários de avaliação para certificação que, entre notas de 1 a 5,
há uma predominância do valor 5 (maior grau de pontuação). Em nenhuma webinar
houve avaliação abaixo da métrica 3.
Por fim, acredita-se que o Projeto WebEducaçãoSexual congrega pessoas
que buscam conhecimentos em prol de uma educação mais inclusiva e
transformadora, num processo de transgressão de práticas acadêmicas
convencionais, acolhendo a todos/as indistintamente, considerando especialmente
a possibilidade de participação síncrona e assíncrona de diferentes espaços e
lugares – países e estados.
Referências
BEHAR, P. A. et al. Competências: desafios para alunos, tutores e professores da
EaD. Novas Tecnologias na Educação. CINTED-UFRGS V. 7 Nº 1, Julho, 2009.
Disponível em: http://seer.ufrgs.br/renote/article/viewFile/13912/7819 Acesso em
12 mar. 2016.
BEVÓRT, E.; BELLONI, M. L. Mídia - educação: conceitos, história e perspectivas.
Educação & Sociedade. Campinas, vol. 30, n. 109, p. 1081 - 1102, set/dez. 2009.
BRASIL. Decreto Nº. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta o art. 80 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB).
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação
Fundamental. Brasília: MEC/SEE, 1997.
CARVALHO, G. M. D. Educação Sexual: diálogos com adolescentes e com a mídia
televisiva. In: BRUNS, M. A. e MELO, S. M. (Orgs) Desafios da educação sexual:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
interfaces pertinentes com comunicação e tecnologia. Curitiba, PR: CRV, 2016,
p. 43-53.
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007.
_________ Extensão ou Comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1971.
FREITAS, D. L. de. (Blended learning na formação contínua em educação sexual:
um estudo com educadores de infância e professores do 1º CEB. (2015) 352
páginas. Tese (Doutorado em Educação) - Instituto de Educação, da
Universidade de Lisboa, Lisboa. 2015.
LITTO, F. M.; FORMIGA, M. Educação a Distância: Estado da Arte. São Paulo:
Pearson Education do Brasil, 2009.
MELO, S. M. M.; et al. Educação e Sexualidade. 2.ed. rev. Florianópolis:
UDESC/CEAD/UAB, 2011.
MILL, D. Docência Virtual: uma visão crítica. Campinas, SP: Papirus, 2012.
MULASÁ, S. et al.Formação e prática docente online: das tecnologias analógicas
às digitais. In: FREITAS, M. T. M.; ARRUDA, E. P.; ARAÚJO, S. M. de. Na
tessitura da distância: entre políticas, docências e tecnologias na EaD.
Uberlândia: EDUFU, 2015.
PEREIRA, G. R. et al. Educação Sexual sem Fronteiras: uma experiência de
formação docente on-line no ensino superior. In: BRUNS, M. A. e MELO, S. M.
(Orgs) Desafios da educação sexual: interfaces pertinentes com comunicação e
tecnologia. Curitiba, PR: CRV, 2016, p. 99-125.
PEREIRA, G. R.; BAHIA, A. Direito fundamental à educação, diversidade e
homofobia na escola: desafios à construção de um ambiente de aprendizado
livre, plural e democrático. Educar em Revista (Impresso), v. 39, 2011, p. 51-72.
MOREIRA, C. E. Criticidade. In: STRECK, D. R.; REDIN, E. & ZITKOSKI, J. J.
(Orgs.) Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008.
SANTOS, V. M. M.Trajetórias profissionais e formação docente: caminhos que se
fazem na caminhada. In: RABELO, A.O.; PEREIRA, G. R.; REIS, M.A.S. (Orgs.)
Formação docente em gênero e sexualidade: Entrelaçando teorias, políticas e
práticas. Petrópolis, RJ: De Petrus et Alii; Rio de Janeiro: FAPERJ, 2013.
TARDIF, M.; LESSARD, C. O Trabalho Docente: elementos para uma teoria da
docência como profissão de interações humanas. Petropólis: Vozes, 2012.
WAS - World Association for Sexology. Declaração dos Direitos Sexuais. HongKong: WAS, 2014. Disponível em: http://www.worldsexology.org/wpcontent/uploads/2013/08/DSR-Portugese.pdf Acesso em 01 jun 2016.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

AVALIAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EM VÍDEO PARA
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM ESTUDO DE CASO DO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL
DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA UFAL
Danielle Patricia Nascimento Galdino1, Luis Paulo Leopoldo Mercado2
1

Universidade Federal de Alagoas/CEDU/danigaldino21@gmail.com

2

Universidade Federal de Alagoas/CEDU/luispaulomercado@gmail.com

Resumo – O artigo apresenta os resultados do estudo que investigou a pertinência
do material didático em vídeo do módulo introdutório dos cursos de Especialização
Lato Sensu em Gestão Pública (EGP), ofertados pela Universidade Federal de
Alagoas (UFAL), por meio do Programa Nacional de Formação em Administração
Pública (PNAP). Teve por objetivos investigar o material didático em vídeo dos
cursos sob a ótica dos estudantes; averiguar a adequação desses materiais ao
estudante da modalidade de educação à distância (EaD); verificar a conformidade
do conteúdo didático com os objetivos propostos no Projeto Pedagógico do Curso
(PPC). Os sujeitos do estudo foram os estudantes da turma de 2012/2013 que
cursaram a pós-graduação Lato Sensu ofertada pelo PNAP/UFAL. Os instrumentos
de coletas de dados foram os questionários aplicados aos estudantes dos cursos
EGP/PNAP/UFAL e a análise dos materiais didáticos disponibilizados no ambiente
virtual de aprendizagem (AVA) Moodle e CD/DVD’s dos cursos. Os resultados
indicam que é necessário uma revisão no domínio físico e comunicacional de parte
significativa dos materiais em vídeos do PNAP/UFAL.
Palavras-chave: EAD; Material Didático; Videoaula; PNAP.
Abstract – The article presents the results of the study that investigated the
relevance of the educational video material of the introductory module of Lato
Sensu Specialization courses in Public Management (EGP), offered by the Federal
University of Alagoas (UFAL), through the National Training Program Public
administration (PNAP). We aimed to investigate the courseware video courses from
the perspective of students; determine the suitability of these materials to students
of distance education (EaD); check the conformity of educational content with the
objectives proposed in the Pedagogical Course Project (PPC). The study subjects
were students of the class of 2012/2013 who attended the Lato Sensu graduate
offered by PNAP/UFAL. data collection questionnaire was prepared with reference
to the categories defined based on theoretical / literature review and desk study.
The instruments of data collection were the questionnaires given to students of the
EGP/PNAP/UFAL courses and analysis of teaching materials available in the virtual
learning environment (VLE) Moodle and CD/DVD courses. The results indicate that
it is necessary to review the physical and communicational domain significant part
of the materials in the PNAP / UFAL videos.
Keywords: EAD; Didactic Material; Video classes; PNAP
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1. Introdução
Abordar o crescimento na procura por cursos superiores ofertados na modalidade
EaD remete às questões de pertinência, expondo as competências docentes e o uso
das tecnologias da informação e comunicação (TIC) para a produção de material
didático adequado ao aprendizado do estudante e a produção de videoaulas para
essa modalidade de ensino.
Os cursos ofertados pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) apresentam
uma metodologia de produção e avaliação de materiais didáticos baseada em
processos que podem colaborar para a melhoria de suas propostas a partir da
concepção pedagógica e do design educacional que envolve ações de concepção,
elaboração e edição dos mesmos, com o escopo de proporcionar ao estudante uma
aprendizagem significativa.
O PNAP, programa que contempla a oferta de cursos de graduação e pósgraduação lato sensu por meio do sistema UAB, visa, especificamente: capacitar
quadros de gestores para atuar na administração de macro (governo) e micro
(unidades organizacionais) sistemas públicos; contribuir para a melhoria das
atividades desempenhadas pelo Estado brasileiro; formar quadros de gestores
públicos que desenvolvam visão estratégica dos negócios públicos a partir do estudo
sistemático e aprofundado da realidade do governo e de suas unidades
administrativas (UFAL, 2009). O PNAP oferta os cursos de Bacharelado em
Administração Pública, Especialização em Gestão Pública (GP), Especialização em
Gestão Pública Municipal (GPM), Especialização em Gestão de Saúde (GS) e
Mestrado em rede em Administração Pública na modalidade à distância, sendo os
cursos de pós-graduação lato sensu desenvolvidos pelas instituições públicas de
ensino superior (IPES) em parceria com a CAPES, ENAP, MEC e Ministério da
Saúde. (CAPES, 2015).
Este artigo limita-se aos cursos de pós-graduação lato sensu da UFAL, cujo
público-alvo restringe-se aos portadores de diploma de curso superior que exercem
atividades em órgãos públicos ou do terceiro setor ou que tenham pretensão de
exercer função pública.
Na UFAL, os cursos do PNAP adotam as videoaulas como material
complementar ao material impresso (livro) para suprir a ausência física do professor.
Para Figueiredo e Teixeira (2009, p. 4) o material didático constitui uma das grandes
preocupações acerca da garantia da autoaprendizagem e motivação nos processos
de EaD, “um dos principais alicerces de qualquer proposta da educação de
qualidade nesta modalidade”. As coordenações dos cursos de EGP/PNAP/UFAL
optaram por fazer uso das videoaulas, pois estas além de trabalhar os conteúdos
dos livros-texto e complementares de forma diferenciada e contextualizada,
permitem uma aproximação maior com estudante e estimulam o diálogo e
discussões nas interfaces de aprendizagem do AVA. Também ajudam a reduzir as
idas e vindas de docentes e estudantes aos polos de apoio presencial, uma vez que
disponibiliza aos mesmos o conteúdo e informações em formato digital.
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Esse estudo evidencia a percepção peos estudantes da relevância do
material didático em vídeo disponibilizado pelo curso, assim como a significância
deste no processo de construção do saber. Faz um recorte para tratar das
videoaulas das disciplinas ofertadas no Módulo Introdutório do curso de
EGP/PNAP/UFAL. Buscou-se verificar se os materiais didáticos, em particular as
videoaulas, atendem às necessidades dos estudantes EaD; se auxiliam na
construção desafiadora e autônoma do conhecimento.

2. Produção de videoaulas na EaD
Na EaD, as “aulas” estão organizadas do AVA, espaço pedagógico que permite
desenvolver habilidades e competências específicas, recorrendo a um conjunto de
mídias compatíveis com a proposta e contexto socioeconômico do público alvo.
Nesse ciberespaço (LÉVY, 1999) ocorre o maior número de atividades e interações
responsáveis pela aprendizagem do estudante e no qual estão disponibilizados os
materiais didáticos do curso. Para Belisário (2003), a produção de material didático é
uma das preocupações mais relevantes no desenvolvimento de programas e cursos
de EaD.
São inúmeros os recursos e ferramentas utilizados pelas instituições que
ofertam EaD com o objetivo de tornar o processo educativo ainda mais interessante
e eficaz, como: impressos, CD/DVD, AVA, videoconferência, rádio, TV,
correspondências, videoaula, programas radiofônicos, objetos virtuais de
aprendizagem, webconferência e outros. Dentre as diversas estratégias
pedagógicas adotadas, as videoaulas são ferramentas educacionais que fazem uso
de recursos e linguagem audiovisual para complementar as diferentes formas de
ensinar e aprender nessa modalidade de ensino. Para Mercado e Freitas (2013), o
material audiovisual (vídeo, videoconferência, radiofônicos, videoaula, entre outros),
elucida conceitos, fatos, teorias e princípios que, de outra maneira, seriam exibidos
de modo entediante, confuso e dispendioso.
A videoaula é um recurso multimidiático que proporciona a comunicação "face
a face" entre grupos e pessoas situados em lugares geograficamente diferentes.
Possui características que se assemelham e se diferenciam da aula presencial. A
principal semelhança está relacionada à sua funcionalidade: construir conhecimento.
Dentre as diferenças, destaca-se sua natureza: assíncrona. Para Hack (2007) uma
das maiores vantagens do vídeo como material didático é a possibilidade de criar
uma relação mais próxima entre docentes e estudantes, pois a comunicação flui
melhor com quem se conhece visualmente.
As videoaulas são aulas produzidas em estúdio e vistas pelos estudantes,
individualmente ou reunidos em salas, com o acompanhamento de um docente ou
tutor. Para Moran (2009), a videoaula pode ser utilizada de forma semipresencial ou
online. Para o autor, o modelo mais usual é o semipresencial, no qual o estudante
comparece presencialmente na sala uma ou várias vezes por semana e um tutor,
sob a orientação do docente, que supervisiona a exibição do vídeo, as atividades e
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responde as dúvidas relacionadas ao conteúdo da disciplina. No modelo online os
estudantes acessam as videoaulas via internet ou recebem por CD/DVD, assistem
as videoaulas em tempo e local desejado, leem o material impresso, fazem as
atividades e às enviam a um tutor online por meio do AVA.
Segundo Aretio (1996) apud Hack (2007), para produzir videoaulas é
necessário compreender os elementos que compõem a linguagem audiovisual: o
plano ou unidade de composição mínima, sobre a qual se trabalha para se fazer
possível a coerência narrativa posterior; o campo, que é o espaço abarcado em um
determinado plano; o enquadramento e a angulação, que dependem de como e de
onde se situa a câmara; os movimentos de câmara (panorâmica, estática, zoom,
travelling, etc.), que se utilizam para realizar a descrição visual da cena; a sequência
ou ação, que tem lugar em um mesmo local ou cenário e que engloba todos os
elementos anteriores; e a continuidade narrativa, que não somente deve ser
resultado da montagem, mas também da combinação e utilização dos elementos
formais, e que sempre resultará imperceptível para o espectador.
Compreendidos esses elementos, é preciso definir e identificar as etapas para
a concepção do material audiovisual, como: conteúdo a ser abordado; roteiro a ser
seguido; planejar tomadas bem curtas entremeadas com outros elementos, como
representação gráfica, ilustrações com cenas da vida real ou animação e outros.
Normalmente são inseridas nesse recurso informações gráficas como, por exemplo,
mapas, gráficos, esquemas, desenhos, sons e outros.
Para atender os parâmetros, Chaile (2012) defende alguns pontos a serem
observados no momento da concepção das videoaulas, como: contexto: deverão ser
consideradas informações sobre o perfil dos estudantes, tais como a localização e
padrões socioculturais do ambiente educacional para garantir capacidade de
adaptação; facilidades de uso, acessibilidade e confiabilidade: importa considerar a
qualidade do acesso médio e seu sistema de navegação interno; qualidade material
multimídia: deve considerar a qualidade técnica, a língua ou línguas e a estética
(expressões faciais e corporais, entonação da voz, gestos e outros); conteúdo: em
relação aos objetivos almejados, é importante observar a qualidade da
complexidade do conteúdo, ou sua densidade, organização, ritmo e sequência.
Segundo Nunes et al (2007), o material audiovisual deve dialogar com os
estudantes, fazendo uso de uma linguagem clara, objetiva e concisa, de modo a
permitir a interação entre sujeitos e objetos no intercambio das informações.
Produzir material didático na forma de videoaulas para estudantes de pósgraduação representa um desafio ainda maior (FIGUEIREDO e TEXEIRA, 2009),
uma vez que um curso de especialização Lato Sensu, inicialmente planejado para
servidores públicos, tem como escopo conceder efetiva atualização para
profissionais, em sua grande parte, já inseridos no mercado de trabalho e com a
carência de inovar e/ou aprimorar seus conhecimentos (BRASIL, 2012).
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3. Videoaulas do PNAP/UFAL
Os objetivos de aprendizagem do estudante do Curso de EGP/PNAP/UFAL são:
compreender os conceitos básicos e terminologias nas áreas funcionais chave de
organizações do primeiro (Estado) e terceiro setores nas áreas: gestão, estratégia,
operações, finanças públicas, recursos humanos e outras; demonstrar habilidade
para
diagnosticar,
analisar
e
oferecer
soluções
para
situações
organizacionais/empresariais
complexas;
desenvolver
habilidades-chave
(comunicação oral e escrita, trabalho em equipe, liderança) requeridas para uma
carreira gerencial de sucesso; estar apto para fazer a integração das áreas
funcionais do negócio para permitir tomadas de decisões acertadas para a
organização como um todo.
A estrutura curricular dos cursos de EGP é composta por um conjunto de
disciplinas, abrangendo as três áreas de concentração (GP, GPM e GS) e um
trabalho de conclusão de curso, monografia ou artigo científico que revele domínio
do tema escolhido, tratamento científico adequado e sua apreciação por uma banca
examinadora.
Neste estudo foram analisados os materiais didáticos do Núcleo Básico
comum para todas as habilitações. Este módulo tem a função de conscientizar o
estudante sobre a atual política do governo, situando-o quanto aos acontecimentos
ocorridos ao longo dos últimos anos, de um Estado Gerencial para um Estado
Necessário, o que permite a este compreender melhor, no decorrer do Módulo
Específico, as diferentes ações e programas implementados pela administração
pública. Este módulo é composto por sete disciplinas, a saber: Estado, Governo e
Mercado (EGM); O Público e o Privado na Gestão Pública (OPPGP);
Desenvolvimento e Mudanças no Estado brasileiro (DMEB); Políticas Públicas (PP);
Planejamento Estratégico Governamental (PEG); O Estado e os Problemas
Contemporâneos (OEPC); e Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública
(ISEGP). Cada disciplina possui carga horária de 30 horas, perfazendo um total de
210.
As videoaulas trabalhadas nessas disciplinas constituíram objeto de análise
desse estudo. O modelo adotado é o modelo online (MORAN, 2009), no qual as
videoaulas são gravadas e distribuídas em forma de vídeo por meio da Internet,
disponibilizadas no AVA, e/ou por CD/DVD. Dessa forma, os estudantes têm
liberdade de espaço e tempo para assisti-las, acessando-as mais de uma vez,
quando necessário, para compreensão do conteúdo, interação nas interfaces de
aprendizagem do AVA e realização das atividades propostas pelo curso.
Conforme determina o PPC do PNAP (BRASIL, 2012), as videoaulas são
utilizadas como material didático complementar ao material básico, os livros,
distribuídos a nível nacional para todas as IES participantes do Programa. Fica a
critério e responsabilidade dessas instituições o uso das videoaulas para
complementar e contextualizar o conteúdo didático dos livros, assim como sua
produção e distribuição aos estudantes.
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4. Análise da Pertinência das Videoaulas no Curso de Especialização em
Gestão Pública do PNAP/UFAL
O estudo abordou as videoaulas das disciplinas ofertadas no módulo introdutório do
curso de EGP/PNAP/UFAL. Os sujeitos da pesquisa foram os estudantes que
cursaram uma das três especializações Lato Sensu no período de 2012/2013. A
EGP possui duração de 15 meses, totalizando a carga horária de 420 horas. O
universo escolhido para o estudo foi a 2ª turma, que iniciou suas atividades em
2012, com 460 estudantes distribuídos entre as áreas de concentração GP, GPM e
GS nos polos instalados nos municípios Maceió e Arapiraca. Os participantes desse
estudo foram identificados por letras e números para preservar a identidade dos
mesmos.
Foi elaborado questionário online para coleta de dados, tomando por base as
categorias (Quadro 1) definidas a partir dos RQEAD (BRASIL, 2007) e dos
indicadores de avaliação de materiais didáticos para a EaD propostas por Pimentel
et. al. (2010). O retorno dos dados obtidos no questionário foi de 14% dos
estudantes e permitiu a visualização de gráficos os quais favoreceram, a partir do
levantamento de alguns números para aprimorar a análise qualitativa, a identificação
de como os estudantes avaliam videoaulas do curso analisado.
Quadro 1 – Categorias de Análise das Videoaulas

Material Didático
1. Aspectos Gerais
1.1
Identificar
aprendizagem

as

2. Videoaulas

interfaces

de

2.1 Identificar os meios de disponibilização das videoaulas
2.2 Apresentar videoaulas organizadas com início, meio e
fim.

1.2 Apresentar consonância com o PPC
2.3 Apresentar alternância entre
representante e elementos gráficos

1.3 Possuir bibliografia complementar
1.4
Promover
complementariedade
didáticos

articulação
e
entre os materiais

o

professor

ou

2.4 Permitir o envolvimento entre sujeitos e/ou objetos e os
conteúdos didáticos no intercâmbio das informações
2.5 Apresentar linguagem dialógica, clara e objetiva.

1.5 Apresentar linguagem clara, objetiva e
de fácil entendimento.

2.6 Utilizar recursos multimidiáticos adequados aos
objetivos propostos no plano de curso e/ou da disciplina

1.6 Exibir orientações claras sobre o
desenvolvimento da disciplina e das
atividades propostas

2.7 Apresentar boa quantidade e tempo de duração das
videoaulas
2.8 Apresentar imagem e som de boa qualidade

Fonte: os autores do estudo

A análise de conteúdo teve como foco o material inserido no AVA Moodle e
nos CD/DVD de cada disciplina que compõe o Módulo Básico do Curso de
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EGP/PNAP/UFAL, na comparação com os itens elencados: se atende plenamente
(5), atende (3), atende parcialmente (1) e não atende (0).
As videoaulas dos cursos de especialização do PNAP/UFAL foram gravadas
para as primeiras turmas do curso, ofertadas em 2010, e utilizadas também na
segunda turma, ofertada em 2012. A figura 1 demonstra o fluxo de produção das
videoaulas dos cursos de EGP/PNAP/UFAL:
Figura 1 - Fluxo da Produção de videoaulas EGP/PNAP/UFAL

Fonte: autores desse estudo

Nesse momento são registradas preocupações com os roteiros das
videoaulas, edição, imagem, som, postura e outros. Emerge uma preocupação maior
com a qualidade das videoaulas, buscando-se um contexto mais profissional dos
vídeos com a contratação de um especialista para produzi-los. Cada etapa do fluxo
tem funções determinadas e definidas conforme o quadro 2:
Quadro 2 - Etapas da Produção das Videoaulas do Curso de EGP/PNAP/UFAL
Etapas
Definição/ escolha do docenteadministrador

Organização do material didático
Orientações mediante a especificidade da
produção das videoaulas
Roteirização

Produção
Pós-produção
Finalização e Envio

Descrição
Definido pelo coordenador do curso. O critério adotado para
escolha desses profissionais é que façam parte do corpo docente
da FEAC/UFAL, abrindo espaço para alguns docentes de outras
faculdades pertencentes a esta IPES.
O professor-administrador é responsável por organizar e preparar
todo o material didático da sua disciplina de acordo com o PPC,
inclusive por definir o roteiro a ser adotado na gravação do vídeo.
Nessa fase são repassadas algumas orientações quanto à
vestimenta e postura dos docentes.
É solicitado ao docente-administrador o roteiro a ser seguido na
gravação do vídeo e os elementos gráficos a serem utilizados,
caso haja.
Produção propriamente dita, na qual ocorre a gravação do vídeo
com o docente-administrador.
Aqui são realizadas as edições das videoaulas, para
posteriormente, enviá-las ao profissional da Ciência da
Computação para gravá-las nos CD/DVD.
São copiadas as videoaulas e demais conteúdos didáticos nos
CD/DVD para distribuí-los aos estudantes.

Fonte: os autores desse estudo
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Os conteúdos das disciplinas analisadas são distribuídos em três módulos de
estudo aplicados no decorrer de três semanas, atendendo as orientações dos
RQEAD (BRASIL, 2007; 2007a) quando indica divisão e subdivisão do conteúdo em
tópicos para garantir aos alunos a incorporação gradual do mesmo.
Em 100% das disciplinas analisadas, constatou-se o uso das videoaulas e
dos livros-texto, textos e referências complementares, apresentação em slides, guia
de estudo, plano da disciplina e interfaces de aprendizagem tarefa e fórum.
Na análise ao material do AVA e CD/DVD, constatou-se que parte dos
materiais didáticos está disponível em ambos os recursos. Das sete disciplinas,
somente a de EGM não apresenta os slides de apresentação dos conteúdos
semanais no AVA, estes estão presentes só nos CD/DVD. Outro material que
também se encontra disponível apenas nos CD/DVD são as videoaulas. Nesse
contexto, os RQEAD (BRASIL. 2007; 2007a) orientam para a concepção de material
didático intencionalmente organizado e disponibilizado em diversos recursos
tecnológicos.
Dos 460 estudantes dos cursos de EGP/PNAP/UFAL, 14% responderam ao
questionário. Dos respondentes 39% são do curso de GP, 33% de GPM e 28% de
GS, conforme demonstra o gráfico abaixo:
Gráfico 1 - Percentual de respostas obtidas por área de especialização
GPM (33%)

GS (28%)

GP (39%)

Fonte: Questionário de pesquisa aplicado aos estudantes.

Os resultados demonstram que a maioria dos estudantes (78%) acessou esse
recurso no decorrer dos módulos de estudo e apenas 22% não fizeram uso do
mesmo. As justificativas apresentadas pelos estudantes que não acessavam às
videoaulas foram: falta de tempo; preferiam acessar outros conteúdos e fontes; os
demais materiais didáticos eram suficientes; ou não tinham conhecimento deste
recurso, pois relataram que:
A9 Eu assistia aos vídeos que eram disponibilizados na plataforma em cada
disciplina, nem todas as disciplinas tinham vídeos. Assistia somente uma
vez;
A16 Não foram disponibilizadas videoaulas, apenas materiais impressos;
A23 Quando eram disponibilizadas as videoaulas, pois poucas disciplinas
usavam essa ferramenta [...].

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
A35 Sempre que havia videoaula, eu acessava;
A46 Devido à falta destes materiais. Não há vídeos para todas as
disciplinas.

Conforme verificado no AVA Moodle e nos materiais didáticos disponíveis nos
CD/DVD do curso, constatou-se que 100% das disciplinas apresentaram videoaulas
como um dos recursos didáticos disponibilizados aos estudantes. No entanto, diante
dessas justificativas é possível afirmar que mesmo contendo informações sobre
estas nos guias de estudo, plano das disciplinas e/ou até mesmo no AVA, alguns
estudantes não tiveram conhecimento das videoaulas ou não tiveram acesso a estas
por estarem disponíveis apenas nos CD/DVD ou tiveram dificuldades em acessá-las.
A41 Acessava as videoaulas apenas quando recebia o material;
A37 [...] as videoaulas eram disponibilizadas em CD e por isso só assisti
quando necessário;
A14 Sempre acessei as videoaulas, contudo, às vezes tinha problemas para
carregar o arquivo [...].

Constatou-se que o fato das videoaulas terem sido disponibilizadas somente
nos CD/DVD dificultou ou limitou a utilização desse recurso por parte dos
estudantes. Este fato ratifica a importância da orientação do RQEAD (2007) em
disponibilizar os materiais didáticos em mais de uma tecnologia e mídia para garantir
ao estudante o acesso às mesmas informações, independente dos recursos
utilizados, do horário e local que este esteja. Se além dos CD/DVD as videoaulas
tivessem sido disponibilizadas no AVA das disciplinas, além de solucionar essa
falha, as videoaulas estariam disponíveis para acesso online e, independente da
tecnologia utilizada pelo estudante ser um aparelho portátil ou não, este poderia ter
acesso às mesmas com mais facilidade (GERAISSATE et. al., 2010).
Na análise das videoaulas do módulo básico do curso de EGP/PNAP/UFAL,
verificou-se que cada disciplina dispõe de quatro videoaulas, sendo uma de
introdução e três para detalhamento do seu conteúdo. As videoaulas de introdução
ou videoapresentação têm duração média de cinco minutos para que o docente se
apresente e faça uma breve explanação sobre a disciplina, situando o estudante
sobre a trajetória a ser percorrida e os objetivos almejados ao término da mesma. As
demais videoaulas são destinadas ao detalhamento do conteúdo semanal e duram
em média 15 minutos cada.
As disciplinas de EGM, OPPGP e PEG são exceções a essa regra, pois nas
duas primeiras, percebe-se que foi gravada uma única videoaula de
aproximadamente 15 minutos e subdividida em três e quatro partes,
respectivamente. A primeira se refere à videoaula de introdução, na qual o docente
se apresenta e expõe os objetivos da disciplina. As outras partes expõem uma
explicação mais detalhada do conteúdo. O “corte” efetuado na edição para subdividir
esse material ocasiona uma “quebra de raciocínio” no sentido em que, o inicio e/ou o
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término destas não são feito adequadamente. Por exemplo, na disciplina de EGM a
parte II da videoaula inicia como a seguinte expressão: “no século XX surge outra
matriz importante que é a matriz keynesiana (...)”, nesse caso, percebe-se que o
docente inicia a aula sem situar o estudante no contexto a ser trabalhado naquele
momento. Na disciplina de OPPGP, percebe-se o cuidado em situar o estudante,
pois no início das videoaulas a docente expõe sobre os objetivos almejados e o
conteúdo a ser abordado naquele módulo, porém na finalização dessas videoaulas,
percebe-se que houve uma interrupção das mesmas antes da sua conclusão. Já na
disciplina de PEG, as videoaulas são muito longas, com duração superior a 30
minutos cada.
Outro aspecto observado nesse material, que deixa as videoaulas cansativas,
conforme ressalta Luna et. al. (2011) e Nunes et. al. (2007), é a ausência de
alternância entre a figura do docente e elementos gráficos capazes de enriquecer e
ilustrar esse recurso, tornando-os mais dinâmicos, interativos e atrativos para os
estudantes, propiciando assim uma aprendizagem eficaz (LUNA et. al., 2011;
NUNES et. al., 2007; VIALLI et. al. 2011). Esse ponto também foi constatado pelos
estudantes, conforme comentários obtidos no questionário de pesquisa:
A38 As aulas não possuem recursos gráficos [...];
A29 Nos vídeos que vi não observei nenhum recurso além da fala. O tempo
é dentro do suportável, mas o monólogo cansa;
A25 As videoaulas precisam ser mais interativas, possuir imagens que
auxiliem na construção do conhecimento [...] eram aulas cansativas e com
pouca didática visual, ou seja, não havia slides, imagens ou outros recursos
que melhorassem as videoaulas.

Na avaliação em relação às categorias definidas nesse estudo com base nos
RQEAD (2007) e os indicadores de avaliação propostos por Pimentel et. al. (2010),
tem-se:
a) Comunicação: o material permite o envolvimento entre sujeitos e os conteúdos
didáticos no intercâmbio das informações? Os resultados mostram que 13% dos
estudantes concordam que os aspectos relacionados à comunicação atendem
plenamente a sua finalidade e 2% que não atende; 31% dos estudantes afirmam que
essa categoria atende parcialmente e 33% que atende. A comunicação é o ato de
transmitir informação ao outro, de se fazer entender e, para isso exige uma escuta
atenta, uma abertura da percepção do outro para o acolhimento dessa informação.
No caso das videoaulas, o objeto dessa comunicação é o detalhamento do conteúdo
didático abordado nas disciplinas, com o intuito de facilitar a aprendizagem do
estudante e fazer com que este se sinta parte do processo de ensino aprendizagem.
Na EaD, nas videoaulas, para “prender” a atenção do estudante, intrínseca a
essa comunicação existem vários outros elementos importantes como a linguagem,
imagem, recursos tecnológicos e outros.
b) Dialogicidade: as videoaulas apresentam uma linguagem clara, objetiva e
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dialógica? Na produção de material didático para EaD, é imprescindível que estes
materiais apresentem linguagem dialógica, uma conversa entre docente e estudante.
Apesar de 47% dos estudantes afirmarem que as videoaulas atendem suas
expectativas relacionadas ao uso de uma linguagem clara, objetiva e dialógica, das
sete disciplinas analisadas, menos de 40% dessas apresentam dialogicidade tanto
nas videoaulas quanto nos slides. É perceptível nas videoaulas a timidez e
insegurança de alguns docentes diante das câmeras, a preocupação com a leitura
sem direcionar o olhar diretamente para a câmera, para o estudante, sem envolvê-lo
naquele contexto. Nesse sentido, parte desses estudantes declara que:
A17 As videoaulas, em alguns casos, não utilizavam uma linguagem clara e
objetiva, o que demanda maior tempo para passar a mesma informação;
A38 As aulas não possuem recursos gráficos e na maioria das vezes se
resumem ao professor lendo slides;
A8 [...] a linguagem e representação visual deveriam ser mais atraentes;
A25 [...] alguns docentes repetiam, apenas, o que estava no slide. Tornando
o conteúdo repetitivo e cansativo.

c) Adequabilidade: na avaliação pelos estudantes dos recursos multimidiáticos
utilizados para disponibilizar as videoaulas, 42% afirmam que esses recursos
atendem aos objetivos propostos ao plano da disciplina, 14% atendem plenamente,
20% atendem parcialmente e 2% não atendem. Esses últimos justificam que “[...]
atualmente existem recursos mais modernos que podem ser implementados para
melhorar esses processos” (A14).
Segundo os estudantes, os recursos multimídia utilizados para disponibilizálas aos estudantes foram insuficientes. Na análise dos materiais didáticos do curso
de EGP/PNAP/UFAL, verificou-se que as videoaulas da turma 2012/2013 estavam
presentes apenas nos CD/DVD.
d) Quantidade e tempo de duração das videoaulas: em relação a essa categoria
13 % atende plenamente, 39% dos respondentes declaram que a quantidade e
tempo de duração das videoaulas atendem as expectativas. 23 % atende
parcialmente. 3% dos respondentes afirmam que a quantidade e tempo de duração
das videoaulas não atendem ao estudante da EaD, justificam que:
A21 A duração da videoaula é curta, tendo em vista que não há aula
presencial, essa gravação poderia ser mais minuciosa;
A30 [...] uma carga horária prática pudesse ser introduzida para que os
assuntos fossem melhor fixados.
A26 O tempo de duração das videoaulas é insuficiente, bem como a
apresentação visual não atendem bem as expectativas.

e) Imagem: na análise ao material do CD/DVD, percebeu-se que as videoaulas
apresentam adequada imagem e som. Na avaliação dos estudantes, 9 % afirmam
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que a representação visual atende, possibilitando ao sujeito o entendimento do
objetivo a que se propõe o conteúdo planejado.
Gráfico 2 - Avaliação dos estudantes quanto à imagem das videoaulas
3%
23%
42%
9%

Fonte: Questionário de pesquisa aplicado aos estudantes

No gráfico 2, verifica-se que 3% dos estudantes afirmam que a representação
visual não atende a adequação aos procedimentos pedagógicos e justificam que:
A18 As videoaulas possuem uma boa linguagem, comunicação, o tempo é
adequado, os recursos multimidiáticos são adequados, porém as aulas
poderiam ter mais representação visual, pois em alguns vídeos as aulas são
cansativas contendo apenas a fala do professor;
A 32 As videoaulas eram claras, objetivas e ricas em conteúdo, só que
simples sem muitos recursos visuais.

Os aspectos percebidos na analise das videoaulas e que comprometem sua
qualidade de imagem e demais categorias aplicadas nesse estudo são as falhas de
edição. A disciplina de PEG é a única do Módulo Básico que apresenta alguns
elementos gráficos. Porém, com perceptíveis falhas como: a fonte utilizada nesses
elementos (figuras e planilha) é muito pequena, dificultando a leitura; após a
visualização dos elementos gráficos é perceptível a falta de sintonia entre o áudio e
a fala do docente, ou seja, no momento em que o docente está falando, gesticulando
não se escuta o áudio, mas quando este está parado sim; a falta de sintonia entre a
fala do docente e os elementos gráficos também foi percebida.
Situações como essa dificultam a aprendizagem do estudante da EaD, uma
vez que estes estudam sem um contexto físico de sala de aula, encontram-se
distante local e temporalmente dos docentes e têm o material didático como principal
fonte de estudos e interação. Entretanto, mesmo diante de tantas evidencias que
apontam para uma revisão de parte significativa das videoaulas e demais materiais
didáticos, os estudantes da segunda turma do curso de EGP/PNAP/UFAL
concordam que as videoaulas são um importante recurso didático capaz de
desencadear e contribuir para as interações nas interfaces de aprendizagem no AVA
(fórum, tarefa, glossário e outros), auxiliando-os na construção do saber.
A3 [...] despertava questionamentos que muitas vezes nas leituras, me
passavam despercebidos;
A18 [...] com um melhor entendimento dos conteúdos pudemos interagir de
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maneira mais dinâmica nos fóruns;
A39 [...] os conteúdos despertavam o interesse do aluno e instigava a busca
de mais informações;
A12 Alguns vídeos foram utilizados para desenvolvimento de algumas
atividades, servindo como base de resolução de problemas, servindo para
despertar a curiosidade e aprendizagem.

Uma característica importante encontrada nas videoaulas de algumas
disciplinas como PP, PEG e OPPGP, por exemplo, foi o convite ao estudante às
atividades semanais, como fóruns, tarefas, glossário, e aos demais materiais
didáticos, fazendo referências aos livros-texto e aos slides, demonstrando assim a
complementariedade entre eles. Aspectos como boa imagem e som, consonância
entre os conteúdos didáticos, livro-texto, slides e videoaulas, também foram
constatados nesses materiais e percebidos pelos estudantes:
A58 [...] as aulas foram bem explicitadas, todos os itens atenderam as
nossas expectativas, pois nos deram oportunidades de apreender os
conteúdos trabalhados em videoaulas, bem como houve concatenação
entre o material disponibilizado nos livros e aulas online e o que nos foi
cobrado nas provas.
A 20 A videoaula auxilia numa melhor fixação do conteúdo abordado, ou,
ainda, é o ponta pé inicial do entendimento quando o conteúdo possui uma
linguagem ríspida.
A 63 Fiquei satisfeita em relação às videoaulas, mas acredito que falta
ferramenta de acessibilidade para deficientes auditivos e visuais, bem como
mais dinamismo nos vídeos.

Verificou-se que os estudantes reconhecem a videoaula como um importante
recurso tecnológico, capaz de detalhar os conteúdos didáticos, motivar e estimular o
aluno a vivenciar relações, processos, conceitos e princípios (MERCADO e
FREITAS, 2013). Concordam ainda que as videoaulas permitem enriquecer as
interações entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem,
contextualizar e fazer simulações, apresentar exemplos que facilitam a transposição
dos conteúdos teóricos para a realidade dos estudantes. No entanto, os
participantes deste estudo também percebem que as videoaulas produzidas, ainda
não alcançaram o estado da arte. Os estudantes percebem a relevância das
videoaulas ao mesmo tempo em que reconhecem que é preciso revisar esse
material didático, atualizando-o e enriquecendo-o, explorando ao máximo as
possibilidades de produção disponíveis para esse recurso.
Com isso, cabe aos coordenadores e docentes revisar e atualizar as
videoaulas dos cursos de EGP/PNAP/UFAL disponibilizar aos seus estudantes
materiais didáticos que melhor atendam as necessidades desses, principalmente no
tocante ao uso da linguagem dialógica e comunicação, uso de elementos gráficos,
recursos utilizados para disponibilizar as videoaulas e esquemas alternativos
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capazes de atender aos estudantes com deficiência visual e/ou auditiva.

6. Considerações Finais
O foco desse estudo foi avaliar as videoaulas dos cursos de EGP/PNAP/UFAL, o
que consistiu em inquirir a pertinência dessas no processo de ensino aprendizagem
no âmbito da EaD.
Os resultados mostraram que, referente à adequação do material didático ao
estudante da EaD, as videoaulas dos cursos de EGP/PNAP/UFAL atendem
parcialmente as orientações impostas pelos Referenciais do MEC (BRASIL, 2007;
2007a) e as necessidades desses estudantes. Os pontos que contribuíram para
essa constatação foram: ausência da linguagem dialógica; videoaulas
disponibilizadas apenas em um tipo de recursos tecnológico (CD/DVD); inexistência
de esquemas alternativos para o atendimento a estudantes com necessidades
especiais, não foi percebido nas videoaulas nenhum recursos capaz de atender a
estudantes com deficiência auditiva e/ou visual, por exemplo; ausência de uma
equipe multidisciplinar para elaborar as videoaulas juntamente com os docentes
administradores das disciplinas.
Constatou-se também que as videoaulas apresentam conformidade do
conteúdo didático com os objetivos propostos no PPC e representam um recurso
motivante, com grande potencial pedagógico, capaz de detalhar os conteúdos das
disciplinas e provocar nos estudantes questionamentos não percebidos nas leituras.
Na visão dos estudantes, no que se refere ao objetivo geral, avaliação das
videoaulas, conforme demonstraram os dados desse estudo, essas atendem ao
estudante da EaD, provocam interação e auxiliam no processo de construção do
conhecimento. Para os estudantes as videoaulas são importante para a construção
desafiadora e autônoma do conhecimento, mas ainda não são o ideal, pois parte
significativa desse material precisa ser revisada e regravada explorando os recursos
tecnológicos disponíveis para torná-las mais interessantes e atrativas.
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O PAPEL E AÇÕES DE UM TUTOR NO PROCESSO DE
AVALIAÇÃO E MEDIAÇÃO NA EAD
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Universidade Federal Rural de Pernambuco, fabianaifpi@gmail.com

Resumo – A rápida e crescente adoção da Educação a Distância - EAD traz uma
discussão acerca de conceitos e funções de alguns sujeitos necessárias para a
efetivação dessa modalidade de ensino. Assim sendo, o tutor exerce papel
fundamental nessa modalidade de ensino ao acompanhar o processo de ensino e
aprendizagem dos alunos. Para tanto, este estudo objetiva analisar o papel e as
ações mediadoras do tutor a distância no processo de ensino e aprendizagem
dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e mostrar sua eficiência para
motivar e desenvolver o conhecimento dos alunos. Metodologicamente, utilizou-se
as abordagens qualitativa e quantitativa, e como instrumento de coleta de dados a
observação no AVA de um curso a distância de uma Instituição de Ensino na
cidade Teresina-PI. Percebeu-se que as práticas avaliativas dos tutores a distância
no AVA estão relacionadas às atividades nos fóruns de discussões, e que as
mediações pedagógicas nessa ferramenta contribuem para motivar a participação
dos alunos, ampliar conhecimentos, assim como, estimula uma aprendizagem
colaborativa.
Palavras-chave: Educação a distância; Papel do tutor; Avaliação; Mediações
pedagógicas.
Abstract – The rapid and continuing adoption of e-learning provides a discussion of
concepts and functions of some subjects necessary for the realization of this type of
education. Thus, the tutor plays a key role in this type of education to accompany
the process of teaching and student learning. Therefore, this study aims to analyze
the role and tutor mediating actions the distance in the process of teaching and
learning in the Virtual Learning Environment - VLE and show its effectiveness to
motivate and develop the students' knowledge. Methodologically, we used
qualitative and quantitative approaches, and as observation data collection
instrument in the VLE of a distance learning course of education institution in
Teresina-PI city. Was noticed that the evaluation practices of distance tutors in the
VLA are related to activities in the discussion forums, and the pedagogical
mediations in this tool help to motivate the participation of students, expand
knowledge, as well as encourages a collaborative learning.
Keywords: E- learning; Role of the tutor; Evaluation; pedagogical mediations.

1. Introdução
As rápidas transformações tecnológicas possibilitaram o crescimento e melhoria de
um modelo de ensino que vem ganhando espaço no cenário educacional brasileiro,
a Educação a Distância – EAD. Esta modalidade de ensino tem crescido,
principalmente, porque permite se adequa à realidade das pessoas, ou seja, tem
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facilidade de acesso, onde se pode estudar em qualquer hora e lugar. Logo, vem se
construindo um conceito de praticidade e incentivando àqueles que não tiveram
acesso ao ensino presencial.
De tal modo, nos cursos de ensino a distância é que ocorrem as maiores
possibilidades de capacitação para profissionais que já estão inseridos no mercado
de trabalho ou mesmo para aqueles que pretendem se capacitar, pois a EAD está
ampliando a oferta de cursos em diversas áreas. Esta grande e acelerada expansão
da modalidade a distância trouxe uma forma diferente no modo de realizar o ensino,
ocasionando profundas mudanças na estrutura, metodologia, processos de ensino,
papel do professor, materiais e na forma de compartilhar informações, como também
na maneira de se comunicar e interagir com os alunos e professores.
Assim sendo, este estudo justifica-se por entender que a avaliação em
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e as mediações pedagógicas do tutor
precisam ser discutidas e analisadas, pois as práticas pedagógicas em salas de
aulas virtuais ainda são vistas com receio por aqueles que não entendem como
acontece o processo de ensino e aprendizagem na EAD.
Diante desse pressuposto, os Referenciais de Qualidade para a Educação
Superior a Distância (MEC, 2007, p. 21), considera o tutor um sujeito fundamental
nas práticas pedagógicas dessa modalidade de ensino. Este documento estabelece
que:

O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa
ativamente da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a
distância e/ou presencialmente devem contribuir para o desenvolvimento
dos processos de ensino e de aprendizagem e para o acompanhamento e
avaliação do projeto pedagógico (p. 21).

Na EAD o tutor é sujeito essencial, pois realiza as mediações pedagógicas
dentro e fora do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. De tal modo, há o tutor a
distância, que efetiva as mediações, acompanha os alunos e dar apoio nos
conteúdos das disciplinas de um curso no AVA. E o tutor presencial, que realiza
suas atividades pedagógicas no polo do curso, exercendo alguns serviços
administrativos e pedagógicos (tirando dúvidas dos alunos sobre o conteúdo e
suportes tecnológicos).
Portanto, este estudo tem como objetivos: analisar o papel e as ações
mediadoras do tutor a distância no processo de ensino e aprendizagem dentro do
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e mostrar sua eficiência para motivar e
desenvolver o conhecimento dos alunos.
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2. Contextualizando a educação a distância
A Educação a Distância - EAD é uma modalidade de educação onde professores e
alunos encontram-se em locais diferentes (MOORE e KEARSLEY, 2008; CARLINI e
TARCIA, 2010), “durante todo ou grande parte do tempo em que aprendem ou
ensinam” (MOORE e KEARSLEY, 2008, p.1). Desta maneira, o processo de ensino
e aprendizagem vai se construindo, em espaços e tempos distintos, onde a
flexibilidade contribui para crescimento emergente da EAD em diferentes contextos
educacionais no Brasil. É interessante lembrar que a sigla EAD é empregada tanto
para Educação a Distância quanto para Ensino a Distância (BELLONI, 2009).
A concepção de EAD é influenciada pela compreensão de distância
(GOUVÊA e OLIVEIRA, 2006; TORI, 2010). Sendo assim, o que permeia a ideia de
educação a distância é principalmente a separação geográfica entre o docente e o
discente, revelando uma dinâmica bem diferente daquela descrita no ensino
presencial, o qual se caracteriza pela presença física tanto de professores como de
alunos.
Nesse contexto, há de se identificar que a EAD é um sistema de ensino que
se efetiva por meio da conciliação entre disciplina no ato de aprender e o uso de
tecnologia que facilite o contato do aluno com o conteúdo ministrado pelo tutor,
possibilitando, assim, interações entre os sujeitos. Logo, é notável que a utilização
das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC no âmbito educacional
contribuem para o crescimento da EAD.
Em relação ao avanço da EAD, afirmam Maia e Mattar (2007, p. 13):

O crescimento do mercado de educação a distância (EaD) é explosivo no
Brasil e no Mundo. Dados estão disponíveis por toda parte: cresce
exponencialmente o número de instituições que oferecem algum tipo de
curso a distância, o número de cursos e disciplinas ofertados, de alunos
matriculados, de professores que desenvolvem conteúdos e passam a
ministrar aulas a distância, de empresas fornecedoras de serviços e
insumos para o mercado, de artigos e publicações sobre EaD, crescem as
tecnologias disponíveis, e assim por diante.

Tudo isso vem ocorrendo graças à ampliação do sistema educacional vigente,
valorização do mercado competitivo, facilidade de acesso aos meios tecnológicos e
procura por qualificação profissional. Deste modo, é fundamental para as pessoas
que desejam permanecer ativos no mundo do trabalho estar, constantemente,
capacitando-se.
Diante desse contexto, observa-se uma ascensão da modalidade de ensino a
distância, tanto no que se refere aos aspectos estruturais e de uso dos meios
tecnológicos, como também na qualidade do processo educacional. Contudo, para
que a EAD seja realmente esse modelo de ensino a qual objetiva qualidade e
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acesso de um grande contingente de pessoas é imprescindível que se priorize os
elementos essenciais do processo de ensino e aprendizagem aliada às tecnologias,
não se esquecendo das características pessoais de cada indivíduo; fundamentais
para a efetivação do conhecimento. Enfim, para haver a consolidação das práticas
pedagógicas na EAD, devem-se efetivar os instrumentos: tecnologia, metodologias e
atribuições dos professores-tutores.

3. Práticas avaliativas no contexto da EAD
A avaliação é um processo permanente, em todas as esferas do conhecimento, seja
ele pessoal, seja profissional, visto que a avaliação se faz necessária para que
aconteça a formalização do conhecimento. Neste contexto, a prática avaliativa dos
docentes precisa ser amplamente discutida, para que se tenham ações condizentes
com a realidade dos alunos, pois o processo de avaliação contribui para a
construção do conhecimento de forma bastante significativa.
A avaliação da aprendizagem na escola tem dois objetivos: dá assistência, a
partir do processo de ensino e aprendizagem, ao discente em seu processo de
desenvolvimento pessoal, como também informar a sociedade sobre a qualidade do
trabalho educativo concretizado. (LUCKESI, 1997). Todavia, a avaliação não deve
ser vista como um ato solitário, mas integrada a um aspecto mais amplo que
influencia de uma forma ou de outra na ação educativa, visto que a partir da
avaliação se discute as dificuldades e as possíveis atitudes que possibilitam
melhorar o ensino. Assim, faz-se necessário conceituar avaliação, para melhor
compreensão de sua dimensão e suas implicações na prática educativa.
A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho
docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e
aprendizagem. Através dela os resultados que vão sendo obtidos no
decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados
com os objetivos propostos a fim de constatar progressos, dificuldades, e
reorientar o trabalho para as correções necessárias (LIBANEO, 1994,
p.195).

Nesse sentido, reconhece-se que a avaliação faz parte de todo processo
educativo, e considera-se como um dos principais elementos que contribui para
repensar a prática avaliativa.
Portanto, é importante se valer de processo de avaliação eficaz, considerando
o nível de credibilidade das ferramentas, suporte técnico e pessoal para que o
sucesso dos ambientes de educação virtuais aconteça. Assim, a principal finalidade
da avaliação para a educação a distância está em atender à diversidade de alunos
nessa modalidade, estabelecendo o conhecimento mútuo, motivando e
acompanhando o processo de aprendizagem em diferentes momentos.
Devido a essa proposta a EAD ganha força, graças aos seus pontos positivos
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e vantagens sobre o ensino tradicional. Todavia, a avaliação na EAD, assim como
no ensino presencial ainda é um grande desafio, apesar de ser uma importante
ferramenta para acompanhar os conhecimentos e habilidades dos discentes, a fim
de melhorar o processo de ensino-aprendizagem - principal objetivo do ato de
educar – ainda é colocada como se fosse apenas um instrumento para verificar os
conhecimentos e dificuldades dos alunos.
Para o processo de ensino e aprendizagem à distância, a avaliação de
aprendizagem é vista como algo novo, gratificante, passível de transformações no
conhecimento. Logo, a avaliação é útil não só para avaliar o processo, mais os
meios pelos quais o conhecimento chega até o aluno, pois a EAD é um sistema de
educação que precisa se preocupar não só com a avaliação em si, mas com todos
os mecanismos que farão os conteúdos chegarem até os alunos por meio do
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA.
Ressalta Hoffmann (2001, p.59), que:
a avaliação de aprendizagem na educação a distância ganha uma
dimensão mediadora, que projeta e vislumbra o futuro, subsidiando uma
compreensão dos limites e possibilidades dos alunos e o permanente
ajustar das estratégias pedagógicas.

Essa transformação do conceito de avaliação aponta para um processo
avaliativo além da atribuição de nota ao desempenho do aluno. Sob essa
perspectiva, avaliar relaciona-se a acompanhar o processo de construção do
conhecimento, incentivando a capacidade autoral do aluno em trabalhos individuais
ou em grupo, bem como a mediação de meios que possibilitam a interação para a
construção do próprio conhecimento.
Percebe-se que essa visão é justificada pelos estudos de Vygotsky (2003),
onde ressalta que a aprendizagem é entendida, na concepção sociointeracionista,
como o processo pelo qual os indivíduos constroem os conhecimentos por meio das
interações. Assim, considerando a avaliação como parte do processo de construção
compartilhada do conhecimento, é necessário repensar os métodos utilizados na
mediação pedagógica dos tutores, os quais devem estimular as interações no
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA.

4. O papel do tutor no processo de ensino e aprendizagem na EAD
A EAD pode contribuir de forma significativa para o acesso a informação em todos
os níveis de escolaridade e para a redução da exclusão e injustiça social. Todavia,
para a garantia da qualidade é necessário que as instituições em seus programas de
formação estejam comprometidas com a ideia de educação, como bem público, e na
capacitação daquele que será o responsável pelo processo de ensino
aprendizagem.
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Segundo Garcia (2013, p. 13),

Educar nessa modalidade online implica aprender a trabalhar dentro de um
novo contexto, com diferentes formas de organização, movimentação e
rotina. Implica também aprender a trabalhar com outro espaço que é o
espaço digital que necessita, para se efetivar satisfatoriamente, da presença
e convivência de alunos e professores. Assim, nesta modalidade, ambos
devem assumir um papel mais ativo, buscando romper com a cultura
escolar que, geralmente, preparou para a passividade.

Compreende-se por esse contexto, a necessidade de considerar que os
sujeitos precisam ser ativos no processo de ensino e aprendizagem em ambiente
online, pois nesse espaço há uma imensa troca de experiência entre o tutor-aluno e
aluno-aluno para que de fato o aprendizado se concretize.
Dessa forma, é fundamental que fique claro quais as funções do tutor para a
efetivação do processo educativo na EAD. Para Bruno e Lemgruber (2009, p. 7. In:
Mattar, 2011), o tutor a distância é professor, um mediador pedagógico no processo
de ensino e aprendizagem. Assim, esse educador realiza as mediações com o foco
na ampliação do conhecimento dos alunos.
De tal modo, o tutor terá grandes desafios no processo de ensinar em
Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVA, pois terá que usar estratégias que
supram as dificuldades de uma interação que não é face a face.
Pesquisadores e especialistas em EAD como Lapa e Pretto (2010), Belloni
(2009), Gatti (2003), Preti (2003) e Pádua (2002) discutem os grandes desafios
enfrentados pelo tutor, e afirmam a importância desses educadores no processo de
formação acadêmica dos estudantes da EAD.
É importante salientar que a prática desses profissionais é essencial para
garantir a qualidade do processo de ensino e aprendizagem na EAD, pois são eles
que realizam as mediações pedagógicas, orientam e tiram as dúvidas dos discentes,
ou seja, acompanham todo o processo educativo. Além disto, o tutor tem como
atribuição motivar os alunos e contribuir na construção de laços afetivos e
harmoniosos no ambiente online (GATTI, 2003).
Contudo, para realizar essas ações os tutores precisam, primeiramente,
repensar suas práticas, como também realizar capacitações didáticas-pedagógicas e
tecnológicas.
Portanto, é trabalho do tutor desenvolver uma metodologia que atenda as
demandas significativas dos novos paradigmas educacionais, promovendo formas
inovadoras para ensinar e aprender no AVA.
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5. Percurso metodológico da pesquisa
Este estudo utilizou as abordagens qualitativa e quantitativa, tomando os dados
estatísticos como fonte de informações para posterior análise interpretativa. Creswell
(2007, p. 34-35) relata que:

A forma de abordagem misto combinam os métodos das pesquisas
quantitativas com das qualitativas. Este método misto, o pesquisador
fundamenta sua investigação desconfiando que a coleta dos variados dados
garanta entender melhor a problemática pesquisada.

Nesse sentido, ao utilizar em pesquisa as abordagens qualitativa e
quantitativa permitirá ao investigador compreender de maneira mais clara e objetiva
os problemas abordados em determinado estudo.
Para tanto, sendo esse estudo uma pesquisa de campo foi necessário definir
o instrumento para coleta dos dados, necessários à sustentação das conclusões
dessa investigação. Ressalta Prodanov e Freitas (2013, p. 59) que um segundo
momento da pesquisa é “determinamos as técnicas que serão empregadas na
coleta de dados e na definição da amostra, que deverá ser representativa e
suficiente para apoiar as conclusões”.
Inicialmente, neste estudo foi feito um levantamento bibliográfico em diversas
fontes, a fim de obter uma base teórica. Em relação a essa pesquisa bibliografia
afirma Marconi e Lakatos (2007, p. 71):

[...] é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito,
dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas
de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas,
quer gravadas.

Portanto, por meio do levantamento bibliográfico, o pesquisador poderá reunir
um referencial teórico relacionado ao objeto de pesquisa e, assim, fazer discussões
com diversos autores.
Já o instrumento de coleta de dados que foi usado nesse estudo foi a
observação não participativa, onde o pesquisador não interage com os sujeitos
observados, apenas presencia os fatos, sem se envolver.
Conforme Marconi e Lakatos (2010, p. 173):

[...] a observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da
realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar
fatos ou fenômenos que se deseja estudar.

Dessa forma, por meio da observação o pesquisador poderá conseguir os
dados necessários para analisar os fenômenos que almeja pesquisar. Nesta
pesquisa, realizou-se a observação no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA,
onde os alunos e tutores desenvolvem o processo de ensino e aprendizagem por
meio das ferramentas interativas como: fórum, chat, wiki e outras.

6. Análise das estratégias de mediação e avaliação no AVA
Esta pesquisa foi realizada em fevereiro a abril de 2016 no Ambiente Virtual de
Aprendizagem de uma turma, de um curso na modalidade a distância, de uma
Instituição de Ensino na cidade Teresina-PI. Teve a colaboração do coordenador
desse curso, que autorizou a participação do pesquisador no ambiente online de
aprendizagem – Moodle.
Observou-se as estratégias avaliativas e as mediações de um tutor a
distância em uma sala de aula virtual – plataforma Moodle, durante as disciplinas do
módulo I de um curso. Neste curso, havia trinta alunos matriculados. E o tutor a
distância era especialista na área do curso.
Percebeu-se que o tutor a distância é responsável por acompanhar a
participação dos alunos no AVA, verificando se estão realizando as atividades
avaliativas. No entanto, o único instrumento de aprendizagem que é avaliado pelo
tutor a distância é o fórum de discussão.
Desse modo, analisou-se as práticas avaliativas e mediações do tutor a
distância no fórum de discussão, ferramenta assíncrona presente no Moodle, que
possibilita inserir questões, na qual são feitos vários comentários, assim, cria-se uma
teia de ideias a partir da primeira ideia (VILLARDI; OLIVEIRA, 2005).
Segundo Rossato et. al. (2013, p. 401):

Os fóruns, como espaço de aprendizagem, propiciam a comunicação
assíncrona, permitem uma aprendizagem marcada pela interação, sem que
o tempo seja uma fronteira para sua realização e sem que a ação individual
do estudante, que marca os modelos tradicionais de aprendizagem
prepondere.

De tal modo, o fórum como ferramenta assíncrona possibilita por meio das
interações entre os sujeitos participantes de um determinado curso, uma
aprendizagem colaborativa, onde todos influenciam, efetivamente, para construção
do saber.
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Portanto, neste estudo analisaram-se as mediações no fórum a partir da
contribuição de Vectore (2006) apud Tijiboy et. al. (2009), que ressalta o
comportamento do mediador partindo de uma Escala de Comportamentos
Mediacionais de Educadores Infantis, sendo eles: Focalização, Expansão,
Afetividade, Recompensa e Regulação do Comportamento. Todavia, após
diagnostico inicial das mediações na plataforma de aprendizagem, percebeu-se que
para análise dos dados é mais adequado para a realidade da Educação a distância
– EAD usar somente os seguintes componentes de mediação: focalização
(direcionar o aluno para a atividade, por meio de explicações, exemplos e
questionamentos), afetividade (incentivar a participação do aluno, ter empatia com a
realidade de cada aluno, criar harmonia no ambiente online) e expansão (reforçar o
conteúdo dando exemplos concretos a partir de um posicionamento do aluno). Além
destes entendeu-se a necessidade de usar a categoria de mediação criada no
estudo de Tijiboy et al (2009) que se chama: Reflexão (o tutor provoca o raciocínio
crítico do aprendiz por meio de questionamentos para solucionar uma problemática).
Foram analisadas as mediações nos fóruns das seis disciplinas do módulo I, a
partir da classificação acima descrita. Fez-se, primeiramente, uma análise separada
por disciplina/unidade/fóruns, como mostra o quadro 01 (exemplo) abaixo:
Quadro 01 – Modelo para análise das mediações nos fóruns
DISCIPLINA: 01
FÓRUNS ALUNOS
PART.

MEDIAÇÕES
AFETIVIDADE FOCALIZAÇÃO EXPANSÃO REFLEXÃO

I

22

1

0

0

0

II

13

2

0

2

0

III

14

4

4

6

0

Fonte: autora da pesquisa

A partir dos quadros analisados foi possível identificar a quantidade de alunos
participantes em cada fórum das disciplinas e as mediações do tutor. Também com
esses dados, verificou-se a avaliação feita pelo tutor a distância, que lançou as
notas (equivalentes 1 a 10 pontos) para cada participação do aluno nos fóruns.
Todavia, observou-se que em cinco disciplinas havia notas tanto para alunos que
participaram como para aqueles que não tinham enviado mensagens, e apenas em
uma disciplina, a última do módulo, que somente os alunos que participaram do
fórum receberam notas (pontos). Como mostra o quadro 02 abaixo:
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Quadro 02 – Mediações do tutor nos fóruns das disciplinas
DISCIPLINA: 05
FÓRUNS ALUNOS
PART.

MEDIAÇÕES
AFETIVIDADE FOCALIZAÇÃO EXPANSÃO REFLEXÃO

I

10

4

2

4

0

II

9

1

2

6

0

III

6

1

1

1

0

DISCIPLINA: 06
FÓRUNS ALUNOS
PART.
I

8

MEDIAÇÕES
AFETIVIDADE FOCALIZAÇÃO EXPANSÃO REFLEXÃO
3

1

4

0

Fonte: autora da pesquisa

Na disciplina 05 o tutor a distância inseriu notas dos fóruns para dezesseis
alunos, no entanto, como mostra a tabela 02 não houve a participação desses
alunos em todos os fóruns. Já na disciplina 06 o tutor foi coerente em relação ao
parâmetro participação e notas.
Durante a análise percebeu-se que o tutor a distância obtinha a cada
disciplina uma maior familiaridade com a plataforma, bem como consolidava os
critérios avaliativos. Estes critérios são percepções criadas por um cada especialista
a partir de entendimentos pessoais em relação o que é significativo para se
aprender. Deste modo, os critérios são, por natureza, subjetivos (PRETI, 2008).
O
gráfico
01
abaixo
foi
criado
a
partir
dos
dados
disciplinas/fóruns/mediações/participações dos alunos, sendo as referências o total
de participações dos discentes e mediações dos docentes nos fóruns de cada
disciplina (1, 2, 3, 4, 5, 6). Observou-se que as mediações do tutor a distância foram
se efetivando no decorrer de cada disciplina, pois na disciplina 01 teve 49 (quarenta
e nove) participações dos alunos e somente 19 (dezenove) mediações, já na
disciplina 06 aconteceu 08 (oito) participações dos alunos e a mesma quantidade de
mediações do tutor a distância. Assim, a cada participação de um aluno, o tutor fazia
uma intervenção. Isto contribuiu para motivar a participação de mais alunos no
fórum, criar um ambiente empático e incentivar a aprendizagem colaborativa.
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Gráfico 01 – Mediações do tutor e participações dos alunos nos fóruns das
disciplinas
Mediações x participações nos fóruns

88%
39%
1

35%
2

100%

56%
33%
3

4

5

6

Fonte: autora da pesquisa

Nesse contexto, Medeiros (2013, p. 275) corrobora sobre a importância das
mediações dos tutores nos fóruns do AVA:

[...] sobre a atuação do tutor em um fórum, para além do registro escrito, da
postagem de uma mensagem, mas que vai desde a consideração ao que é
escrito até a reorientação da discussão e à proposição de aprofundamentos
a partir do que está sendo posto. Considerar e valorizar as participações
dos alunos significa, em sua mensagem, o tutor se referir claramente às
mensagens anteriores, seja para concordar, discordar ou propor
questionamentos. O aluno necessita perceber que suas contribuições estão
sendo lidas e consideradas.

Dessa maneira, por meio das mediações pedagógicas do tutor a distância, o
fórum poderá ser um instrumento produtivo e rico para a aprendizagem dos sujeitos
participantes de um curso.
Para finalizar este estudo, fez-se uma quantificação das categorias de
mediações utilizada pelo tutor a distância nos fóruns das disciplinas do módulo I.
Como apresenta o gráfico 02 abaixo:
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Gráfico 02 – Resultado das mediações nos fóruns
Mediações do tutor a distância
6

19

47

35
18

6

Fonte: autora da pesquisa

Portanto, notou-se que a mediações mais utilizadas pelo tutor a distância
foram as categorias: afetividades e expansão, estas eram feitas com o intuito de
motivar a participação dos alunos, como também explicar e acrescentar conteúdos
abordados nas disciplinas. Percebeu-se, ainda, que o tutor, especialista na área da
maioria das disciplinas, tinha conhecimentos que sustentavam as discussões no
fórum. Logo, esse educador, entendendo a mediação pedagógica, como elemento
essencial nas ações de tutoria, poderá contribuir para tornar a prática avaliação mais
consciente e justa.

7. Algumas Considerações
É importante destacar que avaliar é um processo complexo e que só se configura
quando se usa recursos que possibilitem concretizar as ações educativas. Sob o
ponto de vista da EAD, avaliar prioriza um dos pilares do conhecimento, como o
aprender a aprender, pois nessa modalidade de ensino, o conhecimento é
conquistado, geralmente, de forma autônoma.
De tal modo, um fator determinante para o sucesso dos sistemas
educacionais a distância é a metodologia utilizada nos cursos. Esta deve ser
moderna, criativa e objetiva, para atender as particularidades do público que faz um
curso nessa modalidade. Entretanto, para que isso ocorra é indispensável investir na
capacitação daqueles que estão a frente da organização e da gestão dos cursos
ministrados na modalidade virtual, porque é necessário que esse pessoal tenha
condições pedagógicas para efetivar o ensino dos alunos que estudam na EAD.
Entre os sujeitos da EAD, tem-se o tutor, responsável direto pela interação
entre o aluno e o conhecimento, que por meio de suas mediações no Ambiente
Virtual de Aprendizagem - AVA poderá contribuir para a efetivação da aprendizagem
dos discentes.
Portanto, percebeu-se que o tutor a distância tem o papel de avaliar e fazer
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mediações nos fóruns de discussão. Essas avaliações, na maioria das disciplinas,
não se relacionavam com as participações dos alunos, assim, acredita-se não ter
havido critérios determinados pelo o tutor no início do módulo, porém, na última
disciplina houve uma conformidade entre as notas e alunos participantes.
Em relação às mediações, observou-se que as categorias mais utilizadas pelo
tutor foram expansão e afetividade. Esta foi responsável pela criação de um
ambiente virtual harmonioso, pois por meio dela houve uma aproximação entre os
sujeitos. Já a mediação expansão colaborou para ampliar os conhecimentos dos
alunos.
Enfim, o tutor a distância por meio de práticas avaliativas conscientes e
mediações pedagógicas na ferramenta fórum, poderá contribuir para motivar a
participação dos alunos no AVA, ampliar seus conhecimentos, bem como, estimular
uma aprendizagem colaborativa.
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Resumo – O uso das tecnologias na educação seja na modalidade presencial ou a
distância tem sido considerado como fator importante no processo de ensino e
aprendizado. Diante da gama de recursos e das novas possibilidades o professor e
o aluno tem assumido novos papéis. Nesta perspectiva, essa pesquisa teve como
objetivo investigar o novo perfil do educador que precisa ser desenvolvido diante
desse cenário educacional e evidenciar a importância não só do conhecimento das
tecnologias, mas também dos processos de mediação online para o aprendizado
focado em uma concepção humanista de ensino. Assim, foi realizada uma
pesquisa exploratória de natureza qualitativa desenvolvida através de pesquisa
bibliográfica durante o primeiro semestre de 2016. Verificou-se que esse novo perfil
implica em mudanças nas atitudes e ações do professor, pois ele deixa de ser um
mero transmissor de informações e passa a ser um orientador/mediador na
construção do conhecimento que tem como foco o aluno e que este assume uma
postura de estudante mais independente e participativa na busca pelo
conhecimento.
Palavras-chave: Professor na EaD; Ensino e aprendizagem, Tecnologias;
Concepção Humanista.
Abstract – The use of technologies in the education, either in the in-person or at
distance modalities, has been considered as important factor in the teaching and
learning processes. By the amount of resources and the new possibilities, the
teacher and the student have assumed new roles. In this perspective, this research
aims to investigate the educator new profile which needs to be developed in this
educational scenario and to evidentiate the importance not only of the new
technologies knowledge, but also of the online mediation processes for the
humanistic teaching conception focused learning. Therefore, it was conducted an
exploratory research of qualitative nature developed through bibliographic search
during the first 2016 semester. It was verified that this new profile implicates in the
teacher actions and attitudes changes, because he is no longer a simple
information transmitter and became a counselor/mediator in the knowledge
construction that is focused in the student who assumes a participative independent
student behavior in the search for knowledge.
Keywords: EaD Professor; Teaching and Learning; Technologies; Humanistic
Conception.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Introdução
O fenômeno e o rápido crescimento da internet transformou o estilo de vida das
pessoas na sociedade contemporânea. O indício deste crescimento pode ser
verificado nos dados apresentados em 2013 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) que apontou que mais da metade da população brasileira está
conectada à internet. Ainda de acordo com o IBGE, a proporção de internautas no
país passou de 49,2%, em 2012, para 50,1%, em 2013, considerando o total da
população.
Junto com a internet, pode-se observar a propagação de blogs, redes sociais,
ambientes de compartilhamento de recursos, dispositivos eletrônicos como
smartphones e tablets, computação em nuvem, dentre outros serviços. A evolução
das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) atinge praticamente
todos os âmbitos de atividade das pessoas, inclusive nas finalidades da educação.
Conforme Coll e Monero (2010, p. 36) “A educação escolar deve servir para dar
sentido ao mundo que rodeia os alunos, para ensiná-los a interagir com ele e a
resolverem os problemas que lhes são apresentados”.
Moran (2007) relata que as tecnologias estão cada vez mais em evidência na
educação. Essa evidência pode ser verificada na modalidade de educação realizada
à distância que utiliza atualmente diversos recursos tecnológicos tanto para a
comunicação e interação entre alunos e professores quanto para o acesso aos
materiais didáticos disponibilizadas em cada disciplina do curso.
Ainda segundo Moran (2007) a incorporação desses recursos tecnológicos no
processo de ensino e de aprendizagem proporciona uma oportunidade para uma
educação de mais qualidade, promovendo assim uma mudança profunda e
significativa em todo cenário educacional. Essa mudança pode ser verificada nas
atribuições e responsabilidades dos professores no ensino presencial e adquire
também nova configuração no ensino a distância. Contudo, o autor alerta que a
tecnologia sozinha não aprimora o aprendizado dos alunos, e que tal incorporação
apenas será válida se mudarmos os paradigmas convencionais de ensino. A
respeito disso, Coll e Monero (2010) apontam que o acesso crescente ao
computador e a internet fará com que:
(...) o professorado abandone progressivamente o papel de transmissor de
informação, substituindo-o pelos papeis de seletor e gestor de recursos disponíveis,
tutor e consultor no esclarecimento de dúvidas, orientador e guia na realização de
projetos e mediador de debates e discussões (COLL, MONERO, 2010, p. 31).

Nesta perspectiva, por se tratar de uma modalidade de educação que não
exige do aluno a presença física em um determinado espaço físico, a Educação a
Distância (EaD) implica em mudanças essenciais no papel do professor, tanto na
mediação dos alunos quanto na organização dos materiais didáticos. Cabe ao
professor a função de estimular seus alunos, por meio dos recursos tecnológicos, a
construírem uma postura de estudante mais autônoma e colaborativa, na medida em
que troquem experiências com os demais alunos do curso e busquem novos
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conhecimentos.
Reforçando a necessidade do professor diante desse perfil para atuar na
EaD, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) afirma que no novo cenário educacional, alunos e professores devem
assumir novas competências para acompanhar uma concepção de ensino e de
aprendizagem que emerge dos avanços tecnológicos.
No que se refere a legislação sobre a EaD, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDBEN) através da lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, consolidoa como uma modalidade de ensino válida em todo território nacional e, passou a ser
utilizada pelas instituições de forma mais consistente. Essa nova relação com o
conhecimento, onde professores e alunos estão separados fisicamente, pressupõe
que a construção do conhecimento não pode continuar separada das possibilidades
que os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) podem oferecer. Em virtude
disso, é necessário que os professores tenham um olhar diferente sobre sua postura
enquanto mediador e orientador do conhecimento e o impacto das tecnologias no
processo de ensino e aprendizagem.
A partir desse contexto, este estudo propõe-se a investigar o perfil do
professor da EaD online diante do novo cenário educacional digital. Para alcançar o
objetivo deste estudo, foi realizada uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa
desenvolvida através de pesquisa bibliográfica durante o primeiro semestre de 2016.

Referencial teórico
Contexto Brasileiro da EaD
A EaD é comumente associada na contemporaneidade, à web e também às
tecnologias educacionais. Isso porque, de acordo com Moore e Kearsley (2007) a
educação a distância não iniciou com o advento da internet e vem evoluindo ao
longo de cinco gerações, sendo esta evolução identificável pelas principais
tecnologias de comunicação empregadas nesta modalidade de ensino. Assim,
atualmente a EaD está na quinta geração, sendo marcada pelo uso da internet e do
computador e de ferramentas que exercem papel elementar para a disseminação de
ambientes virtuais de aprendizagem, como: e-proinfo, Teleduc, Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment (MOODLE), dentre outros.
Contudo, ainda que a EaD online tenha iniciado sua relação com a internet e
o computador na década de 90, a necessidade de se integrar as tecnologias
educacionais aos sistemas de ensino é algo discutido e trabalhado, no contexto
brasileiro, desde a década de 70.
Dessa forma, para que se possa entender a relação da educação, seja a
distância ou presencial, com as tecnologias educacionais e ainda, com a
necessidade de formação de professores para o uso dessas ferramentas, faz-se
necessário revisitar o contexto histórico do surgimento das tecnologias educacionais
na educação brasileira.
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As tecnologias educacionais surgiram no contexto brasileiro ainda na década
de setenta por meio de experiências universitárias. Segundo Valente (1997), no ano
de 1973 foi implantado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) o Núcleo
de Tecnologia Educacional para a Saúde e também o Centro Latino-Americano de
Tecnologia Educacional (NUTES/CLATES). Por meio desses projetos o computador
foi utilizado para realizar simulações, como forma de enriquecimento do ensino de
Química. Ainda no ano de 1973, o trabalho com simulações por meio do computador
também foi empregado, desta vez nas aulas da graduação em Física oferecida pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
De acordo com Valente (1997), a Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) também teve um papel importante no que refere ao trabalho com as
tecnologias educacionais. Em 1974, foi desenvolvido por esta universidade um
software do tipo Computed Aided Instruction (CAI), o que significa dizer que se trata
de um programa no qual a instrução é apoiada por computador. O software foi
desenvolvido com o intuito de contribuir para as aulas de fundamentos de
programação da linguagem BASIC, da pós-graduação em Educação daquela
universidade.
Permanecendo na década de setenta, em 1975, foi desenvolvido o
documento intitulado Introdução de Computadores no Ensino de 2º Grau. Conforme
afirma Valente (1997), esse programa surgiu a partir do financiamento realizado pelo
Programa de Reformulação do Ensino/Ministério da Educação (PREMEN/MEC). No
mesmo ano aconteceu a visita de pesquisadores do Instituto de Pesquisa de
Massachussets (M.I.T), Seymour Papert e Marvin Minsky ao Brasil, quando
introduziram as ideias iniciais sobre a utilização da linguagem Logo.
Apesar dos programas pioneiros, no que se refere à inserção das tecnologias
no contexto educacional brasileiro terem se iniciado na década de setenta, a
implantação do programa de informática nas escolas do Brasil teve seu ponto de
partida por meio da realização do primeiro e segundo Seminário Nacional de
Informática em Educação, realizado em sua primeira edição na Universidade de
Brasília em 1981 e na Universidade Federal da Bahia em sua segunda edição
ocorrida no ano de 1982, afirma Valente (1997).
Da realização desses dois seminários, nasceu a Associação Portuguesa de
Telemática Educativa (EDUCOM), um programa educacional que, de acordo com
Moraes (1997), visava desenvolver uma cultura diferenciada do uso do computador
nas áreas de Matemática, Física, Química, Biologia e Língua Portuguesa. O objetivo
desse programa estava relacionado ao uso ativo do computador enquanto
ferramenta de aprendizagem e não, de forma restrita, à somente uma máquina de
ensinar.
A partir do EDUCOM e de seus resultados, nasceu em 1986 o Programa de
Ação Imediata em Informática na Educação de 1º e 2º Grau, também chamado de
Projeto FORMAR. Conforme ressalta Moraes (1997), a criação de tal projeto
buscava não só a capacitação de professores, mas também a implantação de
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infraestrutura adequada para suporte nas secretarias estaduais de educação, nos
chamados Centro de Informática Aplicada à Educação de 1º e 2º Grau (CIED) e
também nas escolas técnicas federais – Centros de Informática na Educação
Tecnológica (CIET) e, ainda, nas universidades através dos Centros de Informática
na Educação Superior (CIES).
No ano de 1989, mediante a bagagem teórica acerca do uso da informática
educacional acumulada pelo Brasil até o presente momento, o Ministério da
Educação (MEC) instituiu através da Portaria Ministerial nº 549/89 de 13 de outubro
de 1989, o Programa Nacional de Informática na Educação (PRONINFE), por meio
do qual esperava-se o desenvolvimento da informática educativa no Brasil, através
de atividades e projetos de caráter pedagógico.
Mais recentemente, em 1997, teve início, o Programa Nacional de Informática
na Educação (PROINFO), um programa criado pelo MEC com o objetivo de
disseminar o uso da informática nas escolas da rede pública de educação básica. A
princípio, conforme expõe Quartiero (2007), almejava-se a implantação da
informática de cunho educativo e ainda a criação de centro de pesquisas e
capacitação nesse sentido. Em uma segunda fase do programa, passou-se a
objetivar a instalação do computador dentro do espaço escolar propriamente dito,
levando a máquina ao contato com os alunos. O PROINFO ainda está em vigor na
atualidade e se divide em PROINFO Urbano e/ou Rural.
Entender o contexto histórico do uso das tecnologias educacionais no Brasil
permite que se tenha uma melhor percepção da trajetória percorrida por estas em
nossa sociedade, e reflete ainda os aspectos que precisam ser discutidos e
analisados, principalmente no que se refere à atuação dos professores e o uso das
tecnologias tanto no ensino presencial quanto na modalidade de EaD.
Após a consolidação da EaD a partir da LDBEN, houve a aprovação de
algumas legislações que trataram em específico a modalidade. No ano de 2007 foi
instituído o decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que alterou alguns
dispositivos dos decretos de 2005 e 2006, ambos revogados. Ainda em 2007 a
Secretaria de Educação a Distância (SEED) publicou os Referenciais de Qualidade
para a Educação Superior a Distância. Os Referenciais apresentam aspectos
importantes e norteadores no que diz respeito a categorias para o desenvolvimento
dos cursos, tais como: aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura.
(BRASIL, 2007).
Com relação aos aspectos pedagógicos no que se refere ao corpo docente o
documento aponta que os cursos a distância requererem um professor qualificado
para atuar na modalidade, uma vez que suas funções são expandidas e a mediação
desse professor é essencial para o sucesso do curso (BRASIL, 2007). Conforme o
documento o professor deverá ser capaz de:
 estabelecer os fundamentos teóricos do projeto;
 selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a
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procedimentos e atividades pedagógicas;
 identificar os objetivos
habilidades e atitudes;

referentes

a

competências

cognitivas,

 definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas
quanto complementares;
 elaborar o material didático para programas a distância;
 realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em
particular motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes;
 avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de
um projeto de ensino superior a distância. (BRASIL, 2007).
Neste sentido diante da gama de novas funções, Belloni (2009) afirma que
com o uso de novas tecnologias na educação, o processo de ensino se torna mais
complexo, fazendo com que o ato de ensinar seja divido em múltiplas tarefas, o que
requer um novo perfil de professor.
A Concepção humanista de ensino
A concepção humanista de ensino surge entre as décadas de 1950 e 1960. Rogers
(1977) e Kinget (1977) apresentam o conceito de desenvolvimento pessoal em que,
segundo os autores, o ser humano é capaz de tomar consciência da experiência
vivida por ele, passando a avaliar e verificar e até mesmo se autocorrigir, dessa
forma tal capacidade demonstra a tendência para se desenvolver desde a
autonomia à responsabilidade desse sujeito. Ainda segundo Rogers (1986) o aluno
deverá ser capaz de aprender a aprender, para que dessa forma possa interiorizar o
conteúdo. E ainda, o professor é o agente facilitador desse processo devendo dar
crédito à pessoa do aluno
Quando o professor tem a capacidade de compreender internamente as reações do
estudante, tem uma consciência sensível da maneira pela qual o processo de
educação e aprendizagem se apresenta ao estudante. (ROGERS, 1986, p. 131).

Portanto, o professor deverá ter uma sensibilidade para compreender que o
aluno é parte central no processo de ensino, e que as relações estabelecidas
deverão ser de troca. Nessa perspectiva o indivíduo é tido como o principal
elaborador do conhecimento no momento da tomada de consciência, e que a partir
das experiências pessoais adquire maturidade. Dessa forma a aprendizagem é um
processo individual, e nas palavras de Maslow (1968), é um processo de
desenvolvimento do ser humano, que já possui uma capacidade nata para aprender,
sendo que essa aprendizagem precisa ser propiciadora da auto-realização do sujeito
para que ocorra a aprendizagem significativa.
Já Freire (2002, p.21) relata que “(...) ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. O
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conhecimento que, antes da chegada da internet era sistematizado, nos ambientes
virtuais de aprendizagem tem a possibilidade de ser mais dinâmico e exige que os
professores abandonem a função de ensinar conteúdos estáveis e assumam novas
atribuições.
Nesta direção, Mauri e Onrubia (2010) discutem o papel dos professores no
processo de ensino e aprendizagem mediado pelas TDIC. Para isso, os autores
utilizam o termo competência geral de um professor virtual. Para Mauri e Orubia
(2010, p. 128, apud Perrenoud, 2004):
A competência refere-se a sistemas complexos de ação que englobam
conhecimentos e componentes tanto cognitivos quanto não cognitivos. Possuir
diferentes tipos de conhecimentos é uma condição necessária da caracterização da
competência, mas não é suficiente. Esta caracterização se complementa com a
possibilidade de utilizar esses conhecimentos para atuar em contextos de forma
consciente (MAURI e ONRUBIA, 2010, p. 128).

Como assinala os autores, o professor competente deve dispor dos mais
diversos tipos de conhecimentos para desenvolver atividades em contextos variados
e para solucionar problemas. A competência geral de professor em ambientes
virtuais é caracterizada como mediador. O professor mediador proporciona
assistência adequada a atividade dos alunos, apoiando-se nas TDIC como recurso
para fazer isso.

Metodologia
Para alcançar o objetivo deste estudo, foi realizada uma pesquisa exploratória de
natureza qualitativa desenvolvida através de pesquisa bibliográfica durante o
primeiro semestre de 2016.
Portanto como base na leitura de livros, artigos e periódicos científicos e
tendo como principais temas educação a distância, TDIC, e processos de ensino e
aprendizagem, buscou-se a partir da análise bibliográfica compreender o novo papel
do professor diante do cenário educacional que se instala na EaD.

Resultados
Perfil do professor diante das novas tecnologias
No ano de 2009 a UNESCO apresentou o projeto Padrões de Competência em TIC1
para professores (ICT-CST2). Segundo a organização, a meta do projeto era
melhorar a prática docente. O foco do documento era apresentar Diretrizes de
Implantação para o planejamento de programas educacionais e treinamento de
1
2

TIC – Tecnologias da Informação e comunicação – termo utilizado no documento da UNESCO.
O programa ICT-CST da UNESCO tem como objetivo criar um vínculo entre a reforma do ensino e o
crescimento econômico e desenvolvimento social, capaz de melhorar a qualidade da educação,
reduzir a pobreza e a desigualdade, aumentar o padrão de vida e preparar cidadãos de um país
para os desafios do século XXI. (UNESCO, 2009, p.6 )
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professores, tendo como objetivo a formação de professores aptos para utilizar as
tecnologias e habilitar seus alunos para o uso das mesmas com eficiência.
E ainda, além desse objetivo o projeto tem em vista “Contribuir para um
sistema de ensino de maior qualidade que possa, por sua vez, produzir cidadãos
mais informados e uma força de trabalho altamente qualificada, assim
impulsionando o desenvolvimento econômico e social do país.” (UNESCO, 2009,
p.5). O projeto foi estruturado em três abordagens que são apresentadas em forma
de trajetória de desenvolvimento (1,2,3) e em seis componentes do sistema de
ensino (a,b,c,d,e,f) como ilustrado no quadro 1:
Quadro 1. Abordagens e componentes do sistema de ensino

Módulos da UNESCO de Padrões de Competência em TIC para Professores
Componentes

1ªAbordagem

2ªAbordagem

3ªAbordagem

a) Política e visão

Alfabetização
em tecnologia

Aprofundamento do
conhecimento

Criação do
conhecimento

b) Currículo e
avaliação

Conhecimento
básico

Aplicação do
conhecimento

Habilidades do
século XXI

c)Pedagogia

Tecnologia
integrada

Solução de
problemas complexos

Autogestão

d)TIC

Ferramentas
básicas

Ferramentas
complexas

Ferramentas
abrangentes

e)Organização e
administração

Sala de aula
padrão

Grupos colaborativos

Organizações de
aprendizagem

f)Desenvolvimento
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Fonte: Elaborado pelas autoras deste trabalho a partir da proposta da UNESCO (2009)

Conforme apresentado no quadro 1, a primeira abordagem diz respeito a
alfabetização tecnológica que tem como meta maior aumentar o entendimento
tecnológico através da incorporação das habilidades tecnológicas no currículo. A
segunda visa o aprofundamento do conhecimento adquirido a partir da primeira
abordagem. Espera-se que o indivíduo possa atuar com autonomia diante de
problemas complexos do mundo real, principalmente no mundo do trabalho. Já a
terceira abordagem tem como meta a produção de novos conhecimentos, que irão
capacitar os indivíduos para que os mesmos usufruam desse conhecimento.
Tais abordagens partem do pressuposto que a partir da aquisição dessas
habilidades haverá uma qualificação da força de trabalho e consequentemente um
crescimento econômico. Os seis componentes de ensino são: Política e Visão;
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Currículo e Avaliação; Pedagogia; TIC; Organização e Administração e
Desenvolvimento Profissional do Docente. Junto com os seis estão entremeadas as
três abordagens que formam uma matriz.
Percebe-se pela matriz que cada componente de ensino passa pelas três
abordagens, partindo do entendimento tecnológico, passando pelo aprofundamento
até aquisição de novas habilidades. Com isso busca-se a oferta de uma formação
que atenda a um conjunto comum de orientações, para a formulação de materiais ou
programas de ensino que tenham como objetivo o treinamento de docentes para o
uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. (UNESCO, 2009).
Neste sentido, percebe-se que o professor deverá segundo as diretrizes
passar por um processo de alfabetização tecnológica em que se espera o
desenvolvimento de diferentes habilidades. Segundo Valente (2007) a partir daí criase diferentes tipos de letramento, o digital que visa manuseio das tecnologias
digitais; o visual que seria a leitura das imagens digitais; o sonoro que é o uso de
sons e o informacional que tem como objetivo a busca de informações com um olhar
crítico. Portanto, ainda segundo o mesmo autor, a uma necessidade de incorporação
do uso de tecnologias para que se tenha uma maior familiaridade com a gama de
recursos tecnológicos que alunos e educadores tem a sua disposição.
O perfil do professor na EaD
Com o avanço da internet e, paralelamente com propagação das TDIC nos
ambientes virtuais de aprendizagem na EaD, a forma de conduzir as aulas exigiu
mudanças significativas, e o acesso ao conhecimento passou a ser mais
democratizado. Para Mauri e Onrubia (2010, p. 118, apud ADELL, 1997; COLL E
MARTÍ, 2001; SALINAS E AGUADED, 2004; POZO, 2006) a nova cultura da
aprendizagem pode ter três características básicas:
 A primeira, de suma importância, diz que os alunos devem ser capazes
de atribuir significado as informações que recebem de seus
professores, para prepará-los para os desafios da sociedade e do
mundo do trabalho.
 A segunda, pensando em uma sociedade que está em constante
mudança, faz necessário fomentar nos alunos a capacidade de
administrar a própria aprendizagem, o conhecimento e a formação
constante.
 A terceira, um grande desafio: ser um usuário competente, sabendo
selecionar informações diante de uma sociedade tão complexa. Os
alunos devem aprender a construir o próprio julgamento e separar as
informações relevantes das que são fúteis.
Desta maneira, Castells (2015), relata que estes estudantes nasceram em
uma cultura totalmente diferente de seus professores, a cultura digital. Portanto,
dependendo de como o ambiente virtual do curso é organizado, pode-se também
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reproduzir uma educação tradicional com aulas meramente transmissivas e de
memorização, centrada apenas no professor, o que desmotiva os alunos. Ainda de
acordo com Castells (2015), o que a sociedade precisa é de pessoas criativas,
capazes de obter muitas informações ao mesmo tempo e recombiná-las, ou seja,
produzir uma nova ideia ou conhecimento. Em sintonia com este mesmo
pensamento, Moran (2007) acredita que o principal papel do professor na EaD é
ensinar o aluno a interpretar, a relacionar e a contextualizar a variedade de
informações disponibilizadas nos cursos.
Por tudo isso, a figura de um professor que apenas transmite conhecimentos
aos seus alunos, começa a sofrer mudanças. Ele necessita adquirir uma postura
docente diferente, pois o perfil do aluno nos dias atuais também sofreu mudanças,
na medida em não são mais sujeitos passivos. Possuem mais autonomia para
buscar outros conhecimentos, além dos fornecidos pelo professor e estabelecem
com facilidade interações e trocas de informações com os colegas.
Diante das novas atribuições requeridas para o professor na EaD, Mauri e
Onrubia (2010, p. 126, apud Salmon, 2002) apresentam uma proposta onde o
professor é entendido como um e-moderador na construção do conhecimento. O
papel do professor é o de mediador da aprendizagem. Ele precisa saber sobre o
conteúdo a ser abordado o suficiente para ensinar e promover desafios aos alunos.
Além disso, deve estar atento a quatro âmbitos: pedagógico, social, de organização
e gestão e técnico, que são especificados no quadro 2:
Quadro 2. Quatro âmbitos do papel do professor e-moderador

Âmbitos

Papel do professor e-moderador

Pedagógico

Está relacionado com o desenvolvimento de um processo de
aprendizagem eficiente.

Social

Está relacionado ao desenvolvimento de um ambiente de
aprendizagem com um clima emocional e afetivo confortável,
no qual aos alunos sentem que o aprendizado é possível.

De organização e
gestão

Está relacionado com o estabelecimento de um projeto
instrucional adequado, bem como informar aos envolvidos às
suas contribuições.

Técnico

Está relacionado com o auxílio dos alunos para que se sintam
competentes e confortáveis com os recursos e ferramentas que
fazem parte da proposta da instituição.

Fonte: Elaborado pelas autoras deste trabalho a partir de Mauri e Onrubia,2010 apud Salmon, 2002

A partir dos quatro âmbitos do papel do professor e-moderador sintetizados
no quadro 2, percebe-se que este professor deverá utilizar na sua prática, desde
aspectos de desenvolvimento e organização do processo de ensino e de
aprendizagem, até aspectos que se relacionam com o processo de socialização dos
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alunos. E ainda ser capaz de incentivar o aluno a lidar com ferramentas utilizadas no
processo de aprendizagem mediado por tecnologias.
Seguindo nesta linha de concepção, Moran (2007) aponta que o papel
fundamental do professor é o de orientador/mediador da aprendizagem. Para, além
disso, deve preocupar-se também com a orientação intelectual, emocional, gerencial
e ética dos seus alunos como sintetizado no quadro 3:
Quadro 3. O docente como orientador/mediador de aprendizagem

Docente
orientador/mediador

Principais funções

Intelectual

 O professor utiliza os meios tecnológicos para
auxiliar o aluno a escolher as informações que são
relevantes.
 Procura tornar essas informações significativas ao
contexto de vida de cada um.
 Ajuda a ampliar o grau de compreensão dos
conhecimentos.

Emocional

Gerencial e
comunicacional

 Mesmo a distância, o professor precisa motivar,
incentivar, estimular e organizar os limites de seus
alunos.
 É o principal elo entre o aluno, a instituição de ensino
e os demais envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem.
 O professor planeja e ajuda o aluno a desenvolver
variadas formas de expressão e de comunicação.

Orientador ético

 Cada professor tem a importante responsabilidade
de conduzir o processo de ensino e aprendizagem
mediante adoção de valores, ideias e atitudes, tendo
apoio em eixos comuns como a liberdade, a
cooperação, a integração pessoal.

Fonte: Elaborado pelas autoras deste trabalho a partir da teoria de Moran (2007).

Essas novas funções, assinalados no quadro 3, tornam-se fundamentais para
o professor, uma vez que o processo de aprendizagem se dará por intermédio da
tecnologia de maneira nova e desafiadora, a nova cultura da aprendizagem. As
ideias de Salmon (2002) e de Moran (2007) mostram a particularidade dos papéis,
funções e tarefas que os professores devem desenvolver em contextos virtuais.
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Perfil humanista do professor na EaD
Partindo da concepção humanista de ensino, podemos problematizar para um novo
perfil de educador que, além de dominar o uso das TDIC deverá atuar tendo como
orientador de sua prática as novas funções que lhe são demandas, e ainda
considerar uma concepção de ensino humanista. Tal concepção quando aplicada a
EaD, aponta para um ensino focado no aluno que difere do ensino presencial, uma
vez que a tecnologia é parte importante na mediação.
A EaD como já dito anteriormente é uma modalidade de ensino que exige do
professor um novo modelo de mediador da aprendizagem. Mediador este que tem o
papel de atuar diante da realidade do aluno. Neste sentido Freire (2002), enfatiza a
importância do papel do professor:
É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez
mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re‐forma ao
formar e quem é formado forma‐se e forma ao ser formado. É neste sentido que
ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual um
sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há
docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças
que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 2002, p. 25)

Diante disso, o autor aponta para a autonomia do estudante, que deverá ser
construída a partir de uma metodologia adequada que considere esse aluno como
parte importante do processo. E segundo Belloni (2009) “o papel do professor tende
a ser amplamente mediatizado: como produtor de mensagens inscritas em meios
tecnológicos, destinadas a estudantes à distância, e como usuário ativo e crítico e
mediado entre estes meios e os alunos”. (Belloni, 2009, p.28).

Considerações finais
Por meio deste estudo foi possível compreender que o uso das tecnologias no que
se refere à modalidade EaD, requer um perfil de professor que seja capaz de
incorporar certas habilidades para que o processo de alfabetização tecnológica seja
consolidado. E ainda, assumir uma postura que responda as demandas e as novas
funções específicas da modalidade.
Dessa forma, o novo perfil do educador deverá possibilitar ao aluno um
processo de ensino que leve em consideração o papel deste como um ser atuante e
ativo, capaz de desenvolver suas potencialidades de forma plena, ou seja, conforme
a concepção humanista, como pessoa na sua totalidade.
E ainda esse educador deverá assumir um novo perfil para que as exigências
sugeridas tanto nas diretrizes para a EaD, quanto no projeto da UNESCO possam
ser cumpridas possibilitando dessa forma uma educação de qualidade.
Sendo assim, as considerações precedentes dizem sobre a importância da
mudança de postura dos professores que atuam na modalidade EaD. Tal mudança
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se faz necessária para que o potencial das TDIC possa ser utilizado a favor do
professor e não apenas como uma muleta pedagógica.
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A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES: POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL
E DIGITAL
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Resumo - O presente artigo se propõe a discutir as possibilidades de inclusão
social e digital dos professores formados por meio das Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC). A perspectiva de EAD que discutimos no presente trabalho
é a que promove a interação dos alunos com o grupo de professores responsáveis
pelo desenvolvimento do curso via tecnologias, bem como que promova o acesso
a textos e discussões pertinentes à formação do pedagogo numa perspectiva
crítica e reflexiva, vinculadas a um contexto de uma Universidade Federal.
Realizamos um estudo de caso, por meio de entrevistas e questionários aplicados
a professores formados em Pedagogia, pelo pólo avançado da UFJF em
Cataguases. Nosso principal objetivo de discussão no presente artigo se consistiu
em evidenciar as possibilidades de inclusão social e digital do professor formado
por meio das tecnologias na realidade vivenciada no pólo da UFJF em
Cataguases, Minas Gerais. Por meio de nossas análises, foi possível perceber que
os professores formados pela EAD, têm possibilidades de ampliar o uso das TIC
no seu dia a dia, ter acesso a referenciais bibliográficos diversificados, bem como
se integrar a uma vivência universitária que certamente influenciará em sua prática
pedagógica.
Palavras-chave: EAD; Formação; Professor; Tecnologias; Inclusão.
Abstract – This article aims to discuss the possibilities of social and digital
inclusion of teachers trained through Information and Communication Technologies
(ICT). The EAD perspective we discuss in this paper is the one that promotes
student interaction with the group of teachers responsible for the development of
the course via technologies as well as promoting access to texts and discussions
relevant to the formation of the pedagogue in a critical and reflective perspective,
linked to a context of a Federal University. We conducted a case study through
interviews and questionnaires given to teachers trained in pedagogy, the advanced
pole UFJF in Cataguases. Our main purpose of discussion in this article was to
show the possibilities of social and digital inclusion teacher formed by technologies
actually experienced the pole UFJF in Cataguases Minas Gerais. Through our
analysis, it was observed that the teachers trained by EAD, have possibilities to
expand the use of ICT in their day to day, have access to diverse bibliographic
references as well as to integrate a university experience that will certainly influence
in their practice teaching.
Keywords: DL; Formation; Teacher; technologies; Inclusion.
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1. Introdução
A revolução tecnológica descrita por Castells (1999), que caracteriza o tempo
atual, nos coloca frente a um momento histórico de mesma importância da revolução
industrial, sobretudo no que se refere a informação e à comunicação. As
possibilidades de acesso às informações armazenadas no espaço digital
representam um caminho que se abre para a geração e aplicação de conhecimento
e a transformação do mundo.
Neste início do século XXI, muitos termos têm sido sugeridos para identificar
essa fase, dentre eles: sociedade da informação, sociedade do consumo, pósmodernidade, dentre outros. O desenvolvimento tecnológico exacerbado e a
globalização são características desse momento histórico. As mudanças, hoje,
acontecem numa velocidade estonteante, o desenvolvimento das tecnologias
permite-nos questionar certezas e verdades científicas, antes inquestionáveis.
Entretanto, percebe-se que o poder da razão, as ciências e sua inserção na escola
não foram suficientes para superar as injustiças sociais e favorecer o progresso
moral da humanidade.
O mundo contemporâneo nos oferece inúmeras possibilidades de
comunicação. Mesmo que os sujeitos estejam distantes fisicamente, eles se
encontram em um lugar “virtual”, no qual existe a possibilidade de “encontros”,
discussões, convergências e divergências. Essas possibilidades infindas de
comunicação são proporcionadas, principalmente, pela evolução das TIC
(Tecnologias da Informação e Comunicação).
Diante desse contexto, o Brasil tem diante de si o grande desafio de
proporcionar o desenvolvimento de milhões de pessoas, promovendo a
alfabetização e o letramento das mesmas, além de prepará-las para a inserção no
mundo do trabalho e das tecnologias.
No que se refere ao letramento considera-se a afirmativa de Goulart ( 2006 )
que evidencia que estar letrado, seria o sujeito estar inserido num conjunto de
práticas sociais orais e escritas de uma sociedade e também ao acesso a uma
possibilidade de autoria.
Alfabetizar e letrar no dizer de Magda Soares (1998) “são duas ações
distintas, mas não inseparáveis”, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando,
assim, o individuo seria ao mesmo tempo alfabetizado e letrado.
O letramento, nesse sentido, faz parte de um processo de integração do
indivíduo com o mundo e suas linguagens, portanto de inclusão social.
O termo inclusão nos remete a diversas discussões, como a:inclusão social,
de culturas, de crenças, de orientação sexual, de indivíduos com necessidades
especiais, inclusão digital, dentre outras.
Segundo Bruno e Teixeira (2012):
Também se usa o termo inclusão como incorporação de grupos
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desprivilegiados ao conjunto de usuários de bens sociais como educação e
saúde, ou seu acesso a possibilidades de mobilidade social via ingresso e
permanência no mercado de trabalho com ampliação de suas possibilidades
aquisitivas. Este é uso corrente entre economistas e sociólogos. (BRUNO e
TEIXEIRA, 2012 p. 153)

No que se refere ao uso das TIC, não basta ter acesso e estar imerso na
cultura digital. O termo inclusão, aqui se aplica ao indivíduo saber se utilizar das
possibilidades do ciberespaço, ter acesso ao conhecimento e ao conforto que o
mundo virtual pode proporcionar.
Nesse contexto, a discussão sobre o uso das TIC perpassa também a relação
professor / aluno / conhecimento. Referindo-se ao universo escolar, não se pode
desconsiderar que crianças e jovens do século XXI estão, cada vez mais, expostos à
linguagem midiática e ao uso das TIC no seu dia a dia. Essa geração pósmoderna,muito mais integrada ao audiovisual, transita com muita facilidade pela
tecnologia, seja ela qual for. Babin e Kouloumdjian (1989, p.24) nos revelam que,
talvez, sejamos ainda os mesmos educadores, mas certamente nossos alunos já
não são os mesmos, “eles vivem em outra”.
. Os professores terão o desafio de integrar a linguagem das mídias e as
linguagens audiovisuais, à escola. Nesse sentido, faz-se necessário trazer para a
instituição escolar as linguagens e formas de percepção do mundo das novas
gerações.
Para que essa integração aconteça é preciso que o futuro professor discuta e
vivencie situações significativas do uso das TIC durante seu processo de formação
para a docência e assim possa transformar sua prática. Essa formação não pode
desconsiderar tal debate, sobretudo por se tratar da linguagem das novas gerações
e por abrir espaços de busca que podem auxiliar no processo de formação do aluno.
A Educação a Distância aparece no cenário educacional hoje como uma
possibilidade de acesso ao ensino superior. Segundo Bruno e Teixeira (2012):
O emprego da educação a distância (EAD), em larga escala, para a
formação de professores, não tem se dado sem intenso debate pela
comunidade acadêmica e de pesquisadores. Muitos pesquisadores e
educadores problematizam o uso dessa modalidade de ensino,
preocupados com a qualidade da formação que se oferece por essa via.
Desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da educação em
1996 (BRASIL, 1996) e, posteriormente, do Plano Nacional de Educação
(BRASIL, 2001), a EAD passa a ser objeto de disposição legal, recurso de
políticas públicas para ampliar o acesso ao ensino superior e atinge um
número cada vez maior de instituições de ensino públicas e privadas.
(BRUNO e
TEIXEIRA, 2012 p. 153)

Considera-se no presente trabalho a reflexão sobre a possibilidade da EAD
contribuir para a inclusão social de pessoas que não teriam condições de cursar
uma faculdade, e que ao fazê-lo, têm a oportunidade de vivenciar situações na sua
própria formação que possam ajudá-las a serem usuários e participantes do mundo
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digital com mais criticidade e confiança.
Ainda considerando a inclusão digital, acredita-se que o acesso e a utilização
das tecnologias da informação e comunicação devem estar disponíveis para a
sociedade em geral e a escola, nesse contexto, precisaria integrar os meios digitais
em sua prática.
O curso de graduação a distância em Pedagogia discutido no presente
trabalho foi fruto de um convênio firmado entre a prefeitura de Cataguases e a
Universidade Federal de Juiz de Fora.Dos alunos do curso que são sujeitos da
presente pesquisa, 13 já lecionavamna rede pública de ensino do município e
região. O que se discute aqui são as implicações de sua formação por meio das
Tecnologias da Informação e Comunicação na sua prática pedagógica.
A EAD discutida no presente trabalho concebe essa forma de educação com
a participação interativa de todos os participantes e com mediação docente.

2. O curso de Pedagogia: considerações contextuais e metodológicas
O curso de graduação a distância em Pedagogia foi fruto de um convênio
firmado entre a prefeitura de Cataguases e a Universidade Federal de Juiz de Fora.
A cidade de Cataguases, com aproximadamente 65.659 habitantes é considerada
de porte médio, sendo basicamente de população operária. Situa-se a 300 km de
Belo Horizonte e a 250 km do Rio de Janeiro.
A proposta inicial do curso obedecia aos moldes do Consórcio CEDERJ1.
Entretanto, esta foi reconstruída pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na
medida em que foram percebidas necessidades de adaptação. Decidiu-se, por
exemplo, que não seriam utilizadas apostilas e sim textos, que deveriam ser
escolhidos e preparados previamente em reuniões com o professor responsável pela
disciplina e o tutor à distância. Esse material era disponibilizado a todos na
plataforma para que se fizesse a leitura prévia e para que os alunos discutissem
sobre os mesmos com os tutores presenciais e na plataforma moodle2.
1
O Consórcio CEDERJ reúne, desde 1999, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e as seis
Universidades públicas sediadas no Estado: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ);
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF); Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal
Fluminense (UFF);Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Também participam
ativamente deste esforço as Prefeituras Municipais que sediam os pólos regionais do CEDERJ. Os
objetivos do CEDERJ são: contribuir para a interiorização do ensino superior público, gratuito e de
qualidade no Estado do Rio de Janeiro; concorrer para facilitar o acesso ao ensino superior daqueles
que não podem estudar no horário tradicional; atuar na formação continuada, a distância, de
profissionais do Estado, com atenção especial para o processo de atualização de professores da rede
estadual de Ensino Médio; aumentar a oferta de vagas em cursos de graduação e pós-graduação no
Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.cederj.edu.br/fundacaocecierj/exibe_artigo.php
Acessado em: 19 de março de 2010.
2
O moodle é uma plataforma de aprendizagem a distância baseada em software livre. Trata-
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No início do curso, muitos alunos acessavam a internet no pólo presencial,
para se familiarizarem com todo aquele processo que era novidade para eles.
Alguns dos discentes daquela turma possuíam alguma ligação com educação, já
eram professores ou trabalhavam na secretaria de escolas, outros trabalhavam no
comércio. As dificuldades iniciais eram principalmente no que diz respeito ao
domínio das relações via tecnologia, visto que muitos dos alunos não dominavam a
linguagem do computador. Havia alunos que não sabiam como enviar um e- mail e,
ainda, aqueles que sequer sabiam como ligar a máquina.
Com o desenvolvimento do curso, as relações foram se modificando e, com
isso, percebeu-sese mudanças no processo,principalmente no que se refere às
disciplinas nas quais trabalhei como tutora presencial. Nessa atividade,pude
observar que os alunos, a princípio, frequentavam o pólo e procuravam a ajuda do
tutor presente naquele espaço físico para discussões e interações sobre os temas
que estavam sendo oferecidos pela disciplina. Posteriormente, eles começaram a
interagir mais com o tutor a distância na plataforma, já com mais desenvoltura. A
mudança na estrutura do curso, a partir de maior interação entre tutores e alunos,
reforça o uso do meio digital, uma vez quepassa a ser mais tecnológica,
caracterizando uma maior intimidade e aproveitamento dos alunos com o meio
tecnológico.
Os alunos da graduação a distância de Pedagogia do pólo da UFJF em
Cataguases, participaram da mudança estrutural ao longo do curso. Para a
realização do mesmo, conforme evidenciado acima, foi realizado um convênio com a
prefeitura de Cataguases, nos moldes do Consórcio CEDERJ. Vale ressaltar que o
mesmo foi criado em 2000 com vistas a levar educação superior pública e de
qualidade a todo o Estado do Rio de Janeiro.
As modificações realizadas no desenvolvimento do curso pela Universidade
Federal de Juiz de Fora, alteraram o formato inicial, principalmente no que se refere
ao material didático que era oferecido em formato de apostila no modelo CEDERJ,
inicialmente concebido para o desenvolvimento do curso. Com as reuniões que
aconteciam na Universidade juntamente com o Professor da UFJF, responsável pela
disciplina a ser desenvolvida on-line e os tutores: presencial e a distância, criou-se
um espaço de discussão sobre os textos que seriam utilizados na plataforma moodle
e diferentes possibilidades didáticas dos mesmos.
Em relação ao trabalho dos tutores, em diversos momentos, estes que
trabalhavam no pólo presencial de Cataguases, se reuniam com os professores da
universidade e com os tutores a distância que atuavam em Juiz de Fora. O objetivo
de tais reuniões era a discussão e análise do que seria trabalhado com os alunos.
Também eram discutidas as dificuldades que ocorreriam na interação com os
se de um aplicativo desenvolvido, principalmente, para cursos on-line, ou suporte on-line a cursos
presenciais, de alta qualidade e com muitos tipos de recursos disponíveis. Disponível em
http://moodle.org/ Acessado em 04/03/2011.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
alunos, no que se refere às disciplinas trabalhadas por nós. Na plataforma moodle,
havia a participação de todos. Em algumas vezes recebíamos a visita de alguns
professores da universidade no pólo presencial, o que era muito significativo para
todos.
É importante destacar ainda que o quadro curricular do curso em questão foi
organizado de maneira a contemplar disciplinas como Introdução à informática,
Informática na Educação e Imagem e Educação. Principalmente em tais disciplinas,
havia sempre como orientação o trabalho reflexivo da utilização dos meios
tecnológicos na educação.

3. Os sujeitos da pesquisa e os procedimentos metodológicos
O curso de Pedagogia ao qual nos referimos iniciou suas atividades com 30
alunos, sendo que 23 concluíram o curso. Para a realização de nosso trabalho,
selecionamos 13 professores que se graduaram por meio das tecnologias no curso a
distância, do pólo da UFJF em Cataguases, e que já trabalhavam como professores
na cidade anteriormente ao curso e estavam na docência após o mesmo. A escolha
deles se deve ao fato de que, uma vez que atuavam na docência, essa experiência
possibilitaria a análise de sua prática,especificamente no que se refere ao uso
intensificado das novas tecnologias no dia a dia escolar. A maioria desses docentes
atuava na educação básica (educação infantil a ensino médio), somente uma
professora trabalhava no ensino superior.
No decorrer da pesquisa, em virtude de algumas respostas indicativas de
dificuldades para o uso das tecnologias como recurso pedagógico, julgamos
necessário entrevistar também os coordenadores das escolas nas quais trabalham
os professores. As informações por eles fornecidas nos auxiliarão na compreensão
do universo nos quais esses professores estão inseridos, mas não serão discutidas
no presente trabalho.
No que se refere aos procedimentos metodológicos, optou-se pela utilização
dos instrumentos questionário e entrevista semi-estruturada. O questionário foi
estruturado com 23 perguntas, com as quais se procurou investigar, além do perfil
dos professores, a forma de utilização das mídias em geral por alunos docentes que
se graduaram por meio das tecnologias da informação e comunicação. Procurou-se
também identificar se os mesmos já possuíam computador antes do curso, se já
utilizavam e de que maneira e principalmente se os mesmos utilizavam os recursos
tecnológicos como recurso pedagógico, já que eles se graduaram por esses meios.
Em relação às entrevistas, estas foram realizadas com os 13 professores e os
respectivos coordenadores desses sujeitos. Os coordenadores pertenciam às 10
escolas onde os professores/sujeitos lecionam. Foram entrevistados 08
coordenadores, sendo que o critério para a seleção dos mesmos foi acessibilidade.
As perguntas da entrevista foram direcionadas para identificar em seus relatos,
como sua prática havia se modificado a partir de sua formação num curso de
pedagogia a distância, principalmente no que se refere ao uso das tecnologias como
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recurso pedagógico. Pensamos também em pesquisar elementos que
contemplassem a percepção delas sobre sua própria formação e sobre alguns
fatores que eventualmente pudessem interferir no uso ou não das tecnologias na
sala de aula.

4. Análises
O debate sobre a formação de professores, bem como as possibilidades e
desafios dessa formação, é de suma importância num país como o Brasil, onde
ainda lutamoscontra o analfabetismo e por melhores condições básicas de vida e
trabalho. No limiar do século XXI, a formação de profissionais para atuar numa
sociedade globalizada, multicultural, pós-moderna, necessita estar pautada na
qualidade dessa formação e nas possibilidades de inserção e qualificação das
pessoas na vida profissional. Essa formação não deve estar voltada apenas para a
execução de tarefas, mas para auxiliar na constituição de um profissional reflexivo e
capaz de transformar a realidade.
O tema formação de professores é um tema complexo, visto que esse
profissional atuará diretamente na mediação do conhecimento, contribuindo para a
formação moral e intelectual de outras pessoas. A formação de professores por meio
das TIC precisa ser analisada sob diferentes aspectos. No presente trabalho é
evidenciada a possibilidade de formação de professores em EAD numa perspectiva
aberta e a distância, com flexibilidade de horários, interação virtual e presencial de
todos os envolvidos no curso, e ancorada ainda no referencial de professor reflexivo.
Acreditamos que os alunos do curso em questão tiveram oportunidade de
refletir sobre o uso das tecnologias em sala de aula em diferentes momentos do seu
processo de formação e que vivenciaram situações durante a graduação que
certamente proporcionaram o que nos referimos aqui como inclusão social e digital.
No caso do modelo de curso em questão, destaca-se que a promoção de
inclusão social e digital se dá para todos os envolvidos no processo. Evidenciamos
alguns itens que consideramos corroborar o nosso argumento a saber: a seleção
dos tutores é feita com chamada pública para atuação com formação na área, o que
sugere um rigor e coerência com a proposta de apoio e mediação junto aos
discentes. Todos os tutores (presencial e a distância) lêem os textos sugeridos e
discutem sobre os mesmos nas reuniões com os professores da UFJF e, portanto,
há um crescimento de todos os envolvidos no processo.
Os alunos têm discussões sobre a sua própria formação e as possibilidades
do usos das TIC no ambiente escolar em várias disciplinas, o que promove uma
constante reflexão sobre a prática e sobre seu próprio conhecimento em construção.
O material didático utilizado não se refere ao uso de apostilas e sim de textos
originais de importantes autores na área da educação, bem como de clássicos da
sociologia, psicologia, filosofia, dentre outros que fazem parte do processo de
formação do estudante de pedagogia, e que são utilizados pelos professores do
curso para posteriores discussões, seminários, fóruns, dentre outros recursos
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utilizados na plataforma moodle e nos encontros presenciais.
Considera-se de suma importância também no formato do curso descrito no
presente trabalho, a possibilidade de contato com professores da UFJF e a estrutura
da Universidade que proporciona aos alunos uma integração com a realidade
universitária no momento dos encontros presenciais, seminários e no contato com a
pesquisa realizada na mesma.
A flexibilidade de horário que a EAD proporciona. Também favorece a
inclusão de pessoas que num curso presencial não teriam disponibilidade de estudo
visto os compromissos de trabalho e familiares, dentre outros.
Os dados que fazem parte da discussão deste trabalho foram coletados em
2010 através de questionário e entrevistas. Através do questionário, identificamos o
perfil destes pedagogos, formados pela modalidade EAD: eram professores de
várias idades e com diferentes tempos de trabalho na docência. Esses dados nos
fazem perceber que no curso em questão, a idade mais avançada não foi um
empecilho para busca por qualificação. Inicialmente, poder-se-ia pensar que
professores mais velhos não seriam atraídos por essa modalidade de curso, uma
vez que tenderiam a ter menos afinidade com os recursos tecnológicos. Essa
suposição, entretanto, não se efetivou.
No que se refere ao uso da informática e das tecnologias computacionais,
percebemos que uso dos mesmos parece já estar integrado nas ações rotineiras
desses professores, sobretudo na preparação de aulas. Nas respostas fornecidas,
os professores citaram alguns programas, aplicativos e ferramentas como Word,
Power Point, Internet, Correio Eletrônico e outros, de forma quase unânime na
prática cotidiana de preparação de aulas.
De modo geral, todos os professores entrevistados declararam haver
melhorado sua relação com as tecnologias, sobretudo por terem tudo essa
experiência no curso de graduação. Eles consideram sua importância no contexto
pedagógico, mas admitiram que muitas vezes não encontram apoio na escola para
uso das mesmas.
Acreditamos que durante todo o processo de formação desses alunos, os
mesmos tiveram oportunidade de refletir sobre o uso crítico dos meios tecnológicos
atuais e das mídias que estão integradas a esses meios. O fato desses alunos se
graduarem através das tecnologias oportunizou uma maior desenvoltura dos
mesmos com esses recursos, haja vista que muitos não conseguiam acessar emails, fazer pesquisas e transitar pelo mundo virtual, sendo que hoje declaram
possuir tais habilidades. Isso pode ser evidenciado na seguinte declaração:
Professor I: É...Com certeza porque o curso me proporcionou assim.. Essa
interação com a tecnologia, que na verdade há muito tempo eu não tinha
contato com essa tecnologia, a possibilidade de obter essas informações
que a gente tem... Então foi muito bom, eu agora sou tutor de um curso a
distância, então realmente me abriu um caminho bem diferente do que eu
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pensava...

Ao iniciar o processo de sua formação, mesmo considerando que seria um
curso a distância e que, portanto, necessitariam de uma integração constante com
os meios tecnológicos, muitos dos alunos não possuíam qualquer contato com o
mundo virtual. Em resposta à entrevista, nove declararam possuir dificuldades no
início de sua formação e dizem ter melhorado sua relação com as tecnologias ao
final do curso; quatro disseram não possuir dificuldades de uso no início da
graduação, mas declararam ter ampliado essa relação ao final de seu processo de
formação.
Esses dados nos revelam que a possibilidade de estar em contato com essa
nova via de comunicação virtual (num ambiente diferente e de estranhamento para
eles), certamente lhes proporcionou uma mobilização de questionamentos internos e
reflexões acerca de sua própria formação e também o desenvolvimento de novas
competências para atuação na sociedade informacional. Nesse sentido, o curso
funcionou, mesmo sem ser este o objetivo principal, como oportunidade de inclusão
digital. Este aspecto mereceria, em outros contextos, mais investigações. O formato
de proposta interativa do curso a distância via computador, lhes oportunizou a
imersão num mundo, que antes parecia distante para muitos deles.
A declaração da professora H pode ilustrar esse dado. Ao ser perguntada se
ela havia ampliado a utilização da tecnologia como recurso pedagógico, após o
curso, ela declarou:
Professora H: Sim, porque permitiu maior possibilidades de pesquisa, a
descoberta de novos sites que foi daí que eu descobri o site de jogos de
libras online, eu acho que foi muito válido. Na minha sala de libras trabalhei
o ano passado com o computador, com relação à imagem... Porque eu
necessito da imagem, do visual para estar trabalhando com os surdos e
agora com as atividades de libras online, vai ser mais útil ainda...

A busca pela formação a nível superior, num curso a distância por uma
diversidade de alunos, de diferentes faixas etárias, como já foi dito acima, demonstra
que a flexibilidade oferecida nessa modalidade de ensino pode fazer com que mais
pessoas procurem por essa opção. Percebe-se que o perfil dos alunos que
procuraram esse curso não evidencia facilidade com os meios tecnológicos, visto
que grande parte dos entrevistados declarou ter dificuldades no início do processo
de formação a distância. A professora B, ao ser questionada sobre suas dificuldades
no início do curso, declarou:
Professora B: Ah! No início eu tive muita dificuldade porque como eu havia
dito, eu não tinha... Eu não sabia nem mesmo passar e-mail. Então eu
comecei mesmo, eu acho assim do zero...

Dificuldade semelhante foi relatada pela professora M:
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Professora M: Nossa senhora quase que eu parei (risos), quase que eu
desisti, tive muita dificuldade... Muita mesmo porque já tinha assim uns
quinze a vinte anos que eu já estava parada então assim... Pra recomeçar
foi difícil e eu tinha que recomeçar também assim com uma tecnologia...

Também foi percebido nas entrevistas que apesar de declararem dificuldades
no início da graduação, os entrevistados consideram que tiveram uma boa formação
e que isso se reflete em sua prática de diversas maneiras. Os professores
declararam que o curso de Pedagogia, enriqueceu sua forma de ver a criança e que
as teorias estudadas no curso fortaleceram e embasaram suas atitudes em sala de
aula. Sobre sua atuação após o curso podemos destacar a fala da professora B:
Professora B: Considero que foi ótima a formação. Eu aprendi muito e
pude trazer da Pedagogia, para o curso de história que eu havia feito,
porque a gente numa formação especializada igual assim direcionada para
história, para matemática, para geografia, mas eu vou falar de história que
é o curso que eu fiz, a gente tem essa parte pedagógica, mas eu acho que
ela não atende do jeito que poderia atender... Ampliar mais até porque não
é a modalidade do curso... Então isso veio a acrescentar na minha prática
dentro de sala, da maneira deu expor a história mesmo para eu poder
trabalhar, para eu poder modificar a minha prática, se eu via que o aluno
não estava conseguindo aprender de uma forma, eu já introduzia outros
métodos, como trabalhos mesmo deles, apresentação, eu percebia que
uns tinham facilidade na oralidade, outros na escrita, outros através de um
vídeo, então eu pude diversificar mais.

Considerando que o espaço e o tempo da sala de aula se ressignificaram,
com vistas ao desenvolvimento exacerbado das TIC é importante verificar que
professores em formação se debrucem sobre as possibilidades que se abrem nesse
universo novo de possibilidades. O caminho para as mudanças se revela na reflexão
e na ação dos que estão à frente do processo educacional.
Percebe-se que o uso das tecnologias, principalmente os recursos da
informática, está presente culturalmente no dia a dia desses professores, que
declararam utilizar a internet para preparar aulas, como fonte de pesquisa, para se
comunicarem em redes sociais e se divertirem. Vê-se que o ciberespaço está
incorporado à vida dessas pessoas, que mesmo sem serem considerados “nativos
digitais” transitam no meio tecnológico o que pode ter sido facilitado pela sua
formação por meio das tecnologias.
O fato de as TIC estarem presentes na sociedade e da linguagem dessas
tecnologias ser essencialmente a linguagem dos jovens e das crianças do mundo
atual, implica uma integração das mesmas na escola. No entanto, é preciso também
que a escola supere a visão meramente instrumental das TIC. Mais do que saber
utilizá-las, é preciso que os profissionais da educação saibam das capacidades que
as mesmas possuem de ampliar a crítica e criatividade dos educandos. Segundo
Borges:
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O professor que se proponha a trabalhar com as mídias se inscreve numa
lógica de pesquisa. Observando os seus alunos, seus saberes, seus valores
e interesses, suas formas de aprender e o contexto social no qual a escola
está inserida, saturado de imagens, o professor reflexivo irá buscar nessa
bagagem a matéria prima para estabelecer novas práticas de ensino, mais
em sintonia com a contemporaneidade. Existem muitas pesquisas que
tratam do tema, e as formas de trabalhar pedagogicamente com as mídias
podem ser extremamente diversificadas. (BORGES, 2006, P.10)

A utilização das TIC como recurso didático, exige muito mais do que
treinamento, exige reflexão sobre suas possibilidades na construção do
conhecimento, na inclusão dos escolares na sociedade da informação e no
enfrentamento do desafio de que as crianças se tornem usuárias criativas e críticas
dessa nova linguagem de comunicação e não meras consumidoras (BELLONI,
2001). Segundo a autora, para responder aos desafios de integração das TIC aos
processos de desenvolvimento escolar, devem-se ter claras duas dimensões dessa
integração: sua visão como ferramenta pedagógica e como objeto de estudo.
Neste sentido, a professora B, que também declarou que teve grande
dificuldade com a tecnologia e suas possibilidades no início de sua formação, revela:
Professora B: Eu tô fazendo um trabalho sobre homofobia na escola... a
violência que aconteceu há pouco tempo, foi um dos meus
questionamentos... eu acho assim a maioria das pessoas viram isso através
de um meio popular que é a televisão de uma mídia de massa, mas eu acho
interessante você levar esses temas para dentro da sala de aula... Mesmo
uma fotografia, vídeo... Sempre gostei de trabalhar muito com todos os
recursos disponíveis que a gente tem para a gente poder introduzir um
assunto, ou até mesmo dar continuidade a um assunto.

Como já o dissemos, num curso a distância que se realiza de forma interativa,
a possibilidade de oferecer inclusão digital a professores que normalmente teriam
dificuldades em transitar com a linguagem computacional, se transforma em
realidade. Esse formato de curso possibilita também que as pessoas que participam
dele interajam com as novas linguagens de comunicação das novas gerações. O
computador amplia os momentos de encontros, agora não mais num espaço
circunscrito numa sala de aula em um determinado lugar, mas numa rede de
interação que está disponível em diferentes momentos do dia e noite.
Cumpre salientar a importância da integração das Tecnologias da Informação
e Comunicação na sala de aula. É importante também que essa integração se faça
de maneira consciente e significativa.
Ainda na fala da professora B:
Professora B: Eh, dá vontade de falar muito mais! Por exemplo, da prática,
lá no Polivalente... Por estar estudando Renascimento, Reforma Protestante
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e Contra Reforma, Monarquia Absolutista, aí eu sugeri, que fizessem um
trabalho que usassem a criatividade deles, aquilo que eles dominam, que
eles gostam de fazer e que iria facilitar o trabalho, a apresentação, aí eles
gravaram do youtube, fizeram DVD e puderam mostrar aquilo que tinha de
melhor, através das imagens, através mesmo da fala que eles pegaram de
outros professores, até mesmo de universidades, foi muito interessante,
porque cada um focou um ponto. Então, mesmo repetindo o tema, não ficou
a mesma coisa, ficou diversificado o trabalho.
E quando você pediu para eles usarem a criatividade, aí eles foram na
tecnologia....
É na tecnologia, eles foram na informática, porque eu acredito né e é
verdade que eles dominam muito bem! Eles têm facilidade, e eu percebi que
depois deles apresentarem tudo, eles mesmos ficaram admirados como
ficaram bons os trabalhos assim dos colegas... Então foi uma coisa assim,
que eu acho que a tendência é só de melhorar, se a gente continuar
incentivando.

Nas considerações da professora G quando indagada sobre o que ela
destacaria no seu processo de formação como pedagoga:
Professora G: O que mais me marcou foram os seminários... Porque nos
primeiros então nós tínhamos muito medo do que ia ser , como ia ser...
Tudo novo pra gente, então o que mais me marcou foram as equipes em si,
como elas apresentavam bons trabalhos, como que todo mundo se
empenhava, apresentava... Quem não tinha muita habilidade com
computador começou a apresentar trabalhos em Power point, fazer vídeos...
Então, assim, a pessoa não sabia, mas se empenhou a ponto de conseguir
fazer aquilo, achei muito bacana, principalmente aqueles alunos lá de Rio
Pomba, né, eles nem eram professores, trabalhavam no CEFET, nem eram
professores, e tal... Assim, achei muito rico o curso.

5. Conclusões e Considerações Finais
Ao iniciarmos essa pesquisa, consideramos a possibilidade de que os
professores formados por meio das tecnologias da informação e comunicação
utilizariam mais os recursos tecnológicos em sua prática pedagógica. Por meio das
declarações dos professores, percebemos que estes sujeitos parecem interagir mais
e melhor com o ciberespaço, após terem concluído o curso. Essa interação
possibilita o acesso a informações e conhecimentos que certamente contribuirão em
seu trabalho de educador.
Percebe-se que a vontade de utilização pedagógica dos recursos
tecnológicos existe em potencial nas respostas desses professores. Alguns os usam
frequentemente em sua prática cotidiana, visto que nove deles continuam seus
estudos em EAD; outros criam novas possibilidades de uso das ferramentas em
ambientes específicos de dificuldades cognitivas. Entretanto, muitos não utilizam tais
recursos por esbarrarem em questões de espaço físico sem condições de uso e, às
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vezes, pela falta de vontade dos envolvidos no processo educacional.
O que pudemos observar é que, mesmo considerando os meios digitais como
potenciais colaboradores para a aprendizagem, muitos deles ainda não utilizam
esses meios como declaram desejar. A não utilização ou a utilização inconstante
das TIC no contexto em questão deveu-se a fatores diferenciados. A escola, por
exemplo, muitas vezes recebe os computadores, mas não os mantém em condições
de uso. Outros fatores destacados foram: a falta de incentivo por parte dos
coordenadores pedagógicos ou mesmo a crença de que algumas disciplinas não
estão abertas ao uso das tecnologias. Vê-se que há a necessidade de promoção de
formação no sentido de evidenciar as potencialidades desses meios que ainda não
são objetos de reflexão pelos professores e equipe pedagógica.
É importante considerar que, os professores ao vivenciarem em seu processo
de formação o uso das TIC, conseguem visualizar possibilidades de utilização das
tecnologias no seu fazer pedagógico. Por meio das entrevistas e de nossa
observação, foi possível notar que os professores consideram que sua formação foi
significativa e que contribuiu para ampliar seu olhar sobre a cultura dos jovens. Os
professores, alunos de EAD, declaram perceber a importância dos seminários
realizados e o contato com professores e alunos de outros pólos.
Por fim, consideramos que o curso de Pedagogia EAD tenha contribuído para
a inclusão digital de futuros professores que estarão na prática ainda por algum
tempo lidando com o desenvolvimento tecnológico característico dos tempos de
modernidade tardia. Espera-se que o professor adquira não só habilidades para o
uso das tecnologias, mas que saiba utilizá-las de maneira consciente, num ambiente
interativo e com propostas capazes de instigar aos alunos a buscar também auxílio
nas tecnologias para resolução dos problemas apresentados a eles.
O potencial das TIC, integradas ao processo educacional, ainda não é
amplamente explorado pela educação. É preciso que sejam oferecidos cursos e
experiências significativas sejam compartilhadas através de pesquisas na área, para
que o professor possa cada vez mais sentir segurança para explorar um campo que
se abre e que pode estar amplamente a serviço da educação e do desenvolvimento
humano.
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Resumo:
A Educação a Distância é uma modalidade educacional, na qual alunos e professores estão
separados, física ou temporalmente, fazendo-se necessário a utilização de tecnologia da
informação e comunicação. No estado do Amapá esta modalidade é fomentada principalmente
pela Rede E-TEC, um programa do Governo Federal com intuito de levar a educação ao
interior do país. Objetivou-se com esta pesquisa elencar características dos profissionais
atuantes nesta modalidade no Amapá, na qual o presente trabalho compõe o resultado de uma
pesquisa estatística. Para obtenção dos dados optou-se pelo uso de questionário via internet,
onde a amostra observada constitui-se de 64 profissionais atuantes, representando 25,60% do
total de 250 professores do programa de cursos ofertados pela Rede E-Tec no estado do
Amapá. Desta forma, encontram-se abarcadas nesta pesquisa, informações de ordem
qualitativa e quantitativa que apontam as características destes profissionais.
Palavras-chave: Educação a Distância, Rede E-Tec e Formação de Professores.
1 INTRODUÇÃO
O século atual, está sendo marcado pelo avanço das tecnologias e pelo acesso a uma
alta complexidade de informação no menor intervalo de tempo, neste cenário, o mundo
globalizado tem a necessidade de otimizar e redimensionar o tempo, este formato provoca
uma mudança de paradigmas e processos sociais.
Hoje conhecer e saber usar um novo recurso tecnológico significa: acesso, difusão e
produção de conhecimento. Contudo, não podemos deixar de considerar que o acesso desigual
às novas mídias tende a agravar as já graves desigualdades sociais e regionais, especialmente
em países como o Brasil.
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De acordo com MORAN (2012), entende-se por Educação a Distância (EAD),
modalidade ou processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores
e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente, onde os mesmos não estão
normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, neste formato, as teorias da
aprendizagem são repensadas num formato educacional além dos limites espaciais.
Não se observa uma exatidão consensual entre os pesquisados sobre o início da EAD
no Brasil, acredita-se que as primeiras experiências nesta modalidade no Brasil tenham ficado
sem registro, visto que os primeiros dados conhecidos são do século XX, conforme citado
por MAIA & MATTAR, 2007.

A região norte do Brasil, historicamente sofre com um apartheid social, em vários
setores e pouca condição humana alicerçada pela extrema desigualdade social, tanto em
aspectos de infraestrutura, como nos princípios fundamentais do direito à vida, conforme
preconizado na Constituição Federal de 1988, como saúde e educação, fizeram com que nos
últimos anos, investimentos federais, fossem destinados à esta região do país.

Um dos investimentos, foram no setor educacional com a interiorização da rede
federal de educação profissionalizante, através da criação dos Institutos Federais, e no âmbito
desta rede, surge em 2007 o Programa E-tec, com oferta de cursos técnico em modalidades
EAD, e que no ano de 2010 foram implantados no estado do Amapá, através do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá.

O Sistema E-tec Brasil é um programa do governo federal, lançado em 2007, que visa
à oferta de educação profissional e tecnológica a distância e tem o propósito de ampliar e
democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos, em regime de
colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios. Os cursos serão ministrados
por instituições públicas.

O MEC é responsável pela assistência financeira na elaboração dos cursos. Aos
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estados, Distrito Federal e municípios cabe providenciar estrutura, equipamentos, recursos
humanos, manutenção das atividades e demais itens necessários para a instituição dos cursos.

2 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL: OS AVANÇOS E
POTENCIALIDADES

A história da EAD no Brasil, surge com o advento dos veículos de comunicação,
conforme aponta ALVES (2007);

As pesquisas realizada em diversas fontes mostram que pouco antes de 1900
já haviam anúncios em jornais de circulação no Rio de Janeiro oferecendo
profissionalização por correspondência. Tratava-se de curso de datilografia
ministrado não por um estabelecimento de ensino, mas sim por professora
particular. Não obstante essas ações isoladas, que foram importantes para
uma época em que se consolidava a República, o marco de referência oficial
é a instalação das Escolas Internacionais, em 1904. A unidade de ensino,
estruturada formalmente, era filial de uma organização americana que, aliás,
até hoje existe, com presença em alguns países. Os cursos oferecidos eram
todos voltados para as pessoas que pretendiam estar empregadas,
especialmente no comércio e no setor de serviços. O ensino era,
naturalmente, por correspondência, com remessa de materiais didáticos pelos
correios, que usavam principalmente as ferrovias para o transporte. Nos vinte
primeiros anos tivemos, portanto, apenas uma única modalidade, a exemplo,
por sinal, de todos os outros países. (JOSÉ ROBERTO ALVES; 2007).

Diante do exposto, observa-se que nas décadas de 1960, 1970 e 1980, o Governo
Federal, fundações estaduais, instituições particulares e não governamentais, como a
Fundação Roberto Marinho, ampliaram os cursos a distância, focalizando a alfabetização de
jovens e adultos, cursos profissionalizantes, cursos supletivos do primeiro e segundo graus,
utilizando os diferentes recursos, como o correio (kits com materiais impressos e fitas em
vídeo e áudio), o rádio e a televisão via satélite (modelo de teleducação) como uma segunda
oportunidade.

MUGNOL 2009, afirma que as primeiras iniciativas em educação a distância no Brasil
se deram por meio de cursos por correspondência, o rádio e televisão foram usados como
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meios de apoio. Em meados dos anos 90, com a disseminação das tecnologias de informação
e de comunicação, começam a surgir programas oficiais e formais de EAD incentivados pelas
secretarias de educação municipais e estaduais, algumas iniciativas isoladas e outras em
parceria com as universidades.

Os primeiros programas formais, criados sob a ótica da regulamentação da década de
90, eram voltados para a Formação Continuada de Professores da Rede Pública. São
exemplos dessas iniciativas o Projeto Nave em São Paulo (ALMEIDA, 2001); o Projeto
Virtus em Recife (NEVES; CUNHA 2002); o Projeto do NIED UNICAMP realizado em
parceria com a Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Estadual de Maringá
(VALENTE, 2000).

A entrada do século XXI caracterizou o fim das iniciativas apenas particularizadas no
campo da EAD. Deu início a uma era de amplos debates sobre esta modalidade, muito embora
uma parte significativa da comunidade educacional continue considerando-a como uma
modalidade diminuída de ensino e sem qualidade suficiente para ser equiparada à educação
presencial.

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) e os Polos de Ensino Profissionalizante
Técnico (Rede E-tec Brasil), são projetos iniciados pelo Governo Federal, com o intuito de
expandir a oferta nesta modalidade no Brasil, ressalta-se que, pesquisas apontam o
crescimento exponencial em todas os níveis de ensino na última década no Brasil.

Neste cenário, faz-se necessário um estudo do perfil profissional, dos agentes que
atuam nos Polos de Educação a Distância no estado do Amapá, como parâmetro de avaliação
da qualificação no que tange esta modalidade de ensino neste formato.

3. MEDOLOGIA
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A presente pesquisa, pretende elencar aspectos fundamentais da formação profissional
destes docentes que atuam na EAD no estado do Amapá, através da rede E-Tec, discutindo
uma formação que avança no sentido do desenvolvimento profissional do professor, com vista
à construção de uma identidade reflexiva onde se identifique como sujeito ativo: como
profissional da educação.
Na obtenção dos dados optou-se pelo uso de questionário via internet, na qual a
amostra observada constitui-se do total de 64 profissionais atuantes em diversos seguimentos
do ensino a distância, representando 25,60% do total de 250 professores, do programa de
cursos ofertados pela Rede E-Tec no estado do Amapá.
Para identificar o perfil dos profissionais, foram divididos os seguintes critérios: Tipo
Formação Docente (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo); Experiências Profissionais
(presencial e EAD); e Conhecimentos Tecnológicos. Desta forma, encontram-se abarcadas
nesta pesquisa, informações de ordem qualitativa e quantitativa que apontam as características
destes profissionais.

4. ANÁLISE DOS DADOS
No que se refere a formação dos docentes, a amostra coletada imprimiu os seguintes
resultados: o tipo de graduação dos professores atuantes na educação a distância no estado do
Amapá, a licenciatura possui o maior quantitativo,

com 33 (51,56%), seguida pelo

bacharelado em 25 (39,06%), e tecnólogo com 6 (9,38%) docentes, conforme gráfico abaixo:
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Figura 1: Tipo de graduação dos docentes.

No que se refere a especialidade em educação a distância, os dados nos informa que do
total de 64 professores atuantes, apenas 17 (26,56%) dos docentes, possuem título de
especialista na área, 7 (10,94%) estão com a especialização em andamento, e 40 (62,50%) não
possuem e nem se encontra cursando, como demonstra o gráfico:

Figura 2: Título de especialista em educação a distância.

Nota-se ainda que dos 17 docentes especialistas em educação a distância, 11 (64,71%)
são licenciados, 5 (29,41%) são bacharéis e 1 (5,88) possui formação tecnológica.

Figura 3: Especialistas por tipo de graduação

Já para os 7 docentes que estão com a pós-graduação em andamento, 4 (57,14%) são
licenciados, 2 (28,57%) são bacharéis e 1 (14,29%) tecnólogo. Os dados nos chama atenção
para o fato que, somando o número de especialista, com o quantitativo de docentes com
especialização em andamento, no futuro haverá: licenciados com 15 docentes especialistas,
bacharéis 7 especialistas, e tecnólogos 2 docentes titulados, como nos mostra o gráfico, a
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seguir:

Figura 4: Projeção esperada de especialistas no futuro, por tipo de graduação.

Sendo assim, comparando a quantidade de docentes especialistas atuais, com os
possíveis especialistas no futuro, os licenciados representarão 45,45% de sua população
especialistas, os tecnólogos terá 33,33%, e os bacharéis representará 28,00%, apresentando o
menor índice de interesse em se especializarem.

No que compete ao ensino presencial tradicional, obtemos os seguinte resultados: o
número de 29 (45,31%) docentes possuem experiência de 1 a 5 anos, 18 (28,13%)
compreende entre 6 a 10 anos, e 17 (26,56%) com mais de 10 anos de experiência
profissional, conforme o gráfico, a seguir:

Figura 5: Tempo de experiência em ensino presencial.
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Os resultados demonstraram que 45,31% da amostra, os docentes que possuem até 5
anos de experiência no ensino presencial, e que 26,56% já contemplam experiência
significativa de atuação. Contudo, no que se refere a experiência profissional docente no
ensino a distância, 37 (57,81%) possuem até 1 ano de experiência, 14 (21,88%) compreende
de 1 a 2 anos, 5 (7,81) têm 3 anos, 5 (7,81%) representam 4 a 5 anos, 3 (4,69%). Nenhum
docente atingiu mais que 9 anos de experiência na EAD, conforme nos demonstra a figurar, a
seguir:

Figura 6: Tempo de Experiência em educação a distância.

A figura 6 nos informa que, aproximadamente 60% da população de docentes,
possuem até 1 ano de experiência, e que até 2 anos de experiência encontra-se o valor total de
79,69%. Destacamos ainda nenhum docente pontuou mais que 9 anos de atuação em EAD.

Questionados referente ao conhecimento em informática, os docentes passaram a
responder que:
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Figura 7: Conhecimento em Informática

Nota-se que 44 (68,75%) dos docentes responderam ter conhecimento intermediário,
com conhecimento avançado o quantitativo foi de 18 (28,13%), e 2 (3,12%) responderam ter
conhecimento básico em informática.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação a Distância pode ser considerada a mais democrática das modalidades de
educação, pois se utilizando de tecnologias de informação e comunicação transpõe obstáculos
à conquista do conhecimento e consegue se adequar a uma educação humanista e dinâmica,
além de inclusiva.

A conhecimento tecnológico se apresentou na pesquisa, como uma informação
positiva no que compete aos conhecimentos tecnológicos dos professores, sendo informado o
valor de aproximadamente 68% com conhecimento tecnológico intermediário.

Vale ressaltar que na educação a distância as tecnologias da informação não são
protagonistas do ensino e aprendizagem, sendo assim o conhecimento tecnológico não garante
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o ensino com qualidade. As tecnologias fomenta a EAD , como "mecanismo de meios" para
que o processo ocorra.

Observou-se ainda, que o estado do Amapá vive uma realidade, onde os profissionais
que atuam na EAD, não possuem tempo de experiência profissional no ensino a distância,
uma vez que, 57% dos sujeitos participantes da pesquisa, afirmam ter menos de um ano de
atuação nesta modalidade de ensino, e quase 80% da população de docentes possuem menos
de 2 anos.

Sendo assim, espera-se que este trabalho, sirva de parâmetro para discussões entre
gestores e representantes institucionais, para qualificação dos sujeitos atuantes nesta
modalidade no extremo norte do Brasil, bem como, sirva de base para novos estudos
científicos sobre o perfil dos profissionais no Amapá.
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RESUMO

Este relato apresenta uma reflexão sobre a experiência do Curso Técnico em Secretaria
Escolar, na modalidade a distância, ofertado no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro, Campus Nilo Peçanha – Pinheiral, Núcleo de Educação a
Distância a partir do ano de 2015. O curso é desenvolvido através do Profuncionário,
programa que visa formação dos funcionários de escola em habilitação compatível com a
atividade que exerce e nesse sentido, o trabalho tem como objetivo registrar, discutir, refletir
e contribuir para as discussões e pesquisas educacionais voltadas para a formação em
nível técnico dos funcionários de escola, condição importante para o desenvolvimento
profissional e aprimoramento no campo do trabalho. Como resultado destacamos a
importância e possibilidades da EAD na formação profissional e avaliamos seus impactos
na vida dos alunos através da análise de nossa prática e também de depoimentos de tutores
presenciais e cursistas.
Palavras-chave: Educação à distância. Formação Humana. Formação Profissional.
Tutoria.
ABSTRACT

This report reflects the experience of the Technical Course in School Secretary, distance
mode, offered at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio de
Janeiro, department Nilo Peçanha - Pinheiral, Distance Education Center from the year
2015. The course is developed through Profuncionário, program aimed at training of school
officials in compatible enabling with the activity that exercises and in that sense, the work
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aims to register, discuss, reflect and contribute to the discussions and focused educational
research for training in technical level of school employees, important condition for
professional development and improvement in the work area. As a result, we show the
importance and possibilities of distance learning in vocational training and assess their
impact in the lives of students through analysis of our practice and testimonials from present
tutors and course participants.
Keywords: Distance Education. Human formation. Professional qualification.
Tutoring.

Introdução
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de JaneiroIFRJ/Campus Nilo Peçanha – Pinheiral, Núcleo de Educação a Distância - NEAD,
oferece, por meio do convênio com a Rede e-Tec Brasil, o Curso Técnico em
Secretaria Escolar - CTSE, na modalidade a distância - EaD, através do
Profuncionário, programa que visa a formação dos funcionários de escola em
habilitação compatível com a atividade que exerce.
A formação em nível técnico dos funcionários é uma condição importante
para o desenvolvimento profissional e aprimoramento no campo do trabalho e,
portanto, para a carreira profissional conforme dispõe a Portaria n° 1.547, de 24 de
outubro de 2011. Assim, conhecendo as possibilidades da EaD, a dimensão do
Brasil, suas peculiaridades regionais e a demanda por capacitação dos funcionários
públicos, sejam municipais, estaduais ou federais, envolvidos na Educação, o
Governo Federal vem implementado políticas de capacitação destes funcionários.
No IFRJ, o Profuncionário foi implantado no ano de 2014 com início da
primeira turma em fevereiro de 2015 e atualmente conta com duas turmas do
referido curso, totalizando 300 alunos. Sendo que são atendidos os seguintes
municípios: Arraial do Cabo; Barra Mansa; Engenheiro Paulo de Frontin;
Guapimirim; Pinheiral; Piraí; Porto Real; Resende; Rio Claro; Rio das Flores; São
José do Vale do Rio Preto e Volta Redonda.

A Educação a Distância
De acordo com o Decreto nº 5622, de dezembro de 2005, que regulamenta
o artigo 80 da LDB e versa sobre a modalidade EaD, sua caracterização é
apresentada no Art. 1º como “modalidade educacional na qual a mediação didático___________________________________________________________________________
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pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos”.
Kenski (2013, p.110), afirma que a EaD se dá “apoiada em suportes
tecnológicos variados, a educação a distância é, sobretudo, uma forma diferenciada
de ensinar e aprender”. Nesse sentido, temos o potencial da modalidade que visa
atender demandas de formação e representa um instrumento onde se promovem
novas oportunidades e no caso do Profuncionário, a questão que se pretende é
alcançar os funcionários que já atuam na escola, mas desempenham papel/função
sem a devida habilitação.
Ainda em reflexão com Kenski (2015), temos:
Organizados em rede, professores-alunos e alunos-professores podem
refletir, discutir, interagir uns com os outros e criar novas formas de
procedimentos pedagógicos que os auxiliem na prática profissional:
presencial ou a distância. Aprendem os princípios e as práticas de como
atuar em equipes. Vivenciam e incorporam novas formas de ensinar e
aprender mediadas por tecnologias de colaboração e interação. (KENSKI,
2015, p.434.)

A construção de novas aprendizagens por parte dos estudantes de EaD é
algo que deve ser destacado, levando-se em conta, inclusive, que há alunos de
diferentes realidades, diversos meios culturais e vivências, uns com experiência em
cursos EaD e outros não - o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem - AVEA é
de uso intuitivo e possibilita que os estudantes circulem de forma autônoma dentro
da realidade do CTSE: envio de tarefas, participação nos fóruns, comentários e
interações com os demais integrantes, inserção de imagens/arquivos nos espaços
de interação e outros.
O curso Técnico em Secretaria Escolar no IFRJ
O curso faz parte do Eixo Tecnológico – Desenvolvimento Educacional e
Social, sendo ofertado de forma Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio e
na modalidade à distância, com carga horária mínima de 1200 horas, conforme
proposta do Plano de Curso (2013. p. 6). E prepara profissionais que realizam
atividades de registro escolar, matrícula e transferência de estudantes; organizam
turmas, elaboram registros do histórico escolar dos alunos; controlam e organizam
os arquivos das atividades acadêmicas entre outras atividades que fazem parte do
cotidiano escolar.
___________________________________________________________________________
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Para a implementação do curso foram analisados os documentos legais
vigentes como Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, Diretrizes Curriculares para
a Educação Profissional, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as orientações
do Programa as quais constam no Caderno de Orientações Gerais.
A matriz proposta considera todas as disciplinas indicadas na matriz
nacional do Programa, o qual é proposto em módulos, no entanto foi realizada uma
redistribuição das disciplinas a fim de atender a periodicidade trimestral de acordo
com o regulamento dos cursos técnicos na modalidade EaD do IFRJ.
A metodologia segue alguns princípios dos atuais cursos já oferecidos pelo
NEaD/IFRJ no que se refere à periodicidade (trimestral), valores das notas para
composição da média final do aluno, utilização de Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem (AVEA), tutoria a distância e tutoria presencial nos polos de apoio
presencial. Utiliza o material didático proposto pelo Profuncionário incluindo no
programa de Ensino de cada disciplina as atividades da Prática Profissional, sendo
que o aluno conta com atividades que são contextualizadas com a sua rotina de
trabalho como funcionário de escola.
O planejamento é realizado de forma integrada, ou seja, os professoresformadores junto à coordenação do curso realizam reuniões periódicas para a
organização das unidades no AVEA e para os encaminhamentos das aulas a
serem realizadas nos polos. Sendo que a necessidade desta prática foi percebida
devido às especificidades das disciplinas que apresentam conteúdos que remetem
à investigação empírica, analítica e reflexiva direcionadas às práticas dos cursistas
como funcionários de escolas estabelecendo um elo entre elas no que se refere
aos conteúdos de formação pedagógica e específica. Desse modo, contemplando
a formação pedagógica e específica buscamos a integração dos conteúdos para
promover práticas de aproximação do aluno ao trabalho realizado nas escolas.
Como proposta do Profuncionário em seu caderno de orientações gerais
apresentamos no curso a Prática Profissional Supervisionada (PPS) na qual:
Não se vai somente aplicar ou usar (ter competência para) conhecimentos
adquiridos nos núcleos de formação pedagógica e formação específica. Ao
contrário, a PPS é um lugar e um momento em que o aplicar e usar
conhecimentos se tornam problemáticos, críticos, exigindo compreensão,
explicação, construção e reconstrução do saber e do saber fazer. (p.59)

Faz-se relevante ressaltar que desde o momento do planejamento do curso
todos os momentos relativos às PPS, até a avaliação das atividades podem ser
considerados prática. Os próprios cadernos didáticos apresentam as “pratiques”
que adequamos às realidades dos polos. Dentre as atividades elencadas temos o
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Memorial como instrumento pedagógico de avaliação das disciplinas que são
oferecidas. Além disso, realizamos uma avaliação final integrando as disciplinas
dos trimestres que estão sendo oferecidos no polo. É o momento de consolidação
do saber adquirido durante o período de atividades. Como avaliação final já
exploramos, mapas conceituais, estudos em grupo e painel integrado. Temos a
oportunidade de estar no polo com os alunos e avaliar o trabalho de forma
individual e coletiva. Estamos explorando um dos propósitos do curso que é
transformar o saber da vivência em prática educativa para a construção de outras
relações sociais mais humanizadas.
Os “atores” envolvidos neste processo são fundamentais. O trabalho
perpassa a equipe de coordenação geral, de curso e tutoria. Transita, é discutido
e organizado com os professores formadores das disciplinas. Os detalhes para o
AVEA sobre as unidades e trâmite de registros de alunos e acompanhamento pela
secretaria acadêmica. O desenvolvimento dos conteúdos pelos tutores a distância
e tutores presenciais por meio de aulas que são planejadas pelos professores
formadores. Além disso, temos os coordenadores de polo que necessitam criar e
manter uma estrutura para que tudo aconteça da melhor forma nos dias previstos
em cronograma.
Enfim, o movimento é dinâmico para que o curso funcione e dê conta de
seus objetivos. A realidade que vivenciamos atualmente no NEaD tem atendido
aos anseios dentro das possibilidades que temos na conjuntura vigente em nosso
país.
A atuação do tutor no Curso Técnico em Secretaria Escolar
O processo de seleção dos tutores para a tutoria a distância das disciplinas
e também para a tutoria presencial ocorre através de edital público. O NEaD
prepara seus tutores a distância através do “Curso de Formação de Tutores a
Distância” e seus tutores presenciais através de Encontros Pedagógicos.
As atribuições do tutor segundo a Resolução/CD/FNDE nº 18, de 16 de
junho de 2010 são: Exercer as atividades típicas de tutoria a distância ou
presencial; assistir aos alunos nas atividades do curso; mediar a comunicação de
conteúdos entre o professor e os cursistas; apoiar o professor da disciplina nas
atividades do curso; acompanhar as atividades do ambiente virtual de
aprendizagem AVA e nos encontros presenciais.
Os modelos de tutoria são diversos e cada instituição adota aquele que
atende melhor a proposta pedagógica do curso. No NEaD/IFRJ o modelo de tutoria
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a distância tem como foco a interação que é de fundamental importância para o
desenvolvimento da aprendizagem do aluno.
Neste contexto, Amorim (2013) destaca as competências consideradas
fundamentais aos tutores que atuam no NEaD. A saber: domínio do conteúdo;
domínio das ferramentas tecnológicas; capacidade para estimular a busca do
conhecimento; capacidade para realizar a mediação pedagógica interagindo no
AVEA; capacidade de acompanhar e avaliar o processo ensino aprendizagem;
capacidade de demonstrar empatia, tolerância e afetividade; capacidade de
mediação no AVEA; capacidade de fornecer feedback; aprofundamento no
conteúdo; capacidade de estabelecer vínculos afetivos com os alunos; capacidade
de realizar avaliação; capacidade de criar estratégias de motivação e incentivo
para os alunos.
A aprendizagem é facilitada pelo tutor a distância considerando suas
competências e os recursos tecnológicos, que na opinião de Santos (2005),
são interfaces mediadoras na relação professor- aluno e conhecimento. O
que exige do professor competências para criar um ambiente favorável
para que o aluno possa demonstrar seu potencial através da utilização de
mídias e diversas linguagens. Cabe ao professor, gerir, mediar, reutilizar e
produzir comunidades de práticas de cidadania (SANTOS,2005, p..21)

E, sobre a relevante atuação do Tutor Presencial, este também interage com
os estudantes diretamente nos polos de apoio onde prestam suporte, direcionam
tarefas, tiram dúvidas, ministram aulas e auxiliam os que não possuem habilidade
plena no computador. É um facilitador da aprendizagem, por ser o ponto de apoio
pedagógico quando os estudantes possuem dúvidas em determinadas disciplinas
ou na execução de algumas tarefas determinadas. A dinâmica de atuação é
significativa quando se percebe o entrosamento entre o grupo e a resposta de tal,
pois nestes casos não há desligamento e/ou evasão, os estudantes permanecem
e se envolvem na condução dos estudos.
Impactos do curso na formação do aluno na perspectiva da formação
humana e cidadã
Avaliar impactos é uma questão complexa e exige uma pesquisa ampla e
seus devidos instrumentos avaliativos o que não é intenção deste texto. Com
pouco mais de um ano de atividades desenvolvidas nesse curso estamos iniciando
processos de avaliação que nos permitam perceber o impacto do curso na vida
dos alunos.
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Neste contexto, fica evidente que os alunos trabalhadores das escolas em
diversos municípios que exercem funções sem a devida formação conseguem se
perceber como trabalhadores da educação. A questão da identidade desses
trabalhadores percorre todo o curso e é possível perceber a dificuldade dos alunos
em compreender porque se faz necessário estudar tanto sobre educação, suas
políticas e legislações num Curso Técnico. Todos são partícipes da construção de
sua escola.
Partindo desta premissa, registramos a seguir depoimentos de tutores
presenciais e cursistas que nos permitem corroborar a afirmação acima.
Cursista L.- Polo Rio Claro - Sou L. e tenho 33 anos. Ao iniciar o curso de
Secretaria Escolar pensava em aperfeiçoar meus serviços e assim poder oferecer
um serviço de qualidade. Mas o curso me trouxe muito mais que isso, além do
conhecimento, me fez redescobrir a educação e me mostrou que somos bem mais
que funcionários é todos educadores e devemos ser mais participativos, ativos
dentro da escola, buscando uma educação de qualidade a todos.
O curso me proporcionou saber mais sobre a história e luta pela educação
no Brasil ao longo do tempo, a compartilhar ideias adotadas e que deram certo em
outras escolas e podem ser aproveitadas por todos. Enfim o curso tem causado
grandes modificações, já não me sinto indiferente frente os problemas que surgem,
pelo contrário tenho um olhar mais humanizado, procuro soluções, buscando a
construção de uma escola democrática, inclusiva e abrangente. Hoje já colho
alguns frutos em minha escola. Os pais/responsáveis estão mais presentes,
participativos e os funcionários mais comprometidos. Também consegui me
classificar no concurso da prefeitura de Angra dos Reis para secretaria escolar,
não passei entre as vagas disponíveis, mas já foi um bom começo para alguém
que não conclui o curso.
Não posso deixar de dizer que o curso a cada dia me deixa com vontade de
ir além, de buscar o conhecimento e a informação e de investir na área da educação,
pretendo cursar pedagogia, após o término do curso.
Tutora Presencial A. - Rio das Flores- A experiência de sucesso que tenho
de meus alunos são os avanços com a tecnologia, já que a maioria não estava
habituada com o mesmo. Diziam que não sabiam nada e que o curso trouxe um
grande incentivo, o aprender o usar e levar para o seu dia-a-dia.
Segundo as cursistas I. e S., além da tecnologia o curso tem trazido muitas
informações, já que o curso, solicita pesquisas e isso faz com que suas experiências
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se transformem em grandes aprendizados, podendo assim os mesmos levarem
para seus trabalhos.
Sem contar com a dedicação que todos apresentam no curso com as aulas
variadas e atividades que são oferecidas.
Tutora Presencial J. – Polo Engenheiro de Paulo de Frontin- Observo
que os cursistas estão se apropriando a cada dia de suas atividades e fazendo uma
ponte direta com a escola. As dificuldades que vão surgindo, compartilhamos com
as coordenações para buscar soluções em conjunto.
A aluna L., relatou que começou o curso apenas para se para atualizar e já
possui esse curso. Mas diz que está aprendendo e revendo paradigmas, e suas
conquistas, conspiram para um novo olhar.
Podemos destacar como experiência de sucesso, a interação das mesmas
na realização das atividades nos polos, pois temos grupos distintos de cidades:
Paulo de Frontin e de Paty de Alferes. Mas isso não é barreira, pois se interagem
muito bem entre si e trocam experiências de diferentes municípios enriquecendo o
grupo.
O curso é para elas uma grande e nova oportunidade profissional, pois
percebo a garra e determinação para o tão sonhado certificado de conclusão.
Conforme os depoimentos apresentados, o curso está priorizando a
participação e o diálogo em diferentes momentos que constituem o mesmo
processo. Torna-se evidente os avanços conquistados e a abertura a possíveis
mudanças a partir das dificuldades apresentadas. A cada encontro nos polos ou no
próprio NEaD podemos corroborar essas falas de satisfação da maior parte dos
alunos e tutores. Os cursistas fazem questão de relatar que são funcionários de
educação que fazem parte da escola e podem contribuir.
Segundo Ramos (2010, pág.14) “essa é uma perspectiva que propõe a
autonomia e valorização dos trabalhadores, permitindo aos mesmos uma visão
crítica sobre o sentido da educação e da formação para o trabalho”. Se eles
conseguirão transformar a escola em que trabalham não sabemos ainda, mas com
certeza e com base na fala de alguns: “não serão mais os mesmos depois desse
curso”.
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Concluindo
Como educadores não podemos perder de vista o verdadeiro sentido da
educação que é a formação para emancipação, reflexão sobre a realidade em que
se vive. Desse modo, como destaca Ramos,
Estamos provocando e transformando nossos alunos em “cidadãos
capazes de interpretar as condições histórico-culturais da sociedade em
que vive de forma crítica e reflexiva, com autonomia às suas próprias
ações e pensamentos (RAMOS, 2010, p.14).

“Na escola, trabalhadores docentes e não docentes contribuem com o
processo formativo que lá se desenvolve, visando a educação” (DOURADO, 2012,
pág.89). Esse é o objetivo do curso: contribuir para que esses alunos
compreendam quem eles são e quais as suas funções e seus papéis dentro da
escola, e isso se dá não só através do material didático, mas nas discussões do
fórum no ambiente virtual, nos encontros presenciais fazendo questionamentos e
provocando reflexões aos alunos e no processo de ensino e aprendizagem como
um todo.
Neste sentido, acreditamos que o Curso Técnico em Secretaria Escolar vem
cumprindo com sua proposta inicial de formação para além da educação
profissional, mas para formação humana e cidadã dos seus alunos. Mostrando a
realidade e ao mesmo tempo despertando neles reflexões que podem criar saídas
alternativas, posicionamentos políticos, éticos e transformadores para sociedade
atual.
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Resumo: Diante do progresso das tecnologias, é notável seu impacto causado na
vida de todos e a necessidade em saber como lidar com elas. Levar o ensino de
programação introdutória para os jovens, ainda em idade escolar, é um importante
passo para que sejam inseridos neste mundo de evoluções tecnológicas. Este artigo
traz o relato de experiência da virtualização do projeto Saberes D’Avó, que propõe
levar o ensino de programação introdutória para os jovens, explorando também o
estreitamento de relação entre as gerações. Sua virtualização visa prover uma maior
disponibilidade do minicurso a mais jovens, a fim de que eles se tornem produtores
de tecnologia, aprendendo assim a moldar seu próprio futuro.
Abstract: On the progress of technology, it is remarkable its impact in everyone's life
and the need to know how to deal with them. Offer introductory programming
education to adolescents is an important step in order to insert them in the world of
technological developments. This article provides an experience-report about the
virtualization process of the Saberes D'Avó (Grandma’s wisdom) project, which
proposes to bring introductory programming education for high school students, also
exploring closer relationship between the generations. Its virtualization aims to
provide greater availability of the short course to the students, so that they can
become producers of technology, thus providing them with new tools in order to
shape their own future.

1. Introdução
Diante da evolução e incorporação de tecnologias computacionais na realização de
tarefas cotidianas, cada vez mais se torna essencial e necessário a todos dominar
técnicas para manipulação e programação de dispositivos digitais. Líderes mundiais,
como Vinton Cerf, ex-presidente da ACM e vice-presidente Chief Internet Evangelist
do Google, e Barack Obama, presidente dos Estados Unidos da América (EUA),
enfatizam que ensinar programação para os jovens é um tema de grande relevância
e fundamental importância para garantir empregabilidade e inclusão dos mesmos na
sociedade no futuro.
Um artigo recente publicado na Communications of the ACM (CERF, 2016),
Vinton Cerf discute a respeito da importância de saber sobre programação de
computadores. Ele enfatiza que este conhecimento faz com que as pessoas tenham
uma espécie de mentalidade disciplinada em diversas áreas como engenharia,
pesquisas científicas, empresas e política. Cerf diz: “Mesmo se um estudante não
seguir carreira em ciência da computação ou área relacionada, estas habilidades

provavelmente serão úteis em qualquer atividade na qual pensamento analítico é útil”1.
Barack Obama, no discurso State of the Union de 2016, apresentou o programa
Ciência da Computação para Todos, colocando o ensino de programação em escolas
como a grande meta de seu governo para este ano, no intuito de garantir
sustentabilidade na empregabilidade de seu povo no futuro. Em entrevista disponível
no site Code.org, Obama destaca a importância do ensino de computação para os
jovens, ressaltando o quão importante é para os jovens dominarem as ferramentas e
tecnologias que mudarão o jeito com que eles farão todas as coisas, enfatizando a
importância de eles serem produtores de tecnologia. Em suas palavras: “Não apenas
baixe o último app, ajude a projetá-lo. Não apenas use seu smartphone, programe-o.
Ninguém nasce um cientista da computação, mas com um pouco de trabalho duro, e
alguma matemática e ciência, praticamente qualquer um pode se tornar um. Esta
semana é sua chance de tentar. E não deixe qualquer um dizer que ‘você não pode’.
Seja você um garoto ou uma garota, se vive na cidade ou em área rural, computadores
irão se tornar grande parte do seu futuro. E se você está disposto a trabalhar e estudar
com afinco, este futuro é seu para ser moldado”2.
Refletindo a respeito destas visões inspiradoras, é perceptível o desafio de
articular uma melhor forma para realizá-las na prática, utilizando abordagens que
despertem o interesse do público jovem. Também é notável o grande consumo de
tecnologia por esse público, bem como o apreço pelo entretenimento digital. Portanto,
entendemos ser melhor aliar o ensino de programação a um viés lúdico,
especialmente buscando a criação de novos jogos digitais. Dessa forma teremos
jovens não apenas consumidores de tecnologias, mas também produtores. Isso
motiva-os e mostra-lhes o que são capazes de realizar através da programação,
podendo explorar sua criatividade e colocá-la em prática.
Além do viés lúdico, neste trabalho busca-se desenvolver o ensino de
programação introdutória também considerando o estreitamento dos laços entre
gerações. É enfatizada a importância da contribuição dos mais experientes (idosos),
expandindo e enriquecendo o aprendizado com conhecimentos culturais e sociais.
Também é almejado capacitar os jovens ainda em idade escolar, para que possam
aplicar o aprendizado adquirido a respeito de programação nas tarefas referentes as
disciplinas escolares, bem como para interesses pessoais.
Busca-se promover o ensino de programação por meio de uma abordagem
interdisciplinar, utilizando o desenvolvimento de aplicativos como ferramentas de
intervenção em várias áreas do saber e relacionamentos sociais. Neste sentido, consolidase a abordagem proposta na forma de um minicurso de programação introdutória, ao qual
chamamos de Saberes D’Avó.
Neste sentido, aproveita-se da utilização de plataformas mais modernas para
ensino e desenvolvimento de aplicativos móveis, como o MIT App Inventor®3. O

1

http://cacm.acm.org/magazines/2016/3/198866-computer-science-in-the-curriculum/fulltext Tradução realizada pelos autores
2 https://www.youtube.com/watch?v=6XvmhE1J9PY - Tradução realizada pelos autores
3 http://appinventor.mit.edu/explore/

desenvolvimento desta ferramenta foi liderado pelo Prof. Hal Abelson (MIT) e Mark
Friedman (Google), enquanto Professor Hal estava em sabático na Google em 2009.
Neste artigo é apresentada a criação de um minicurso online da abordagem
proposta, ou seja, uma virtualização do Saberes D’Avó. Trabalha-se considerando
uma abordagem de ensino que não é dependente da sala de aula para ser executada,
e sim do interesse e motivação dos alunos que têm disposição em aprender novas
práticas e que entendem o quão positivo são os resultados quando exploradas as
habilidades ligadas a programação. É apresentado também um instrumento de
avaliação de aprendizado.
O restante deste artigo está organizado como a seguir. A Seção 2 contém a
fundamentação teórica considerada neste trabalho. Na Seção 3, é relatado o processo
considerado na virtualização do projeto Saberes D’Avó, bem como detalhado a
abordagem proposta. Já na Seção 4, está definida a abordagem de ensino utilizada
no minicurso online. Por último, na Seção 5, são apresentadas algumas
considerações finais sobre o estudo.

2. Fundamentação Teórica
Atualmente, o ensino de programação não faz parte da realidade escolar da grande
maioria dos jovens, especialmente os da rede pública, o que se torna um fator
preocupante. Com a ascensão do desenvolvimento e uso tecnológico, é cada vez
mais importante que os jovens acompanhem esta evolução para estarem
adequadamente inseridos na construção da sociedade tecnológica. Segundo Scaico
et al. (2014), aprender a programar não deveria ser algo ensinado apenas a
estudantes de computação, mas deveria fazer parte do ensino dos alunos ainda em
idade escolar. Além de ser algo extremamente relevante por seu fim, vale ressaltar
também que o aprendizado a respeito de programação desenvolve habilidades
relacionadas a resolução de problemas e a facilidade dos jovens a entender e operar
sobre o uso de tecnologias.
Todavia, para que novos recursos possam ser explorados, é necessário que os
docentes entendam melhor a importância deles no aprendizado dos alunos. A partir
do momento em que os docentes desapegam de metodologias tradicionais e
enxergam que além do saber e fazer serem importantes para o aprendizado, a
importância do conceito brincar traz uma forma diferenciada de levar conhecimento
até aos jovens (THOMAS; BROWN, 2011). Motivar os jovens que iniciam no
aprendizado de programação é de suma importância, por desmitificar o assunto, já
que programação é tida como algo complexo de se aprender.
Uma das questões de maior dificuldade relatadas pelos iniciantes em
programação está na dificuldade em compreender a sintaxe (KELLEHER; PAUSCH,
2005). Logo, para que os jovens se interessem em aprender sobre programação é
necessário utilizar linguagens de programação que estejam mais próximas da
capacidade de abstração que eles possuem. Para facilitar a compreensão dos
iniciantes neste aprendizado, surgiram diversas iniciativas que criaram ambientes de
criação de aplicativos baseados no intuito educativo, utilizando linguagens baseadas
em blocos. Esses ambientes são temas de pesquisas relevantes, como a realizada

por (CRUZ; LIMA, 2014) em relação aos ambientes Scratch4 e Alice5.
Podemos observar que, juntamente com o crescimento da importância do uso
de tecnologia no dia a dia, a utilização dos smartphones vêm crescendo rapidamente.
Portanto, levar até os jovens o ensino de programação voltada para o
desenvolvimento de aplicativos para estes smartphones é mais interessante e poderá
despertar maior interesse.
O desenvolvimento de aplicativos com intuito educativo já existe há algum
tempo (CRUZ; LIMA, 2014). O Instituto Federal do Paraná – Câmpus Irati utilizou o
MIT App Inventor para o desenvolvimento de atividades de um projeto de extensão.
Esse projeto focava principalmente na resolução de problemas matemáticos. Já em
nossa pesquisa, alia-se o aprendizado sobre programação introdutória ao
estreitamento dos laços entre as gerações, produzindo aplicativos baseados em
conhecimentos culturais baseados na experiência de vida dos idosos.
Para que seja possível ensinar programação nas escolas é necessário que haja
infraestrutura tecnológica adequada disponível. Ao visitar algumas escolas da região,
é notável que isso não é uma realidade. Existem poucos computadores em bom
funcionamento e nem sempre a conexão com a internet disponível é de boa qualidade.
Diante disso, é necessário considerar também recursos dos próprios alunos,
promovendo assim um ensino também fora da escola. Isto é possível já que com o
avanço da tecnologia, os computadores e internet encontram-se presentes na grande
maioria das residências dos brasileiros. Este trabalho busca aproveitar a tecnologia
disponível no cotidiano dos estudantes, como computadores e smartphones como
recursos requeridos para a participação no curso.
O ensino na forma online e a distância tem como intuito disseminar o
conhecimento para um maior número de pessoas. Os Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVAs) são criados para oferecer um ambiente de ensino para os
alunos. AVAs são utilizados na Educação a Distância (EaD), onde os professores
montam uma espécie de sala de aula virtual, divulgando materiais para os alunos,
bem como tarefas, fóruns de dúvidas, bate-papo, notícias, entre outros.
Podemos afirmar que um ambiente virtual é um espaço fecundo de significação onde
seres humanos e objetos técnicos interagem, potencializando, assim, a construção de
conhecimentos, logo, a aprendizagem. (DOS SANTOS, 2002, p. 426)

Entendendo o poderoso papel dos AVAs, busca-se utilizá-los para promover o
ensino de programação para os alunos como forma de complementar o aprendizado
que recebem nas salas de aulas a respeito de outras disciplinas. Espera-se que os
alunos aliem o conhecimento adquirido a partir de programação introdutória em outras
disciplinas, aplicando-o na prática em suas tarefas dentro da sala de aula e em outros
projetos de seus interesses.
Por fim, é necessário definir instrumentos para verificação do aprendizado.
Como programação está ligada a conceitos mais abstratos, é ainda mais complexo
definir um instrumento que avalie precisamente o grau de aprendizado dos alunos.
4
5
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Bloom (1956) propõe uma taxonomia para definir e escolher instrumentos de
avaliação, assim como para definir objetivos instrucionais. Krathwohl (2002) menciona
que esta taxonomia, conhecida como taxonomia de Bloom, foi elaborada a fim de
facilitar a troca de questões de prova entre professores de diferentes instituições, onde
tais questões tivessem o mesmo propósito de avaliação. Já Ferraz e Belhot (2010)
complementam dizendo que essa taxonomia também pode ser aplicada para
avaliação de qualquer disciplina, principalmente de disciplinas abstratas, como
programação introdutória.
Fuller et al. (2007) dizem que apesar de ser a taxonomia mais utilizada, existem
categorias difíceis de serem interpretadas. Buscando resolver estas dificuldades, foi
definida por Anderson et al. (2001) uma nova versão revisada desta taxonomia, a qual
é adotada neste trabalho.
A taxonomia revisada é dividida em duas dimensões: conhecimento e
processos cognitivos. Existem verbos associados a cada nível da taxonomia para
descrever cada categoria. Eles são utilizados para identificar o nível do aprendizado
do aluno a partir da categoria menos complexa até a mais complexa. Esses verbos
são: lembrar (reconhecer, relembrar), entender (interpretar, exemplificar, classificar,
sumarizar, inferir, comparar, explicar), aplicar (executar, implementar), analisar
(diferenciar, organizar, atribuir), avaliar (verificar, criticar) e criar (gerar, planejar,
produzir) (KRATHWOHL, 2002).
A Tabela 1 mostra as categorias da taxonomia revisada, seguida por suas
interpretações. Vale lembrar que para cada categoria existem diversas interpretações,
porém foram consideradas aquelas que se enquadram melhor na avaliação dos
alunos que estão tendo contato com o ensino de programação introdutória pela
primeira vez.
Tabela 1. Taxonomia de Bloom Revisada e suas interpretações
Categoria

Interpretação da categoria aplicada à programação

Lembrar

Reconhecer a implementação de um determinado conceito.

Entender

Completar partes faltantes de um programa utilizando fragmentos de código.

Aplicar

Resolver um problema familiar, mas com dados ou ferramentas não familiares.

Analisar

Identificar componentes críticos para o desenvolvimento e identificar componentes
ou requisitos não importantes.

Avaliar

Encontrar um erro de lógica em um trecho de código dado.

Criar

A partir de blocos de códigos distribuídos aleatoriamente, ordená-los para resolver
o problema em questão.

3. Virtualização do Saberes D’Avó
O Saberes D’Avó apresenta uma nova abordagem de ensino de programação
introdutória com objetivo de estimular e treinar os jovens a criarem aplicativos Android
e, concomitantemente, estreitar os laços entre as gerações. Nessa abordagem,
busca-se aproveitar da experiência de vida dos idosos na criação de um aplicativo na
forma de um jogo de perguntas e respostas (jogo quiz). Essa abordagem possui um

caráter inovador, adentrando no viés emocional contido na experiência dos idosos e
transformando-as de maneira a contribuir para o aprendizado dos jovens a respeito
de novas práticas.
Inicialmente, a abordagem foi proposta e realizada na modalidade presencial.
Alunos do ensino médio de uma escola participaram de minicurso prático sob
orientação de um instrutor. Foram realizadas cinco aulas presenciais em cada
minicurso, durante cinco semanas, sendo uma aula de 3h por semana.
A partir desta experiência exitosa, surgiu então o interesse de expandir a
aplicação do Saberes D’Avó. Com a intenção de ampliar o alcance, foi proposta uma
versão na modalidade semipresencial e logo após na modalidade online. Desta forma,
realizou-se uma virtualização da abordagem, ou seja, o desenvolvimento do minicurso
online, buscando dar maior escalabilidade na realização do Saberes D’Avó. A Tabela
2 mostra a diferença entre as versões desenvolvidas.
Tabela 2. Detalhamento das três modalidades
Modalidade

Aula

Tutor

Trabalho

Prova

Presencial

Instrutor

Presencial

Em grupo

Presencial

Semipresencial

Tutorial

Presencial/Online

Em grupo

Online

Online

Tutorial

Online

Individual

Online

Para realizar a virtualização do projeto, foi utilizado o Moodle, um AVA para
hospedar o material do minicurso e disponibilizar maiores recursos para os alunos.
Esse AVA foi escolhido por já ser utilizado pela Universidade Federal de São João
del-Rei (UFSJ), em seu Núcleo de Ensino a Distância (NEAD), na Comunidade
Acadêmica Virtual (CAV). O NEAD cedeu uma sala virtual na CAV6, onde foi possível
estruturar o minicurso online.
A fim de dar o maior apoio possível para os participantes, a sala virtual
nomeada “Saberes D’Avó – Programação Introdutória”, contém dois importantes
fóruns. O primeiro chama-se Fórum de notícias, utilizado pelos instrutores para
informar notícias aos alunos. O segundo fórum foi intitulado Fórum de dúvidas e
definido como o local apropriado para os alunos sanarem suas dúvidas com os
instrutores. Nesse fórum, os participantes podem criar tópicos com suas dúvidas e os
instrutores respondem. Essas dúvidas, assim como suas respostas, ficam disponíveis
na plataforma Moodle para todos os alunos. Essa ação é importante para ajudar os
alunos que também possuem as mesmas dúvidas.
Como meio de ampliar o suporte aos alunos de ambas modalidades, foi criado
um grupo secreto no Facebook por se tratar de uma rede social onde a maioria das
pessoas têm acesso. Lá são postadas informações sobre as atividades semanais que
os alunos têm que cumprir e outras notícias relevantes ao bom desempenho do
minicurso. Apesar do Moodle também ter funcionalidades necessárias para
divulgação destas informações, a preferência dos alunos por utilizar o Facebook como
ferramenta de comunicação reforçou a necessidade de se utilizar também este
6
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ambiente para interação entre os participantes.
Para o minicurso, foram desenvolvidos cinco tutoriais referentes a cinco aulas.
Para cada um, os alunos têm uma semana para realizar as tarefas, definidas
previamente pelos instrutores. Esses tutoriais foram elaborados utilizando o Microsoft
Office Power Point 2013 e depois foram exportados para o formato pdf. Cada aula tem
em média trinta e quatro lâminas. Escolheu-se utilizar tutoriais em pdf e não
vídeoaulas para que o aluno não tenha a necessidade de ficar pausando o vídeo
enquanto realiza as tarefas. Como programação é um assunto novo para os
participantes, é importante que eles avancem quando estiverem seguros a prosseguir
com o conteúdo disponibilizado.
A próxima seção apresenta detalhes sobre os conteúdos desenvolvidos para o
minicurso, bem como é proposta a abordagem de ensino como um todo. Vale lembrar
que apesar desta proposta ser baseada na experiência do minicurso presencial, são
apresentadas adaptações e novidades, conforme a seguir.

4. Abordagem de Ensino
Primeiramente, vale ressaltar que a abordagem de ensino utilizada nas modalidades
semipresencial e online é baseada fundamentalmente nos mesmos princípios
utilizados na modalidade presencial. Embora uma diferença importante é que para a
modalidade presencial os tutoriais não foram utilizados. Na modalidade presencial os
instrutores explicavam as tarefas semanais durante as aulas, e os alunos
desenvolviam as atividades propostas na própria aula. A partir das modalidades
semipresencial e online, consolidou-se esta abordagem em tutoriais disponíveis na
versão pdf na plataforma CAV, no AVA Moodle.
Foram elaborados cinco tutoriais para o minicurso, além de um tutorial extra
ensinando quais procedimentos são necessários para que baixar e testar o aplicativo
desenvolvido. Como já havia sido realizado aplicação do minicurso na modalidade
presencial, não foi difícil construir os tutoriais com os conteúdos para as aulas. São
exploradas questões de disciplinas de matemática, ciência, história e cultura regional
para ilustrar exemplos utilizados no ensino dos conceitos básicos de programação. O
trabalho final proposto é a criação de um jogo do tipo quiz (perguntas e respostas),
considerando o conteúdo obtido a partir de entrevistas com idosos, especificamente,
seus avós.
Considerando que programação de computadores não era conhecida
previamente pelos alunos, e a fim de motivá−los e mostrá−los que são capazes de
desenvolver com êxito as atividades propostas, foi definido que na primeira semana
do minicurso eles desenvolveriam uma calculadora simples. Por ser uma tarefa trivial,
até mesmo para quem nunca teve contato com programação, propor o
desenvolvimento de uma calculadora faz com que os alunos acreditem que são
capazes de fazer as atividades propostas, porém agora com a motivação e a certeza
que programar não é algo tão complexo quanto imaginavam.
O fluxograma apresentado na Figura 1 mostra as etapas realizadas na
aplicação da abordagem de ensino proposta.
Por fim, acreditando na importância da motivação para que os alunos

desenvolvam bons trabalhos, eles são convidados a participar de um desafio,
intitulado “Tarefa Premiada”. Neste desafio, o aplicativo mais bem trabalhado é
publicado no Google Play Store, obedecendo os critérios de funcionalidade e
inovação. Desta forma, premia-se os melhores trabalhos dos melhores alunos.

Figura 1. Etapas da abordagem de ensino proposta

5. Considerações Finais
Neste artigo é apresentada uma evolução da abordagem inovadora do Saberes
D’Avó, proposta para levar o ensino de programação introdutória aos jovens a partir
do estreitamento da relação entre as gerações. De modo a aumentar o alcance da
abordagem proposta, apresentamos o processo de sua virtualização, o qual consistiu
na criação de um minicurso semipresencial e online.
A modalidade presencial, responsável pelo surgimento das outras
modalidades, contou com quatorze participantes, a semipresencial com oito e à
distância com dez. Após a conclusão do minicurso nas três modalidades, os alunos
responderam uma prova com vinte e quatro questões. Essas questões foram
formuladas de acordo com a taxonomia de Bloom revisada, para que assim fosse
possível mensurar o nível de aprendizado dos alunos após terem concluído o

minicurso. Para isso, foram elaboradas quatro perguntas para cada uma das seis
categorias, totalizando assim uma prova de vinte e quatro questões.
O gráfico da Figura 2 mostra a porcentagem de acertos em cada categoria da
taxonomia de Bloom revisada. É notável que a modalidade semipresencial superou a
porcentagem da média de acertos de todas as categorias da taxonomia, seguida da
modalidade online e por último da modalidade presencial.
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Figura 2. Comparação da porcentagem da média de acertos entre todas as modalidades

A aplicação semipresencial teve suas particularidades. Ela pode ser vista como
uma junção de parte da aplicação presencial e online. Acredita-se que o diferencial
dessa modalidade tenha sido a disponibilização de tutoriais, com a explicação
detalhada das tarefas a serem realizadas nas aulas. Concomitantemente, a presença
de um instrutor nos encontros semanais para tirar a dúvida dos alunos e o trabalho
em grupo são fatores importantes no impacto do aprendizado. A abordagem
semipresencial dá uma liberdade de aprendizado ao aluno, pois ele realiza as tarefas
no seu tempo e de acordo com as suas limitações. Logo, se ele não tem facilidade em
aprender determinado conteúdo, ele tem a oportunidade de revisar quantas vezes
forem necessárias antes de concluir a atividade. O relacionamento entre os membros
do grupo também é muito importante na aprendizagem, já que um pode ajudar o outro
a superar suas dificuldades.
Vale ressaltar que os alunos tiveram um total de 2 horas para realizar a
avaliação, tendo 5 minutos para resolver cada questão. Ao final do minicurso, os
alunos responderam a um questionário online onde foram elaboradas 11 perguntas
com o objetivo de inspecionar o nível de conhecimento dos alunos antes e após
participarem do minicurso, além de opiniões dos mesmos sobre a inserção da
programação no dia a dia escolar. De acordo com o questionário, os alunos de todas
as modalidades, em sua maioria, declararam ter conhecimento básico da língua
inglesa (62,8%), não sabiam programar (78,5%) e também não conheciam o MIT App
Inventor (91%). Todos os alunos gostariam da inclusão de uma disciplina de
programação na grade curricular do MEC e declararam acreditar que aprender a

programar melhora a criatividade e o interesse dos mesmos em relação a outras
disciplinas obrigatórias. Vale ainda destacar que os alunos mostraram interesse em
utilizar o aprendizado de programação para resolver problemas de outras disciplinas,
dando a este ensino um sentido interdisciplinar.
O minicurso apresentado neste artigo é uma possibilidade de inserir o ensino
de programação paralelamente com o ensino fundamental e médio nas escolas
brasileiras. Espera-se que além de aprender sobre programação introdutória,
aproveitem em sala de aula aplicando o conhecimento para realizar trabalhos e
resolver tarefas das disciplinas nos quais estão matriculados.
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Resumo – Este artigo busca apresentar tanto a trajetória quanto uma discussão
acerca do curso de formação de tutores do Núcleo de Educação a Distância do
Instituto Federal do Rio de Janeiro. O curso é oferecido desde 2009, com o objetivo
de formar tutores com competências pedagógicas, tecnológicas e afetivas para a
para atuação em cursos de nível técnico na modalidade a distância. Primeiro, o
artigo realiza uma revisão bibliográfica sobre a formação do docente e as
competências necessárias para a tutoria a distância. Em seguida, apresenta e
discute a trajetória e o aprimoramento, entre 2009 e 2015, do processo de
formação do curso para tutores. Então, o artigo destaca o curso semelhante
realizado pelo Instituto Federal do Ceará, para fins de discussão. Por fim, o
trabalho aponta para o alinhamento entre a base teórica e a experiência do curso
de formação de tutores no NEaD do Instituto Federal do Rio de Janeiro, com a
intenção de inspirar outras discussões a respeito das competências do tutor a
distância nesta modalidade de ensino.
Palavras-chave: Educação a distância; Formação de tutores; Competências do
tutor a distância.
Abstract – This article seeks to present both the trajectory and a discussion about
the training course for tutors in the Distance Education Center from the Federal
Institute of Rio de Janeiro The course is offered since 2009, with the goal of training
tutors with teaching, technological and affective skills to work in online technical
courses. First, the article presents a literature review on the training of tutors and
skills for distance tutoring. Then, it presents and discusses the path and the
improvement, between 2009 and 2015, of the process of the training course for
tutors. Next, the article highlights the similar course conducted by the Federal
Institute of Ceará, for discussion purposes. Finally, the paper points to the
alignment between the theoretical basis and the experience of the tutor training
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course in Nead of the Federal Institute of Rio de Janeiro, with the intention to
inspire other discussions about the tutor's skills in distance education.
Keywords: Distance education; tutoring training; Distance tutor’s skills.

Introdução

Este artigo dedica-se a apresentar uma reflexão sobre o Núcleo de Educação
a Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro, campus Nilo Peçanha (NEaD/IFRJ), na realização do processo de formação
para atuação dos tutores a distância em cursos de nível técnico. Para realização
deste estudo foram utilizados o levantamento de fontes bibliográficas do tema, bem
como a investigação empírica, com base nos registros de formação do NEaD/IFRJ.
Para apresentação deste, foram estruturados três tópicos, os quais abordam
os seguintes temas: primeiramente, “Fundamentos e práticas da Educação a
Distância” – no qual são brevemente contextualizadas as teorias construtivista e
sociointeracionista, visando relacionar suas características às práticas da EaD, e
assim na estrutura do curso de formação de tutores.
Em seguida, é apresentado o tópico “Histórico da Formação de Tutores no
NEaD/IFRJ”, no qual é descrita a trajetória do curso, identificando o contexto de seu
surgimento, bem como as mudanças ocorridas em sua estrutura, para culminar no
formato que apresentou em sua última edição. Neste tópico também são
apresentados dados quantitativos pertinentes ao contingente formado, edições
realizadas, assim como uma contextualização dos temas abordados nas primeiras
formações.
Esta caracterização é sucedida pelo tópico “Processo de formação atual
desenvolvido no NEaD”, no qual é apresentada a estrutura de curso aprimorada ao
longo das edições anteriores e que está estruturada em três eixos temáticos.
Por fim, no tópico “Discussões” destacamos o caso do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, que, juntamente com os referenciais
teóricos, fornece subsídios para analisar a experiência apresentada neste trabalho.
Compreende-se que o compartilhamento de experiências na formação de
docentes para a atuação em Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem é de
importância para o registro de experiências neste sentido, subsidiando outras
iniciativas.

Fundamentos e práticas na formação de tutores
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Para apresentar dados pertinentes às práticas na formação de tutores é
importante caracterizar que existem hoje diferentes perfis de oferta de cursos a
distância, desde modalidades totalmente a distância, a cursos semi-presenciais e
MOOCs1 e, com isso, cada tipo de curso demanda um perfil de formação. Conforme
Ramos (2013, p. 2), a educação a distância demanda um tipo de formação diverso
da modalidade presencial; portanto, é preciso formar tutores tendo em vista a
superação de alguns paradigmas da modalidade presencial, consolidando valores
próprios da Educação a Distância (EaD) e ainda levando em conta as diferentes
experiências dos cursistas.
Os cursos de formação de tutores, além de darem conta dos aspectos
conceituais necessários para o exercício da função, procuram preparar para novos
papéis. Cabe ressaltar que os cursistas que ingressam no curso de formação de
tutores do NEaD estão tendo, via de regra, seu primeiro contato com a EaD na
instituição. Estes grupos são compostos por docentes sem nenhum contato prévio
com a EaD ou com experiências em outras instituições, o que também contribui para
definir o delineamento do perfil do curso.
Uma base para definição dos padrões da formação de tutores está nos
Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância, na seção V –
Equipe Multidisciplinar, onde está descrito que as competências funcionais do tutor
devem compreender a capacitação no domínio específico do conteúdo; em mídias
de comunicação; em fundamentos da EaD e no modelo de tutoria (BRASIL, 2007, p.
22). Este tipo de formação exige um modelo diferenciado, que representa um
desafio para as equipes responsáveis que deverão gerir todas as ações de formação
para tutores.
A partir de Ramos (2013, p. 2), encontramos outro referencial no que se
refere às competências desejáveis ao tutor, classificadas como pedagógicas e
técnicas, tecnológicas e socioafetivas. As competências pedagógicas e técnicas são
pertinentes ao domínio do conteúdo e de familiarização com as práticas da
disciplina, da EaD e mais especificamente com as rotinas da tutoria e projeto
pedagógico institucional; as competências tecnológicas procuram explorar o domínio
e reconhecimento das ferramentas disponíveis nos AVEAs2, além das TICs3. Por
fim, as competências socioafetivas estão expressas na formação pautada pela
afetividade, tendo em vista a empatia e a formação de vínculos com os discentes.
Com relação às práticas de formação previstas neste artigo, de acordo com
Amorim (2014, p. 4), o modelo de interação previsto para a formação de tutores do
NEaD/IFRJ pressupõe desenvolvimento das seguintes competências: domínio do
conteúdo; domínio das ferramentas tecnológicas; capacidade para estimular a busca
do conhecimento; capacidade para realizar a mediação pedagógica interagindo no
AVEA; capacidade de acompanhar e avaliar o processo ensino-aprendizagem;
1

Massive Open Online Course.
– Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem.
3 Tecnologias da Informação e Comunicação.
2AVEA
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capacidade de demonstrar empatia, tolerância e afetividade.
Ainda como suporte teórico à formação de tutores para atuação em EaD, é
importante uma contextualização entre as bases epistemológicas e correntes de
pensamento que influenciam a modalidade. Assim como na modalidade presencial,
a EaD observa algumas tendências dentre as quais podemos destacar o
construtivismo e o sociointeracionismo para descrever os alicerces que permeiam
um curso de formação. De acordo com Resende (2005, p. 1), estes pensamentos
estão dentre os mais referenciados nas bibliografias que tratam da EaD.
Podemos ainda afirmar, conforme Gonçalves (2004, p. 241), que na
relevância da utilização das abordagens teóricas, não está a identificação de uma
que caracterize especificamente os processos da EaD, mas sim que permita extrair
possibilidades pedagógicas. Cabe aqui, então, contextualizar os processos que
permeiam a educação e de que forma se aproximam das práticas realizadas em
ambientes virtuais e na modalidade EaD. Esta abordagem considera que o ato
pedagógico envolve aspectos socais, afetivos e cognitivos, o que demanda o
embasamento em mais de uma perspectiva (GONÇALVES, 2004, p. 233).
O construtivismo caracteriza-se como uma teoria da aprendizagem na qual
depreende-se que saber não é algo que está concluído, mas sim um processo
incessante de construção e criação. Sob esse olhar, o conhecimento é construído
por meio da ação e da elaboração do sujeito aprendiz em conexão com o contexto
material e social em que está inserido (RESENDE, 2005, p. 02). Esta teoria tem
como expoente Jean Piaget e, com relação ao processo, compreende que a
construção do conhecimento é realizada por meio desta ação e elaboração.
Aprimora-se, portanto, no contato com os grupos e não ocorre de forma inata (idem,
2005, p. 2).
Segundo Piaget, não é suficiente que a informação esteja disponível para que
seja assimilada, pois não ocorrendo interações com o meio, não estarão se
constituindo estruturas cognitivas. Sendo assim, o contato com o estímulo promove
os processos de acomodação e assimilação, culminando na construção do
conhecimento.
Podemos afirmar que o construtivismo se aproxima da estrutura do curso de
formação apresentado neste artigo, uma vez que para o mesmo a aprendizagem
ocorre baseando-se na participação ativa do estudante na resolução de problemas.
Também se ampara no pensamento crítico no que se refere à organização de uma
rotina de aprendizagem que se considere relevante e engajadora (BARRETO, 2015,
p.115).
Na abordagem sociointeracionista, o conhecimento pode ser construído por
meio da interação do sujeito com o objeto e o meio. Dentro da corrente
interacionista é possível encontrar diferenças, além dos pontos comuns entre seus
principais autores, Jean Piaget e Lev Vygotsky. Como semelhanças é possível uma
aproximação entre Piaget com a epistemologia genética e Vygotsky com a teoria
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sócio-histórica, conforme descrito no relatório de Resende, que destaca que ambas
as teorias sustentam que o desenvolvimento e a aprendizagem são “resultados da
ação simultânea e necessária dos fatores individuais e dos fatores sociais”. Para a
teoria, as relações entre homem e mundo são mediadas por sistemas simbólicos
para os quais existem elementos mediadores, como ferramentas auxiliares da
atividade humana (RESENDE, 2005, p. 4).
De acordo com Daniels (2003, p. 76-77), um dos grandes legados de
Vygotsky diz respeito a seus estudos sobre a “zona de desenvolvimento proximal”,
que pode ser descrita como a diferença entre o estágio no qual o aprendiz se
encontra, aquele no qual é capaz de desenvolver tarefas de maneira independente,
e o estágio no qual ele necessita da ajuda do par mais competente para realizar a
tarefa. Nessa abordagem, o acompanhamento do aprendiz – que aqui podemos
associar à mediação da tutoria a distância – altera de forma significativa o resultado
da ação individual:
As teorias de Vygotsky apresentam contribuições para subsidiar a
comunidade de aprendizagem em rede à medida que a interação social se
torna importante aliada às discussões em grupo, as quais constituem
importante técnica na produção de conhecimento por meio de atividades
cooperativas”. (GONÇALVES, 2004, p. 238).

Gonçalves (ibidem) complementa, ainda, que os grupos envolvidos em um
aprendizado em rede podem estar promovendo um aprendizado extremamente
significativo. Estes grupos impulsionam o desenvolvimento dos participantes, pois
respondem as provocações, redirecionam-nas a colegas, ou ainda trazem
informações próprias dos contextos onde estão inseridos. Entende-se que tal fato
não ocorreria caso o estudante tivesse acesso ao conteúdo de um curso
isoladamente e em uma proposta que não estimulasse a interação.

Histórico da Formação de Tutores no NEaD do Instituto Federal do Rio
de Janeiro
O NEaD/IFRJ, desde o início das suas atividades, oferece cursos de
capacitação para a formação de tutores para a atuação na modalidade a distância. A
primeira capacitação oferecida foi o Curso de Aperfeiçoamento “Sistemas de Tutoria
em Cursos à Distância”, em fevereiro de 2009, com a carga horária de 40 horas,
sendo 8 horas presenciais (2 encontros) e 32 horas online, disponível no AVEA
Moodle. O curso atendeu, como público-alvo, toda equipe envolvida nas atividades
do NEaD: tutores a distância, professores formadores e conteudistas, equipe
gestora. Os temas abordados nessa formação foram: (1) Ambientação em AVEA
Moodle; (2) EaD e seus sujeitos; (3) Fundamentos, Tutoria e Planejamento em EaD.
Este primeiro curso foi ministrado por professores contratados pelo projeto,
com experiência comprovada em formações de professores em EaD. A partir da
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formação da equipe de profissionais do NEaD, as demais capacitações passaram a
ser planejadas e implementadas pela equipe local, tomando como base a primeira
capacitação recebida.
Partindo do modelo da formação inicial, ao longo do ano de 2009, duas novas
capacitações foram ministradas: Curso Sistemas de Tutoria e Curso de Formação
de Docentes Online. Desta vez, as capacitações foram direcionadas aos candidatos
à tutoria e passaram a ser implementadas como uma etapa do processo de seleção
de tutores.
As avaliações dos cursistas foram realizadas ao longo do processo, por meio
da realização de atividades como participação em fóruns e chats, discussão de
estudos de caso, colaboração em webgrafias, produção de blog, apresentação em
seminário, etc. Os critérios de avaliação utilizados, guardadas as particularidades de
cada atividade, foram: coerência e coesão na apresentação das ideias, conteúdo,
participação, interação e responsabilidade. Estes critérios foram disponibilizados aos
cursistas que também acompanharam os valores de cada proposta no AVEA. Foram
considerados aprovados os cursistas que alcançaram 70% da média final do curso e
obtiveram presença total nos encontros presenciais.
Em 2010, considerando o perfil dos
(professores com experiência apenas na
funcionários públicos, enfermeiros – com
tecnologias na educação), iniciou-se um
“Formação de Educadores em EaD”.

interessados em atuar como tutores
modalidade presencial, advogados,
pouca experiência na utilização de
formato mais prático com o curso

A partir dessa formação, a carga horária total foi ampliada para 60 horas, na
versão realizada no 1º semestre e depois para 80h, no 2º semestre, das quais 8
horas foram distribuídas em 2 encontros presenciais. No encontro realizado ao final
do curso, os alunos apresentaram um seminário como atividade de conclusão, que
partiu da execução de webquests abordando todos os temas discutidos.
Acrescentou-se também a discussão sobre Pedagogia Online x Pedagogia
Tradicional: nativos e imigrantes digitais, mudanças de paradigmas.
No ano seguinte, buscando maior aprimoramento na formação dos tutores,
lançou-se o “Curso de Capacitação para Educadores em EaD” com a mesma
formatação dos anteriores, porém com algumas alterações realizadas nos temas e
atividades propostas. Temas como Netiqueta e Afetividade em Ambientes Virtuais
foram incluídos. Além disso, o cursista teve a possibilidade de simular o
acompanhamento de um grupo de alunos, tornando-se um “tutor virtual”. Foi
oferecida ao cursista uma senha com permissões para avaliar as atividades
realizadas por seus colegas de turma, assumindo assim a sua futura função e, após
a experiência, socializar suas dificuldades e conclusões.
A partir de 2011, a coordenação de tutoria assumiu esse processo de
formação dos tutores, especialmente dos tutores a distância, incluindo não só a
formação inicial destes, mas também a formação continuada daqueles que já
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atuavam no NEaD. A formação tinha o objetivo de acompanhar o trabalho
desenvolvido pelos tutores no que se refere à interação com os alunos e ao
processo de avaliação, dando especial atenção ao feedback fornecido pelo tutor
durante a avaliação de fóruns e atividades realizadas no AVEA. Além disso, no ano
de
2011,
discutiu-se
o
processo
avaliativo
e
foi
feita
uma
revisão coletiva dos critérios de avaliação dos alunos com relação à
participação nos fóruns, a fim de repensar tal processo de modo a permitir o
desenvolvimento do estudante de acordo com os objetivos e possibilidades da
educação a distância.
No primeiro trimestre de 2012, a coordenação de tutoria realizou
um trabalho complexo de análise dos feedbacks realizados pelos tutores dos três
cursos oferecidos, com o intuito de levantar as necessidades de diálogos e
capacitações a serem propostas na formação continuada. A partir dessa análise
dos feedbacks, elaborou-se a formação continuada com o tema “O feedback e sua
importância na tutoria”, realizada com todos os tutores atuantes no primeiro trimestre
de 2012. Durante a oficina de formação continuada foram discutidos exemplos de
feedbacks realizados pelos próprios tutores, sem identificação para não causar
constrangimentos, considerando-os como adequados ou inadequados para os
objetivos a que nos propomos atingir enquanto educadores na modalidade EaD a
partir de um referencial teórico da área.
A abordagem atentou para os aspectos que envolvem tempo, qualidade da
informação e linguagem utilizada no feedback, o que se transformou em uma
atividade muito bem aceita pelos tutores, visto que colaborou para a melhoria das
atividades. Nessa oportunidade, os relatos dos profissionais foram bastante
positivos, pois se sentiram orientados e motivados a pensar sobre questões que não
imaginavam poder aperfeiçoar.
A partir dessa experiência positiva, esse tema foi incorporado à formação
que já vinha sendo oferecida ao tutores novos como parte do processo seletivo.
Assim, a coordenação de tutoria, juntamente com uma equipe de professores
formadores do NEaD com experiência na área, deu prosseguimento ao trabalho de
formação inicial de tutores, organizando-o em uma estrutura de três
principais eixos de estudo, que foram sendo aperfeiçoados de 2012 a 2015.
Assim, de 2009 a 2015 o NEaD/IFRJ contribuiu para a capacitação de 615
professores para atuação na modalidade EaD. O Quadro 1 apresenta os cursos e o
quantitativo de participantes durante o período citado.
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Quadro 1: Cursos de capacitação oferecidos entre os anos de 2009 e 2015 no NEaD/IFRJ

Turma

Curso

CH

Período

Quantidade de
participantes

1ª

Aperfeiçoamento em Sistemas de Tutoria em
Cursos a Distância

60

02/2009

70

2ª

Sistemas de Tutoria

60

09/2009

32

3ª

Formação de Docentes Online

80

03/2010

58

4ª

Formação de Docentes Online

80

03/2011

115

5ª

Curso de Capacitação para Educadores em EaD

60

09/2011

130

6ª

Curso de Capacitação para Educadores em EaD

60

07/2012

45

7ª

Curso de Formação de Tutores para EaD

60

05/2013

40

8ª

Curso de Formação de Tutores para EaD

60

04/2014

45

9ª

Curso de Formação de Tutores para EaD

60

09/2014

12

10ª

Curso de Formação de Tutores para EaD

60

11/2015

68
615

Fonte: Arquivo NEaD/IFRJ (2016).

Processo de formação ATUAL desenvolvido no NEaD
O “Curso de Formação de Tutores para EaD”, oferecido pelo NEaD/IFRJ, está
organizado em três eixos de estudo, distribuídos em 60 horas, sendo 32 horas de
estudo no AVEA e 8 horas em dois momentos presenciais. O curso faz parte do
processo seletivo de tutores a distância e a concepção dos eixos de estudo objetiva
suprir possíveis carências na formação teórica e prática do professor para atuação
na modalidade a distância, além de instrumentalizá-los para o uso do AVEA Moodle.
Eixo 1: Ambientação em EaD
O Eixo 1 tem início no primeiro momento presencial e contribui com a
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apresentação de antigas e novas TICs apresentando aos futuros tutores textos e
vídeos para subsidiar a sua atuação, como: acesso, atualização de perfil e
ferramentas do Moodle. Apresenta textos, vídeos e atividades com os seguintes
temas: Introdução a EaD - história e legislação, legislação pertinente; Ferramentas
Web 2.0.
Desde o início, os temas são trabalhados por meio de atividades práticas no
Moodle, que envolvem a participação em fórum de discussão; construção de texto
coletivo na ferramenta wiki e construção de glossário colaborativo.

Eixo 2: Interação e Afetividade
O Eixo 2 tem por objetivo aprimorar as competências comunicativas,
principalmente no que diz respeito à utilização da linguagem textual e à afetividade
presente nas mensagens postadas pelo tutor, considerando que na modalidade EaD
a distância geográfica deve ser rompida pela comunicação. Para tanto são
abordados temas como: Comunicação Eficiente; Os Elementos da Comunicação;
Interação e Comunicação; Afetividade e Comunicação.
O decreto nº 5622 de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o artigo 80
da LDB-Lei de Diretrizes e Base no 9.394/96, em seu art. 1º caracteriza a Educação
a Distância como:
[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.
(BRASIL, 2005, p. 1).

No NEaD/IFRJ, o tutor a distância tem como atribuição principal a mediação
dos conteúdos no AVEA, interagindo com os alunos dos seus 13 polos distribuídos
pelo Estado. Assim, a abordagem do segundo eixo, cujo tema é “Interação e
Afetividade”, constitui-se elemento que possui papel relevante na EaD, visto que
aluno e tutor comunicam-se de forma assíncrona e sem a facilidade da observação
das expressões corporais.

Eixo 3: Feedback na Tutoria
Por fim, o Eixo 3 tem por objetivo refletir e realizar atividades práticas sobre
avaliação e feedback, momentos fundamentais das atividades de tutoria e
responsáveis pelo sucesso do aluno da modalidade EaD.
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Este eixo tem início com uma atividade prática de avaliação, na qual cada
cursista deve escolher um colega para avaliar e fornecer um feedback sobre as
participações nos fóruns desenvolvidos nos Eixos 1 e 2. A tarefa do cursista consiste
em enviar a sua avaliação para os professores do curso com notas e comentários
acerca da avaliação do colega, simulando a atuação de um tutor ao realizar a
avaliação. Para essa atividade são disponibilizados escala de notas e critérios de
avaliação para orientar o trabalho.
Além de discussões sobre o processo de avaliação, aponta-se como
adequado o Feedback Formativo, que “é a revisão comunicada para o aprendiz
com a intenção de modificar seu comportamento ou seu modo de pensar
objetivando uma melhoria no aprendizado”, de acordo com Shute (2008), citado por
Abreu-e-Lima e Alves (2011).

Discussões
Conforme disposto nos referenciais de qualidade, o processo de capacitação
dos tutores é responsabilidade da instituição ofertante de cursos na modalidade
EaD. Sendo assim trazemos para análise a experiência do Instituto Federal do
Ceará, que também capacita seus tutores através de um curso de formação. O
objetivo do IFCE é redimensionar as relações pedagógicas desses profissionais, que
já possuem formação superior, em sua formação para a EaD, para que possam
desenvolver as ações de tutoria com os alunos a distância. Moreira, Joye e Araújo
(2013) elencam algumas características que devem ser experimentadas pelo tutor
durante a sua formação. Uma delas é a necessidade de adaptação aos modelos da
educação a distância, nos quais o tutor atuará como um facilitador do processo de
ensino e aprendizagem, sempre mediando a interação e dinamizando a autonomia
do aluno.
Outra característica apontada é a necessidade de conhecer qual teoria de
aprendizagem sustenta o ambiente virtual, para que possa posicionar-se de maneira
crítica e, assim, ofereça ao aluno a chance de construir conhecimento, de refletir, de
colaborar. Ainda, os autores ressaltam a importância da atenção no processo de
tutoria. É ela que vai guiar e dosar as intervenções, para que não sejam
demasiadas, que vai estabelecer a interação, reconhecendo os alunos que têm mais
autonomia daqueles que precisam de mais incentivo. Tem também a intenção de
preencher o espaço, para que os alunos não sintam a solidão virtual. Por fim, a
atenção é fundamental para a avaliar os alunos, tanto quantitativamente quanto
qualitativamente, pois faz parte do acompanhamento do percurso cognitivo do aluno,
“dando [ao aluno] elementos norteadores para que ampliem e retomem a
aprendizagem” (ibidem, p. 54).
Por último, os autores mencionam a competência tecnológica. Mas, para que
a aprendizagem ocorra, não bastam as tecnologias de informação e comunicação;
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elas são apenas facilitadoras. Faz-se necessário problematizar, integrar e mediar
toda essa gama de informações e conhecimentos, para que o aluno possa tomar
poder deles. A formação do tutor do IFCE busca, então desenvolver as
competências pedagógicas, tecnológicas e didáticas, formando um profissional
multifacetado.
O curso de formação de tutores do IFCE assemelha-se ao do IFRJ, pois
propõe que os tutores se encontrem na posição de alunos, vivenciando situações
que enfrentarão quando forem exercer a tutoria a distância. Semipresencial, o curso
conta com aulas presenciais e no ambiente virtual Moodle. Atividades como fóruns
de discussão, chats e portfólios, bem como a avaliação continuada e progressiva,
contribuem para “reforçar o modelo de educação, em que a interação, a colaboração
e construção coletiva de saberes devem ser algo a ser perseguido” (ibidem, p. 59), e
fazem com que o tutor, através do papel de aluno, viva na prática aquilo que fará
quando voltar ao papel de professor-tutor. Os autores afirmam que alcançaram
resultados satisfatórios, já que os tutores formados obtiveram bom desempenho e
aprovação. Além disso, testemunham que a diminuição da evasão em turmas
semipresenciais da UAB4 pode ser atribuída à atuação dos tutores formados no
curso.

Conclusão
Considerando o referencial teórico deste artigo e a argumentação acerca do
ato pedagógico nos aspectos socais, afetivos e cognitivos, podemos concluir que as
diferentes abordagens de cada eixo do curso de formação de tutores do NEaD/IFRJ
em sua última versão, estão embasadas em mais de uma perspectiva teórica.
Partindo da perspectiva construtivista, o curso de formação de tutores
apresentado neste artigo pode ser compreendido a partir do construtivismo, uma vez
que proporciona ambiente propício à interação entre os discentes, com uma
proposta que se estrutura no estímulo a construção de soluções.
Em ambientes de aprendizagem construtivistas, as atividades dão
significado à aprendizagem, em um processo que prevê a orientação e o
suporte de professores e tutores, além da colaboração com outros alunos.
Atividades dessa natureza podem ser complexas e guiar a aprendizagem
em um curso inteiro. Na verdade, as atividades são o próprio curso.
(BARRETO, 2015, p 117).

Relacionando as características do curso à teoria sócio-interacionista,
podemos fazer inferência à mediação da tutoria a distância, contextualizando a
forma como altera significativamente o resultado da ação individual. Isso pode ser
contextualizado em diversos aspectos do processo de formação ou mesmo na
construção do curso. Um exemplo foi processo de avaliação dos feedbacks ocorrido
4
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em 2011 e que culminou na proposta de curso de 2012. Sob este aspecto foi
possível observar a trajetória dos cursistas, bem como de seus tutores.
Ainda sobre o referencial teórico deste artigo, podemos elencar as teorias
anteriores, à experiência relatada do IFCE, e ao curso apresentado uma vez que é
comum a todos, ao disposto nos Referenciais de Qualidade para Educação Superior
a Distância, na seção V - Equipe Multidisciplinar, conforme já mencionado onde
consta como referência a capacitação no domínio específico do conteúdo; em
mídias de comunicação; em fundamentos da EaD e no modelo de tutoria. Tais
referências alinham-se aos aspectos já citados e estão expressos descrição dos três
eixos de formação apresentados.
Como visto no documento referencial, a tutoria adquire um papel importante
nos projetos de formação em EaD, e, sem dúvida, constitui um dos mais relevantes
pontos de atenção para o sucesso de um curso ou de uma disciplina desta
modalidade. Campos (2007), destaca que o tutor é o agente do processo que
estabelece o vínculo mais próximo do aluno, seja presencialmente ou a distância. É
da competência da tutoria tanto a orientação acadêmica quanto a não acadêmica,
onde se estabelece vínculos de confiança e o incentivo para que o aluno se sinta
motivado a aprender (idem, p. 51).
Ao tutor, enfim, não basta o conhecimento do conteúdo a ser ensinado; é
necessário que ele seja provido de competências de gestão de equipes e do
processo de aprendizagem, e ainda detenha conhecimento das técnicas e dos
recursos mais adequados a cada evento de ensino (SARMET, ABRAHÃO, 2007, p.
5). Em virtude disso, o processo de formação do tutor necessita desenvolver ações
dotadas de conhecimentos inerentes à área de sua atuação e, como professor que
é, externar suas competências para promover diálogos construtivos, mediatizados
pela interação constante e afetividade, com o intuito de aproximar as distâncias
físicas e espaciais inerentes ao contexto EaD.
Gonçalves (2004, p. 236) atenta para a importância dada por Piaget e
Vygotsky à função do mediador, sendo ela de grande importância em diferentes
níveis do processo de construção do conhecimento. E tal qual no curso referido
neste estudo, a importância pode ser percebida na atuação que estimula, provoca e
proporciona feedbacks das ações dos estudantes no AVEA, permitindo reelaborar os
conceitos de onde partem. E, assim, o tutor deste curso se torna um espelho da
atuação profissional futura.
Alinhados à construção de conhecimento por meio da interação social,
compreendemos que o curso em questão neste artigo, na medida em que ocorrem
novas edições, está cada vez mais apto a conhecer os perfis de seus aprendizes,
identificando suas experiências e contextos de vida e buscando responder com uma
proposta pedagógica que alcance resultados cada vez melhores.
Por fim, compreendemos que a proposta pedagógica da formação de tutores
a distância para o NEaD/IFRJ é compatível com as demandas da atuação deste
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profissional e que o prepara para a compreensão da dinâmica da atividade.
Depreende-se isso, uma vez que a estrutura de curso apresentada atende aos
referenciais propostos pelo Ministério da Educação. Isso por conta de estar
conectada com teorias da educação que abordam o processo como uma construção
coletiva, ativa, não centrada na figura do docente e que busca permitir ir além das
reflexões teóricas, buscando sua aplicação prática.
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Resumo – Discutimos a problemática do ensino de aspectos teóricos da
Computação, em particular do conteúdo de Teoria da Computação, em graduações
a distância, aduzindo que métodos tradicionais, expositivos de ensino ainda são
sistemáticos tanto na elaboração do material didático quanto na prática docente.
Argumentamos que a adoção dessas práticas comparece como um dos principais
empecilhos para o pleno aprendizado do conteúdo de Teoria da Computação nesses
cursos. Discutimos a possibilidade de inserção de práticas construcionistas nesse
contexto, com um viés freireano, ao propor a exploração de relações com a realidade
do aluno. Apresentamos uma crítica às ferramentas tecnológicas existentes para
esse fim. Concluímos que essa proposta, conquanto desafiadora, é possível em
razão das múltiplas possibilidades de exploração do conteúdo de Teoria da
Computação, mas depende de discussão envolvendo elaboradores de material
didático e docentes.
Palavras-chave: teoria da computação, educação a distância, construcionismo
Abstract – We discuss the problem of teaching theoretical aspects of computing,
particularly Theory of Computation, in distance education courses, considering that
traditional methods of teaching are still systematic both in the preparation of teaching
materials and in teaching practice. We argue that the adoption of these practices
appears as one of the main obstacles to the full learning of Theory of Computation in
these courses. We discuss the possibility of inserting constructionist practices in this
context, with a bias in the ideas of Paulo Freire, by proposing the exploration of
relations with the student's reality. We present a critique of existing technological
tools for this purpose. We conclude that this proposal, although challenging, is
possible due to multiple applications of Theory of Computation, but it depends on
discussion involving teaching materials developers and teachers.
Keywords: theory of computing, distance learning, constructionism

1. Introdução
O ensino de disciplinas basilares nos currículos de Ciência da Computação constitui
um desafio largamente debatido pela comunidade da área, em razão da dificuldade
histórica para a realização satisfatória do processo de ensino-aprendizagem de seus
conteúdos. Compõem esse núcleo fundamental o aprendizado de programação de
computadores – primeira disciplina específica, considerada uma alfabetização, o de
estruturas matemáticas combinatórias onipresentes na Ciência da Computação, em
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um ou dois semestres iniciais, a prática nas estruturas tradicionalmente utilizadas para
a representação de dados em computadores e seus processos computacionais
envolvidos, e finalmente, o estudo da essência da Computação, dos limites dos
computadores e dos modelos formais para os mesmos. As disciplinas
correspondentes são nomeadas, com poucas variações, “Introdução à Programação”,
“Matemática Discreta”, “Algoritmos e Estruturas de Dados”, “Teoria da Computação”.
O corpo de conhecimentos da Ciência da Computação, suas múltiplas
especializações, sustentam-se sobre esses quatro componentes, que por isso mesmo
comparecem como disciplinas obrigatórias nas grades curriculares desde a
constituição da Ciência da Computação como curso autônomo, no Brasil e no exterior
– haja vista, por exemplo, que os mesmos figuram como tópicos recomendados como
obrigatórios pelo Currículo de Referência da Association for Computing Machinery
para cursos de Ciência da Computação.1 Escusado dizer que, consequentemente,
uma formação sólida em Ciência da Computação depende inexoravelmente de uma
apreensão segura desses conteúdos. Justifica-se o grande esforço empregado pela
comunidade científica em novas soluções pedagógicas para a efetiva transmissão
desses conteúdos – disso depende fortemente a qualidade de um curso.
Ao mesmo tempo, esse é um objetivo que vem se mostrando ingrato ao
docente da área. Diversas estatísticas publicadas sobre o desempenho de estudantes
nas instituições de ensino superior do Brasil demonstram um alto índice de evasão e
insucesso em disciplinas fundamentais; como exemplo desses estudos citamos
(Prietch & Pazeto, 2010). Para usar um exemplo próximo a um dos autores, um dos
desafios do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal Rural de
Pernambuco (presencial e a distância) é a fixação de alunos após o primeiro período,
no qual verifica-se um alto índice de reprovação nas disciplinas de Introdução à
Programação e Matemática Discreta, que estão na raiz de uma longa cadeia de prérequisitos (problema que, cabe mencionar, é comum nas graduações da área). Como
consequência, a evasão precoce e a dificuldade de avançar no curso é uma marca de
parcela importante dos ingressantes. O mesmo se repete na disciplina de Introdução
à Teoria da Computação, que é oferecida no segundo período, conforme
apresentamos na Figura 1 (referente ao curso presencial). O problema, que envolve
também o Bacharelado em Ciência da Computação desta casa, vem exigindo o
oferecimento, há alguns semestres, de turmas adicionais para a disciplina de
Matemática Discreta, em razão da grande procura oriunda da retenção. Ademais, o
contexto mais delicado da modalidade a distância, no qual a autonomia do aluno é
particularmente fundamental para o sucesso de seu aprendizado, determina um
grande desafio ao docente de conteúdos mais teóricos e abstratos. Em conclusão,
não é exagero afirmar que o ensino de Ciência da Computação enfrenta uma crise, e
que, em particular, o ensino dos aspectos mais teóricos da Computação permanece
na expectativa de uma reflexão aprofundada, da introdução de paradigmas
educacionais mais eficientes – especialmente na modalidade a distância. Tal é o
problema abordado neste texto.
1
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Figura 1: Aprovação na disciplina obrigatória “Introdução à Teoria da Computação” do
curso de Licenciatura Plena em Computação da UFRPE, presencial, nos dois
semestres de 2013. Siglas padrão do sistema SIGA: RP = Reprovado; RF = Reprovado
por Falta; AM = Aprovado por Média; AP = Aprovado. Em ambos os semestres, a
aprovação não passa de 30%. Fonte: Coordenação da Licenciatura em Computação
(dados obtidos do sistema SIGA).

As discussões na literatura apontam para o esgotamento de um paradigma de
ensino tradicional, expositivo, centrado no esquema docente/quadro, unidirecional (do
docente ativo para o aluno passivo) e behaviorista, no que se refere aos métodos de
avaliação.2 A desmotivação do aluno é um dos sintomas dessa crise, e talvez o
principal empecilho à realização eficaz do processo de ensino-aprendizagem. Citamos
(Barcelos, 2012) para uma revisão atualizada desse fenômeno no contexto de
disciplinas de programação e algoritmos.
Assim como em outras áreas do conhecimento, novas correntes pedagógicas e o
uso da tecnologia com fins educacionais vem sendo intensamente exploradas nas
últimas duas décadas em busca de uma reação satisfatória. Em particular, a utilização
do computador como ferramenta de apoio ao ensino é central nesse processo de
renovação, e vem sendo debatido pela comunidade científica; fazemos referência à
coletânea organizada por Valente para uma introdução geral a tecnologias digitais
aplicadas à Educação (Valente, 1999). A proposta do presente texto, que discutimos
nas seções a seguir, não promete solucionar esse problema, que é amplamente
2

O leitor oriundo de uma graduação não tão recente, como é o caso de um dos autores, dirá talvez que
esteve submetido a um tal regime na sala de aula e conseguiu aprender – alguns dirão mesmo que o
apreciam, ou que é nele que a meritocracia aparece em sua forma mais límpida, ou que se coloca uma
culpa exagerada nos ombros do professor. Esse tipo de julgamento de valor não é feito neste texto.
Constatamos tão-somente que inovações pedagógicas vêm sendo cada vez mais requeridas e
propomos uma contribuição nesse sentido. É uma realidade, que um velho professor do autor, já
aposentado, resumiu em diálogo recente dizendo que passamos por uma crise de motivação: o aluno
da atualidade precisa ser muito mais motivado. E a motivação só pode ser consequência de interesse
e satisfação, que por sua vez está intimamente atrelada à compreensão do conteúdo.
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complexo, mas trazer uma contribuição, através de uma reflexão sobre a possibilidade
de emprego de metodologias genuinamente construtivistas, e mesmo freireanas, no
ensino de aspectos fundamentais da Ciência da Computação no âmbito dos cursos
superiores na modalidade de Educação a Distância, conjugadas com o emprego
sistemático de recursos de m-learning – proposta que consubstanciamos no termo
“Construcionismo freireano”. Nossa hipótese é que a pluralidade do público
encontrada em turmas de Educação a Distância, ao invés de um empecilho, pode ser
explorada pelo docente, através de um contato mais próximo com a realidade do
aluno, e que os necessários raciocínios formais subjacentes aos tópicos mais teóricos
podem ser reproduzidos neste público através de uma utilização mais profunda de
ferramentas tecnológicas. Concentraremos nossos esforços no ensino de Teoria da
Computação, como exemplo e modelo para outras disciplinas de caráter fortemente
teórico. Para tanto, iniciamos apresentando brevemente as linhas pedagógicas
relevantes para nossa proposta, passando em seguida para a discussão das
possibilidades de sua exploração no ensino de Teoria da Computação no nível
superior.

2. Educação na Informática
O estudo sistemático do uso do computador como ferramenta pedagógica remonta à
década de 1960 com os trabalhos pioneiros de Seymour Papert. A criação da
linguagem LOGO, um conjunto de instruções simples para a movimentação de uma
“tartaruga” eletrônica carregando um lápis (permitindo assim a elaboração de
desenhos complexos através de sequências de operações, com o objetivo de
consolidar estruturas algorítmicas) é o exemplo mais popular desse esforço, que
serviu de inspiração para um movimento pujante de desenvolvimento de software
educacional nas décadas subsequentes. O termo “Informática na Educação” passou
a designar essa prática, aplicada em todos os níveis – Fundamental, Médio, Superior,
Técnico – para todas as idades e potencialmente todas as áreas do conhecimento.
Atualmente, a Informática na Educação é uma área de pesquisa autônoma e
estabelecida – prova disso são as numerosas conferências dedicadas ao tema,
nacionais e internacionais. Citamos (Valente, 1999) para uma exposição
pormenorizada desse campo do conhecimento.
Nesta seção, fazemos uma inversão proposital do termo – Educação na
Informática – a fim de focalizar não a “intromissão” da Computação na Educação,
servindo como ferramenta a esta, mas sim da Educação na Computação, ou seja, de
que forma certas correntes pedagógicas se manifestam no ensino de assuntos
específicos da Ciência da Computação.
2.1.

Construtivismo

Relativamente à escola pedagógica construtivista, amplamente explorada na
atualidade, e que está na base de nossa discussão, começamos citando (Sanchis &
Mahfoud, 2010): O construtivismo, que tem como principal referência Jean Piaget,
designa hoje um conjunto teórico e de práticas que abrange a obra de muitos autores
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e desdobramentos práticos diversificados. No campo educacional, a teoria
construtivista foi muitas vezes transformada em métodos pedagógicos, a partir da
escolha de partes ou conceitos da teoria a serem tomados para aplicação em
determinados aspectos da aprendizagem escolar. Nessa perspectiva, qualquer
descrição breve da teoria construtivista incidirá certamente em reducionismos e
simplificações deformadoras, como deverá ocorrer neste texto. Limitamo-nos a
observar que o construtivismo não é propriamente uma metodologia educacional, mas
uma teoria epistemológica, ou seja, do conhecimento, e da aprendizagem, ou seja, de
como a realidade é internalizada como conhecimento, da qual se apropriaram áreas
diversas, como a Educação. Segundo Piaget, em sua epistemologia genética, a
geração do conhecimento não é um atributo exclusivo do sujeito, nem uma
consequência única da observação do meio, mas sim de uma relação entre o sujeito
e o meio, na qual o sujeito toma contato com um evento incompatível com seu
esquema interno de percepção da realidade (assimilação) e por fim adequa seu
esquema de conhecimento para comportar o novo evento (acomodação) (Piaget,
1976). De Piaget vieram algumas das principais contribuições para o estabelecimento
do construtivismo; outra fonte fundamental está no sócio-interacionismo de Lev
Vygotsky, que insere as interações sociais como um mecanismo fundamental para a
aquisição de conhecimento (Vygotsky, 1978). Na Educação, as metodologias
construtivistas vieram se contrapor a um modelo de ensino centrado no educador,
entendido como transmissor do conhecimento, e a metodologias educacionais
baseadas na prática behaviorista estímulo – resposta, ao propor uma educação
centrada no educando, que é levado a construir o conhecimento de forma autônoma,
através do contato direto e mediado pelo educador com o conteúdo a ser estudado.
Citamos (Ostermann & Cavalcanti, 2010) para um resumo recente, acessível e
instrutivo sobre o construtivismo, bem como diversas outras teorias de aprendizagem.
2.2.

Instrucionismo e Construcionismo

Termo proposto por Seymour Papert, o Construcionismo vem designar uma aplicação
da teoria epistemológica construtivista de Piaget (com quem Papert trabalhou) na
Educação. No Construcionismo, o processo construtivista de ensino-aprendizagem
ocorre através de atividades nas quais o aluno é levado a construir um objeto de
significado pessoal e que possa ser exibida a outros, como uma obra de arte ou
mesmo um artefato abstrato como um programa de computador (Papert, 1994). Ou
seja, o conhecimento é internalizado naturalmente durante a construção do objeto,
capacitando o educando a cometimentos mais complexos. Esse é o princípio por trás
da elaboração da linguagem LOGO.
O computador e a tecnologia em sentido mais amplo assumem papel central
na ótica Construcionista. De fato, Papert argumenta que artefatos digitais oferecem
um laboratório ilimitado para experiências de construção do conhecimento. Essa visão
se contrapõe ao que se denomina Instrucionismo, paradigma onde o computador é
utilizado como objeto ativo, transmissor de informações, ao educando passivo. No
Instrucionismo, o computador é entendido como uma “máquina de ensinar”,
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automatizando o processo de ensino através de tutoriais, exercícios ou outras
atividades. No Construcionismo, o computador é entendido como ferramenta a ser
manipulada pelo educando, potencializando oportunidades criativas.
O uso mais elementar do computador como instrumento de ensino, em larga
escala, é naturalmente instrucionista. A criação de ambientes de aprendizagem
genuinamente construcionistas é um desafio e depende de pesquisa. Citamos
(Valente, A espiral de aprendizagem e as tecnologias de informação e comunicação:
repensando conceitos, 2002) e (Maltempi, 2004) para um desenvolvimento da
discussão a respeito do Construcionismo.
Qualquer objeto de aprendizagem oriundo da reflexão proposta neste texto
deverá ser, naturalmente, construcionista. Mais do que isso, deverá na medida do
possível munir o estudante de uma nova visão crítica sobre o conteúdo aprendido, na
perspectiva de Paulo Freire. É o que discutimos a seguir.
2.3.

Construcionismo freireano

Ainda no âmbito da Pedagogia, o Construtivismo que poderíamos chamar de
freireano, por seu turno, consiste em tingir-se a tese construtivista da prática freireana
de valorização da realidade do educando, contextualizando o conhecimento e
valendo-se de sua experiência pessoal como instrumento de ensino, alçando-o a uma
tomada de consciência sobre sua posição na realidade, e capacitando-o a transformar
essa realidade. Em Paulo Freire, a educação deve ser libertadora, ao vir
necessariamente acompanhada dessa tomada de consciência – tal é sua principal
inovação, e tema de seu magnum opus, Pedagogia do Oprimido (Freire, 2011). Tais
são as premissas, por exemplo, do método Paulo Freire de alfabetização,
materializadas na metodologia de temas e termos geradores partindo do universo
vocabular do educando.
Todavia, conforme lemos em (Ostermann & Cavalcanti, 2010), A perspectiva
educacional de Paulo Freire é muito mais uma teoria do conhecimento e uma filosofia
da educação do que um método propriamente dito. Por sua vez, o termo
“construtivismo freireano” não é, segundo o que sabemos, utilizado de forma
padronizada, mas encontramo-lo esparsamente na literatura quando deseja-se
enfatizar a influência de Paulo Freire. Novamente, não é nossa intenção apreender
neste texto a extensão do pensamento do patrono da educação brasileira. Desejamos
tão-somente revestir o termo de um nível descritivo suficiente para nossos propósitos.
Ao mesmo tempo, ao se considerar, nessa perspectiva, a inserção da
tecnologia como instrumento educacional, ficamos tentados a cunhar o termo
“Construcionismo freireano”, numa tentativa de unir as propostas de dois grandes
pensadores: Seymour Papert e Paulo Freire. Isto posto, em nossa posição
simplificadora, entenderemos doravante o termo Construcionismo freireano como
toda metodologia de ensino que apresente as características seguintes:


foco na autonomia do aluno, que deve ser levado a construir o conhecimento
através de experiências diretas com o conteúdo mediadas pelo professor;
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


contato próximo, concreto, com o conteúdo, possibilitando ao educando
explorá-lo, manipulá-lo, transformá-lo, mesmo em se tratando de concepções
abstratas (que o aluno deverá internalizar através dessas experiências);



sócio-interacionismo, favorecendo atividades coletivas que promovam a troca
de experiências entre os educandos;



valorização do contexto sociocultural do educando, através de atividades que
partam ou remontem à sua experiência pessoal;



criação de uma conscientização crítica no educado a respeito do conteúdo
ensinado;



presença sistemática da tecnologia como instrumento educacional, e mesmo
como substrato essencial dos processos educativos, em se tratando de
plataformas de Ensino a Distância.

Segundo (Ostermann & Cavalcanti, 2010), a transposição do Construtivismo
freireano para outros contextos educativos que não a alfabetização não é trivial, e
depende de pesquisa. Experiências no ensino de Física na escola são discutidas em
diversos trabalhos de Muenchen e Delizoicov, citamos como exemplo (Muenchen &
Delizoicov, 2012). Desconhecemos uma experiência semelhante na Ciência da
Computação. A principal hipótese formulada neste texto é que experiências nessa
direção podem trazer um impacto extraordinário no contexto do ensino de Teoria da
Computação em turmas de Educação a Distância.

3. O caso da Teoria da Computação
Conforme observado por Ben-Ari (Ben-Ari, 2001), o uso explícito de experiências
construtivistas sempre se mostrou intenso na escola, em disciplinas como Ciências e
Matemática, mas no início do presente século ainda se mostrava bastante incipiente
no que tange ao conteúdo da Ciência da Computação no nível superior:
Constructivism has been extremely influential in science and mathematics education,
but much less so in computer science education [...] While many computer science
educators have been influenced by constructivism, only recently has this been
explicitly discussed in published work. Já ao longo da primeira década subsequente
encontramos um interesse crescente por abordagens construtivistas nos cursos de
Ciência da Computação, através não somente do uso de software educacional, mas
também da adoção de novas metodologias de ensino (como o Problem Based
Learning). Todavia, essa multiplicação de metodologias e objetos de aprendizagem
parece carecer de uma análise pedagógica mais profunda na literatura. Conforme
observa-se em (Ostermann & Cavalcanti, 2010): “Pelo fato de, muitas vezes, esses
materiais educacionais serem desenvolvidos com o que chamamos de Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC’s), é comum que se autoproclamem
pedagogicamente modernos. Uma análise mais detalhada pode mostrar que são
demasiadamente behavioristas, ou seja, usam tecnologias modernas com
fundamentação ultrapassada. ”
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Ocorre que, no âmbito da Teoria da Computação, dificilmente encontramos
artefatos genuinamente construtivistas. Os ambientes computacionais disponíveis
atuam no sentido de facilitar a construção gráfica de objetos próprios da área, como
autômatos, expressões regulares, gramáticas e máquinas de Turing, e implementam
algoritmos clássicos para execução de construções estruturais como os mesmos,
como determinização de autômatos não-determinísticos, conversão entre expressões
regulares e autômatos, minimização de autômatos, etc. O aluno é levado portanto a
desenhar esses objetos e a visualizar o resultado da aplicação desses algoritmos. Os
ganhos pedagógicos auferidos por essas ferramentas é inegável frente ao paradigma
tradicional de ensino baseado na exposição no quadro branco. Todavia, postulamos
que existe uma lacuna no que se refere à efetiva construção da compreensão desses
objetos, do funcionamento desses algoritmos, capacitando-o a resolver problemas de
forma autônoma – apreender o conteúdo, enfim. É precisamente neste ponto em que
entendemos não haver um componente construtivista nas ferramentas disponíveis.
Ilustremos essa discussão com um exemplo. Talvez o mais popular software
educacional para ensino de Teoria da Computação, a ferramenta JFLAP consiste de
uma área de trabalho permitindo desenhar máquinas abstratas e outros formalismos
(dentre talvez a maior variedade de opções disponíveis em ferramentas
educacionais), e menus apresentando a implementação dos principais algoritmos
clássicos para sua manipulação. A Figura 2 apresenta a tela principal dessa
ferramenta. Desenvolvida na Duke University sob supervisão de Susan Rodger, é
acessível livremente em http://www.jflap.org/, e também utilizada como ferramenta em
um livro texto sobre Teoria da Computação de autoria dos desenvolvedores (Rodger
& Finley, 2006).

Figura 2: JFLAP em ação, apresentando o resultado da aplicação da construção dos
subconjuntos para determinização de autômatos sobre um autômato finito nãodeterminístico
(possivelmente
desenhado
pelo
usuário).
Fonte:
http://en.wikipedia.org/wiki/JFLAP (figura livremente distribuível sob licença Creative
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Commons CC BY-AS 3.0).

É no mínimo temeroso apresentar críticas ao JFLAP. Trata-se de um software
impositivo, em contínuo desenvolvimento há mais de uma década e adotado em
diversas instituições de ensino de ponta, o que fornece uma validação inquestionável
de seu potencial. Sua eficiência pedagógica foi discutida em conferências
internacionais dedicadas ao tema de Educação em Ciência da Computação, citamos
como exemplo (Rodger, Lim, & Reading, 2007). Ousamos, todavia, observar os
seguintes quesitos, que vêm de encontro ao conceito de Construcionismo freireano
discutido anteriormente:


as atividades oferecidas pela ferramenta atuam em um nível já avançado de
conhecimento, ou seja, dão suporte à consolidação de conhecimento adquirido
previamente pelo educando, ao invés de permitir a construção deste;



a ferramenta não permite aproximar os conceitos da Teoria da Computação da
realidade do educando, o que se verifica em maior grau no contexto da
Educação a Distância.

A fim de desenvolver o primeiro, mencionamos por exemplo o problema do
aprendizado de expressões regulares, um formalismo útil não somente no âmbito
teórico, mas também em aplicações importantes da Teoria da Computação como
projeto de compiladores e busca de padrões. As atividades propostas em (Rodger &
Finley, 2006) para execução no ambiente começam com a apresentação, pelo aluno,
de uma expressão regular para uma linguagem descrita por exemplo em Português,
da forma como em listas de exercício tradicionais. Em seguida, são propostas
construções com a expressão regular apresentada pelo aluno – conversão para um
AFND, determinização, minimização, etc. Nossa crítica está no fato de que essa
primeira etapa – apresentação de uma expressão regular – não é abordada de forma
construtivista pela ferramenta, e se mostra, segundo a experiência tradicional em
turmas de Teoria da Computação, o principal empecilho para utilizá-la, já que o aluno
tem dificuldades em elaborar uma expressão para uma linguagem. Isso porque há um
universo de conceitos a ser apreendido de antemão: o aluno encontra dificuldade em
compreender o conceito das operações racionais envolvidas na definição das
expressões regulares (soma, produto, estrela de Kleene), não visualizando
mentalmente as operações com linguagens correspondentes. Nosso ponto é que o
foco do esforço construtivista em sala de aula deveria se localizar na interiorização
dos conceitos dessas operações – a elaboração de expressões regulares para
determinadas linguagens torna-se uma consequência da prática. Esse tipo de
necessidade – conduzir o aluno à apreensão dos mecanismos combinatórios
fundamentando as operações que compõem uma expressão regular, ou de uma
gramática, etc. – não está presente também em outras ferramentas educacionais
conhecidas pelos autores.
O dilema atinge seu clímax em turmas da Educação a Distância, onde mesmo
a operação da plataforma pode ser um desafio ao estudante. Um dos autores tira de
sua experiência como professor executor da disciplina de Teoria da Computação no
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curso de Licenciatura em Computação a Distância da UFRPE que um esforço na
ambientação com a plataforma consumiria parte não negligenciável da carga-horária,
podendo enviesar o conteúdo para uma formação na plataforma ao invés da
apreensão de conceitos de Teoria da Computação.
Relativamente ao segundo quesito, entra em cena e pedagogia freireana que
propomos explorar no contexto do ensino de Teoria da Computação. Fazendo
novamente referência à Educação a Distância, onde as dificuldades e desafios
educacionais são de certa forma vivenciados em maior intensidade, a percepção
comum entre o alunado sobre a disciplina Teoria da Computação é de completa
artificialidade, desconectada não somente da realidade do aluno, mas do restante da
Ciência da Computação. Isso porque o aluno atravessa o curso sem considerar fatos
básicos sobre essa área, que justificam sua importância e motivam seu ensino:


A Teoria da Computação fornece o ferramental matemático adequado para
abordagem a uma questão central na Ciência da Computação: “é verdade que
qualquer problema pode ser resolvido por um computador?” Há quem conclua
o curso afirmando que sim; todavia os chamados problemas indecidíveis não
admitem nenhuma solução algorítmica, e isso é um fato que se demonstra no
âmbito da Teoria da Computação.



Conforme já mencionamos, expressões regulares são ferramentas importantes
em aplicações práticas como busca de padrões e construção de compiladores.
O mesmo vale para outros formalismos estudados na Teoria da Computação,
como as gramáticas livre de contexto. Mesmo os autômatos, enquanto objeto
fundamental, tem aplicações tão variadas como em processamento de
linguagem natural e verificação de sistemas.



A Teoria da Complexidade de Algoritmos, subárea da Teoria da Computação,
estuda a eficiência dos algoritmos sobre os quais se apoiam qualquer peça de
um sistema computacional. O ferramental proporcionado por essa área permite
responder com segurança, por exemplo, por que razão um algoritmo é mais
veloz do que outro. Essa é uma pergunta que um cientista da Computação
também deve estar apto a responder: como medir e melhorar a eficiência de
um sistema?

A pergunta que deixamos é: como partir das ferramentas computacionais que o
aluno utiliza cotidianamente – editores de texto, planilhas eletrônicas, navegadores,
etc. – e mesmo em experiências externas ao mundo digital (há relações ricas entre a
Botânica e a área das Linguagens Formais, conforme mencionamos mais a frente)
para ensinar Teoria da Computação, e construir no mesmo não somente conceitos
computacionais, mas também uma visão mais crítica sobre o mundo tecnológico no
qual se encontra inserido?

4. Inserção do Mobile Learning
O uso de dispositivos móveis – telefones, tablets, laptops – para fins educacionais
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vem se apresentando nos últimos anos como uma tendência pujante e irresistível,
provocando mudanças de paradigmas pedagógicos, impondo novas necessidades de
reflexão ao professor. Sinal disso é a proliferação de software educacional para apoio
ao aprendizado dos mais diversos conteúdos em dispositivos móveis. Como
resultado, a área de pesquisa denominada Mobile Learning, ou m-learning vem se
impondo como tópico relevante para o educador moderno, que se vê diante de um
novo público de educandos, os nativos digitais, que requisitam modelos de
aprendizagem mais flexíveis (Saccol, Schlemmer, & Barbosa, 2011).
Configuram-se nesse panorama possibilidades de inserção do m-learning em
Educação a Distância. Primeiro, em razão de sua viabilidade, dada a banalização dos
dispositivos móveis. Em 2013 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
divulgou que, no ano de 2011, 69,1% da população brasileira de 10 anos ou mais de
idade possuía telefones móveis para uso pessoal3. Em pesquisa divulgada em março
do ano de 2014, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA mostra que em
38,1% dos lares brasileiros, pelo menos um residente utiliza o celular para acessar a
Internet.4 Segundo, em razão das características desse recurso, que mostra grande
compatibilidade com a modalidade de Educação a Distância: o uso de tecnologias
móveis, além de proporcionar flexibilidade espacial e temporal ao aluno, coloca ênfase
em sua autonomia, pois cabe ao mesmo uma postura ativa, ao escolher o tópico ou
as atividades a estudar e o momento em que vai fazê-lo (Kukulska-Hulme & Traxler,
2005). Sinal do potencial proporcionado pela interatividade, conectividade e
flexibilidade dos dispositivos móveis e seu uso crescente em cursos massivos a
distância, oferecidos por grandes conglomerados educacionais em nível mundial, os
chamados MOOCs (Mobile Open Online Courses).
Não conhecemos ferramentas de m-learning para apoio ao processo de ensinoaprendizagem de Teoria da Computação, presencial ou a distância. Postulamos que
a articulação desse recurso com atividades construcionistas pode contribuir
sobremaneira para a melhoria da qualidade do ensino dessa disciplina, afirmação que
faz também parte de nossa hipótese.

5. Esboço de uma proposta
À guisa de conclusão, esboçamos as seguintes recomendações como proposta para
implantação de práticas construcionistas, com um viés freireano, em disciplinas de
Teoria da Computação em turmas de Educação a Distância:


Permitir que o aluno aborde o conteúdo de forma autônoma, facultando-o a
resolver problemas e a usar o conteúdo abordado em aplicações, apoiando-o
na construção dos principais conceitos, desde os mais elementares;

3

Disponível em ftp://ftp.ibge.gov.br/Acesso_a_internet_e_posse_celular/2011/PNAD_Inter_2011.pdf
Disponível em
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21678&catid=9&Itemid
=8
4
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Proporcionar um contato próximo, táctil, concreto com conceitos abstratos,
permitindo construir objetos e manipulá-los, em consonância com o
Construcionismo de Seymour Papert;



Aproveitar elementos do contexto sociocultural do estudante, bem como os
fenômenos computacionais naturais com os quais está habituado em seu
cotidiano, desvendando-o e munindo o estudante de uma posição ativa, crítica
e transformadora, em consonância com a proposta de Paulo Freire;



Oferecer a possibilidade de que o conteúdo seja trabalhado sob uma
perspectiva sócio-interacionista através do uso de dispositivos móveis.

A exploração do conteúdo de Teoria da Computação em conexão com a realidade
do aluno, em um contexto amplo como a Educação a Distância, é um desafio que
merece discussões, e certamente passa pela reformulação do material didático
adotado nos cursos de Educação a Distância (em geral ainda de caráter expositivo),
razão pela qual o esforço ora esboçado envolve não somente o docente, mas também
o conteudista, bem como das práticas docentes. Limitamo-nos a mencionar que as
múltiplas aplicações da Teoria da Computação dão margem a esses
desenvolvimentos, e mencionamos a seguir um exemplo que pode ser explorado junto
ao alunado em polos de áreas rurais.
5.1.

Um exemplo

As conexões entre Linguagens Formais e Botânica, através do estudo dos Sistemas
de Lindenmayer, pode significar uma aproximação com o alunado proveniente de
ambientes rurais (uma realidade nos cursos de Educação a Distância na UFRPE), e
traz como benefício uma instigação profunda sobre propriedades formais subjacentes
ao estudo de linguagens e formalismos que manipulam linguagens.
Um Sistema de Lindenmayer, ou sistema L, é um formalismo abstrato, muito
semelhante às gramáticas livre de contexto utilizadas em compiladores de linguagens
de programação, que representam regras para a geração sucessiva de palavras
(sequências de símbolos). Ocorre que tais sequências de palavras são
suficientemente ricas para modelar um vasto espectro de padrões de crescimento de
organismos multicelulares, e mesmo de organismos vegetais superiores. Esse fato foi
considerado em 1968 pelo botânico Aristid Lindenmayer, que fundou o estudo do
assunto, rapidamente percebido e incorporado na comunidade da florescente área de
Linguagens Formais e Autômatos. Um aspecto virtuoso da consequente pesquisa foi
o aparecimento de trabalhos científicos produzidos em colaboração por teóricos da
Computação e biólogos, antecipando a rica intersecção entre essas duas áreas
conhecida atualmente como Biologia Computacional.
É evidente que as aplicações práticas dessa área são numerosas: basta
mencionar os avanços na compreensão de organismos reais proporcionados pela
modelagem por sistemas L, obtidos por exemplo no grupo pioneiro Biological Modeling
and Visualization da Universidade de Calgary. Ao invés de mencionar um apanhado
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da numerosa bibliografia relacionada, preferimos direcionar o leitor ao site desse
grupo – http://algorithmicbotany.org/ – que disponibiliza uma quantidade massiva de
material para consulta livre, em particular o livro introdutório clássico The Algorithmic
Beauty of Plants, escrito por Lindenmayer e Prusinkiewicz.
Advogamos que, conquanto assunto bastante específico na área das
Linguagens Formais, experiências com sistemas L podem ser exploradas a fim de
permitir uma conexão familiar do conteúdo de Teoria da Computação com o aluno.
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Resumo – O presente relato de experiência busca analisar as contribuições das
ferramentas educacionais virtuais para a disciplina de estágio supervisionado em
um curso de Licenciatura em Física na modalidade de Educação a Distância. A
partir de uma situação de remodelação do formulário dos diários de campo dos
estagiários, foi possível indicar melhorias quanto ao detalhamento, coerência e
organização das ideias expressas com relação aos anos anteriores. Dois
problemas foram solucionados: a padronização e pertinência dos tópicos que
deveriam ser abordados e o controle da carga horária a ser cumprida. Deste modo,
destacamos que a organização conjunta dos estágios pelos seus elaboradores
oportunizou uma melhoria nas análises que os estudantes promoveram de suas
próprias experiências de estágio. Observamos também, das transcrições dos
relatos, a utilização dos dispositivos móveis que, podem beneficiar ou prejudicar o
acompanhamento das atividades escolares.
Essencialmente a busca do
aprimoramento na utilização das TICs se faz necessário tanto por parte do docente
em formação quanto aos formadores, visto que são ferramentas potencialmente
auxiliares.
Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs); Ensino
supervisionado; Formação continuada; Licenciatura em física.
Abstract – This experience report aims to analyze the contributions of virtual
educational tools for the supervised internship course in a Teachers Formation
Degree in Physics in the form of distance education. From a situation of remodeling
of the internship form diaries, it was possible to show improvements on the detail,
consistency and organization of the ideas expressed in relation to previous years.
Two problems have been solved: the standardization and relevance of the topics
that should be addressed and control of the hours of work made by the students.
Thus, we emphasize that the joint organization of stages by their makers attempts
an improvement in the analyzes that students promoted their own experiences of
internship. It was possible to see that also the transcripts of the accounts, the use of
mobile devices that can benefit or harm monitoring school activities. Essentially the
search for improvement in the use of ICTs is required both by the teacher training
as trainers, as they are potentially complementarians.
Keywords: Information and Communication Technologies (ICTs), Supervised
Internship, Initial education of Physics Teachers, Physics Teachers Formation
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Degree Course

Considerações iniciais sobre a disciplina de Estágio Supervisionado na
Licenciatura em Física a Distância
O presente trabalho objetiva relatar as experiências do primeiro período de
estágio supervisionado dos estudantes de um curso de Licenciatura em Física à
distância e pontuar algumas inovações educacionais utilizadas pelos formadores da
disciplina e quais foram seus efeitos nos aspectos formativos da disciplina de
Estágio Supervisionado I desse curso. A disciplina é parte da grade curricular
obrigatória dos cursos de licenciatura (Lei 11.788 de 2008) e divide-se em quatro
períodos perfazendo 400 horas (CNE, 2002).
O primeiro período é dividido em 50h de observação na escola campo e 45h
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle sendo concedida a dispensa de
até 50% da carga horária de campo aos alunos que já atuam na Educação Básica. É
supervisionado, pois o objetiva uma aprendizagem simultânea e interativa tanto nos
domínios cognitivo, afetivo e psicomotor através da mediação do professor e da
tutora (formadores) da disciplina.
Sendo desenvolvido paralelamente ao AVA, as observações no ambiente de
futuro trabalho envolvem as percepções, crenças, emoções e valores próprios do
professor de campo e estagiário. Oliveira et al. (2007) propõe que o Estágio se
desenvolva na articulação entre dois polos: o teórico metodológico e o teórico
prático. O primeiro compreende as ações teóricas de planejar, observar e avaliar o
processo educativo que depende do domínio cognitivo. Já o segundo polo é
vinculado ao desenvolvimento da ação prática gerada do acompanhamento escolar
e está relacionado com o domínio psico-motor.
Por ser o primeiro período, nas primeiras aulas foram expostas a dinâmica do
curso, disponibilizado um texto sobre as atividades pertinentes ao estágio e discutido
as compreensões dos principais documentos escolares no fórum de discussão. Este
instrumento de integração permitiu a expressão dos participantes e exposição dos
anseios das situações reais do trabalho docente e as complexidades de seu meio.
Os objetos das discussões permitiram identificar o perfil dos estagiários e seus
conhecimentos prévios para que as próximas instruções fossem incorporadas e
postas em prática. Foram solicitados dados de cada discente para documentação
necessária à formalização da parceria entre eles e a instituição pública ou privada
cedente.
O relato das atividades seguintes convida à reflexão acerca do lugar do
estágio supervisionado na formação inicial e continuada de professores de física na
modalidade à distância e sobre as possibilidades formativas advindas das ações
planejadas de inovação em pontos específicos da disciplina. Neste sentido, são
relatadas as questões norteadoras, as ferramentas de avaliação utilizadas e então,
elencadas as dificuldades enfrentadas pelos licenciandos e formadores no decorrer
do semestre, assim como as conquistas com respeito à reflexão dos estagiários
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
sobre as situações vivenciadas na escola-campo. Finalmente, avaliamos
criticamente as condições oferecidas, pela instituição formadora no sentido de
capacitação dos futuros profissionais e pelas escolas, futuro ambiente de trabalho.

Perfil dos estagiários e das escolas campo
Dos 31 alunos matriculados, 27 participaram efetivamente do semestre
realizando as atividades nas escolas campo e no AVA. Majoritariamente as escolas
campo foram da rede pública sendo pouco mais de 20% municipais, privadas ou
técnicas como mostra o Gráfico 1. Seis já atuavam como professores e, por isto,
obtiveram dispensa parcial da carga horária.

Gráfico 1- Perfil das escolas campo.

As descrições dos cenários do estágio, metodologias utilizadas, reflexões
sobre as avaliações realizadas, visões dos outros professores e considerações
sobre novas abordagens de ensino e prática concerniram às disciplinas de
Matemática e Física. A proposta metodológica das aulas acompanhadas pelos
estagiários baseavam-se fundamentalmente nos temas estruturadores sugeridos
pelas PCN+ destacando os descritores, as competências e habilidades.

Planejamento e desenvolvimento da disciplina
Dois problemas fundamentais estão intimamente ligados com a avaliação dos
estagiários e independem da modalidade, isto é, se é um curso presencial ou à
distância. O primeiro é identificar se o estágio acontece e como acontece. Na
concepção de Pimenta e Lima (2006), o estágio deve ser compreendido como um
campo de conhecimento e produção de saberes e não como uma atividade prática
instrumental. As primeiras atividades tinham por objetivo a familiarização com o
ambiente e a caracterização da unidade escolar. O levantamento de dados gerais
como fundação, localização, modelo de gestão permitiram a análise do cotidiano
plural do ambiente escola e suas interações diversas.
O segundo problema era estimular a atitude investigativa e de reflexão nos
relatos entregues das observações de sala de aula superando a dicotomia teoria e
prática (MARTINS, 2009). Para isto foi elaborado um conjunto de questões
norteadoras pelo professor da disciplina e implementado em linguagem script open
source (php) por outro docente do mesmo departamento. A facilidade de criação dos
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diários de bordo padronizados em formato pdf e online eliminou alguns problemas
anteriormente enfrentados, como por exemplo, a desconfiguração da formatação em
decorrência da utilização de diferentes editores de texto.

Figura 1: Pagina do curso na qual é solicitada a elaboração dos relatórios parciais e finais.

Também buscou enfatizar as práticas docentes e ações da direção
relevantes, eliminando descrições gerais e repetitivas do ambiente. O endereço
eletrônico disponível para o preenchimento dos relatos também permite a inserção
de
registros
fotográficos
para
aferição
das
atividades:
<http://www.espacointerciencias.com.br/estagio/relatoriosestagio.php>.
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Figura 1: Formulário de elaboração dos relatórios parciais e finais.

Como é possível observar na imagem acima, o site para a confecção do
relatório de estágio oferece ao estagiário algumas orientações sobre os aspectos
mais relevantes e aprofundados que eles devem observar e refletir sobre a atividade
observacional na escola. Esta inovação foi implementada pois anteriormente a esta
prática os relatórios entregues pelos alunos não apresentavam nenhum padrão de
formatação, além de não se aprofundarem em questões referentes à observação da
escola e de seus aspectos mais importantes. Além disso, após escreverem nos
espaços dedicados, o sistema criado especificamente para isso gera os relatórios
em formato pdf devidamente identificados com os nomes de seus autores.
Além dos relatos, outros meios de avaliação da execução do cronograma e a
carga horária dos estagiários são os documentos de plano de estágio, as fichas de
controle de horas e de avaliação de estágio a serem preenchidas com o professor
da escola campo. Estes documentos, juntamente com a carta de apresentação e o
termo de compromisso configuram-se um conjunto básico de registros presentes em
todos os cursos em que o estágio supervisionado está presente na grade curricular.
Digitalizá-los com as assinaturas dos responsáveis e enviá-los pelo AVA simplificou
várias questões de comodidade e agilidade para o início das atividades. Além disso,
o professor e tutora compartilham uma planilha com o acompanhamento da situação
de cada estagiário online que pode ser editada e atualizada instantaneamente por
ambos.

Compreensões das ações a partir dos relatos dos estagiários
O formato em diários quinzenais buscou condensar as principais informações
do Estágio e incentivar a dissertação crítica dos processos de formação. Algumas
reflexões teóricas sobre o estágio supervisionado puderam ser motivadas como
relata o aluno M.G.
“Entender o cotidiano escolar é de grande importância para os alunos dos
cursos de licenciaturas das universidades públicas ou privadas do país. A relação
entre os conteúdos teóricos aprendidos nas universidades e a prática da pesquisa
de campo são desafios que levam o aluno da graduação a refletir acerca dos
diversos dilemas que pairam sobre a educação básica brasileira. Pensamos que o
estágio sirva como laboratório de observações para os alunos de licenciatura dos
mais diversos campos dos saberes, levando-os as reflexões das práticas docentes
analisadas”(M.G.).
Conte e um discentes estagiavam pela primeira vez e era natural que
surgissem depoimentos como de L.C.
“Realmente, confesso, tenho certo receio do comportamento dos alunos em
relação à falta de vontade de aprendizado, resultantes das grandes investidas num
processo de aculturação impostas por diversos meios de comunicação"(L.C.).
Estruturar os dados técnicos e informações relevantes para caracterização da
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unidade escolar mostrou-se de grande importância. Motivá-los a analisar os recursos
didáticos dos professores e ações pedagógicas dentro da escola que chamaram a
atenção ressaltou as características da rede pública:
“Vejo que a realidade escolar é muito diferente do ansiado por todos os
acadêmicos. Laboratório, gincanas, feiras de ciências e etc., são recursos e
planejamento que dificilmente iremos executar devido o tempo, motivação e
disciplina pessoal dos alunos e competências dos próprios professores.”(R.P.)
Sobre o modo de trabalho dos professores, da direção e a real situação em
que se encontram, as observações apontam quanto à formação do professor pela
observação e tentativa de reprodução da prática modelar, a realidade do ensino e os
alunos que frequentam a escola são imutáveis (PIMENTA E LIMA, 2006).
Esta perspectiva está ligada a uma concepção de professor que não valoriza sua
formação intelectual, reduzindo a atividade docente apenas a um fazer, que será bem
sucedido quanto mais se aproximar dos modelos que observou. Por isso gera
conformismo, é conservadora de hábitos, ideias, valores, comportamentos pessoais e
sociais legitimados pela cultura institucional dominante. (p. 04)

De todas as escolas campo acompanhadas, 24 localizam-se no interior do
estado de Minas Gerais onde é nítida manutenção das tradições locais, como
denunciou F.C.:
“Digo isto, como indignação referente à maneira como os projetos da escola
são impostos e aceitos sem questionamentos perante a diretora. É sabido que cerca
de 90% dos profissionais não concordam principalmente com o projeto 'Festança
caipira e desfile de carroças', mas aceitam"(F.C.)
As habilidades não são suficientes para a resolução dos problemas com os
quais se defrontam, uma vez que a redução às técnicas não dá conta do
conhecimento científico nem da complexidade das situações do exercício desses
profissionais (PIMENTA E LIMA, 2006) conforme comenta a discente:
“Eu pude perceber é que independente da escola em que você trabalha (seja
pública ou particular) a organização da sala, a forma que os alunos aprendem, entre
outros detalhes, depende do professor. É preciso ter didática e ser muito dinâmico,
não adianta ter apenas conhecimento" (C.A.).
Os problemas estruturais da rede pública, as necessidades dos alunos e
professores e a ausência de atenção por parte de superiores para resoluções são
problemas listados frequentemente:
“Acredito que se as aulas de física tivessem o apoio do laboratório ou que se
realizasse alguma atividade prática dentro da sala de aula que pudesse ser uma
motivação para que os alunos se interessassem pela matéria e rendessem melhor
nos trabalhos e nas provas aplicadas” (P.J.).
O grau de disponibilidade do professor e orientações de estudos destacam-se
como as ações pedagógicas relevantes no levantamento de Tassono e Leite (2013)
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com alunos dos últimos anos de ensino fundamental, básico e médio. Estas
contribuições também foram observadas nas instituições acompanhadas pelos
estagiários. Destacaram-se duas atuações da direção escolar:
“há um horário especifico que todos os dias o Coordenador e a Diretora ficam
a disposição para atender os representantes de sala que necessitem reportar algo,
sendo que poderão trazer até 3 testemunhas alunos. Achei muito interessante este
canal de comunicação.”(I.P.)
Tassono e Leite (2013) também comentam que quando a afetividade
prepondera sobre a dimensão cognitiva, o indivíduo está voltado para a construção
do seu eu e, portanto o movimento é centrípeto, para o interior da pessoa. Já
quando a cognição prepondera, o movimento é centrífugo, no sentido do
conhecimento do mundo, das coisas. No estreito entrelaçamento entre os domínios
afetivo e cognitivo, as conquistas de um são utilizadas pelo outro e vice-versa.
“Inclusive o colégio envia aos pais através de e-mail e pelo whatsaap tudo o
que se ocorre no colégio. Por exemplo: ocorrências, faltas, atrasos, eventos, toda a
vida escolar dos alunos são disponibilizadas diariamente para os pais.“ (C.A.)
A afetividade incorpora as construções da inteligência, ampliando suas formas
de manifestação. O acompanhamento do desempenho escolar mostra-se eficaz na
aprendizagem do aluno e é de responsabilidade não apenas do professor, como
também da direção e dos pais.
Especialmente as atividades mais exigentes exigem maior supervisão e
promovem proporcionalmente maior qualidade na aprendizagem, pois trazem
maiores desafios. O tipo de material usado na atividade contribui significativamente
para a compreensão e motivação para os alunos. Neste sentido, relatos como da
I.P. chamaram a atenção:
"(...) sobre o modo de trabalho dos professores chamou minha atenção o fato
do professor comprar material com seu próprio dinheiro para fazer um ensaio viso
que a escola não dispunha de material adequado" (I.P.).
Os relatos sugerem que as diferentes experiências vividas in loco são
determinantes nos tipos de alcances que o ambiente intervirá sobre os alunos. A
presença de um educador comprometido com a formação do futuro professor,
durante a realização da regência, é de suma importância, pois este pode contribuir
com sua experiência de docência (Martins, 2009).
As ações do professor, que constituem sua prática pedagógica, afetam
diretamente na aprendizagem dos alunos - incluindo os estagiários - e a relação que
estes estabelecem com o conhecimento (TASSONI E LEITE, 2013).
Na educação presencial, conforme pontua Teixeira e Agostinho (2012),
apesar da sabida resistência dos professores e das instituições tradicionais de
ensino, cada vez mais as tecnologias se fazem presentes na vida dos alunos. E este
fato, não deve ser ignorado pelos educadores, como sugere I.P.
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“Minha sugestão seria desenvolver um trabalho de conscientização entre pais
e alunos sobre o uso dos celulares e muita conversa na sala de aula, buscando
promover a melhor atenção e concentração dos alunos e por consequência um
melhor rendimento das aulas.”
Sobre os trechos apresentados e as compreensões que são possíveis retirar
desses, podemos refletir acerca dos cuidados necessários com os detalhes na
formação de professores na Educação a Distância A escola detém o status
legitimado historicamente de desenvolver modalidades de pensamento bem
especificas e tem um papel diferente e insubstituível na apropriação das leituras do
mundo culturalmente acumuladas (TASSONI E LEITE, 2013). Atividades que se
relacionam com outros procedimentos como criar, realizar experimentos, debater,
etc. foram apontadas como mais significativas aos alunos. Pimenta e Lima (2006)
citam a confecção de material didático e a utilização de sucatas com objetivo de
auxiliar no desempenho das atividades em sala de aula como recursos didáticos.
Neste sentido, a utilização dos recursos audiovisuais, sites, fóruns de
discussão e objetos de aprendizagem contribuem para a aprendizagem dos
discentes sem deixar de lado a importância do professor como mediador das
atividades a serem realizadas (FREGOLENTE et al., 2010). Principalmente quando
as atividades se associam com as práticas sociais vivenciadas pelos alunos no dia a
dia, por exemplo, assuntos da mídia, leitura mapas, interpretação de gráficos, entre
outros.
Portanto, há necessidade em buscar interesses e aptidões locais e
particulares dos alunos através das práticas horizontais mediadas pelo diálogo
permitindo a ampliação do conhecimento e compartilhamento do mundo conhecido.
Os alunos ao interpretar as (re)ações dos professores conferem um sentido afetivo à
própria aprendizagem, ao conhecimento que circula e à sua imagem enquanto
pessoa e estudante (TASSONI E LEITE, 2013). Os debates gerados no AVA
tiveram o intuito de lidar com questões de insegurança diante das primeiras
intervenções e a preocupação com a própria imagem, entre outras dificuldades
relacionadas à transformação da prática docente. A reestruturação dos tópicos a
serem relatados durante o estágio permitiu o desenvolvimento da postura e das
habilidades competentes à investigação. Ainda propiciou a elaboração de reflexões
que permitiram compreender e problematizar as situações que observaram.
Sobretudo foram pontuadas as habilidades instrumentais necessárias ao
desenvolvimento da ação docente, possibilite o treinamento de situações
experimentais
Tirar do papel e tentar operacionalizar a ideia de professor reflexivo e
pesquisador é o grande desafio das propostas curriculares dos cursos de magistério
e dos planos de ensino dos professores formadores (Pimenta e Lima, 2006).

Considerações finais
O presente relato buscou destacar o processo de ensino aprendizagem
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proporcionado pela mediação pedagógica entre alunos e formadores (professor e
tutora) através das TICs. Embora separados geograficamente, todos os envolvidos
puderam interagir, trocar informações e refletir sobre as variantes envolvidas na
formação do professor.
Nos baseamos em um caso específico da implementação de uma
funcionalidade na disciplina de Estágio Supervisionado I de um curso de
Licenciatura em Física a Distância para compreender de que forma esta
implementação influenciou nas reflexões teóricas metodológicas realizadas pelos
estagiários sobre as situações observadas durante sua execução.
Percebemos que, além da padronização técnica desses relatos por meio do
software, que os estagiários passaram a se atentar e refletir sobre pontos
específicos sobre a estrutura física e pedagógica das escolas campo, assim como
sobre as ações de cada membro da escola e sobre as suas próprias como futuro
professor. Este era o objetivo principal desta implementação, a primeira de muitas
que serão realizadas voltando-se aos aspectos formativos das disciplinas da
Licenciatura em Física na modalidade EaD. O Brasil precisa melhorar a competência
dos professores em utilizar as TICS na educação, segundo a Unesco. A forma como
o sistema educacional as incorpora afeta diretamente a diminuição da exclusão
digital existente no país (UNESCO, 2015). Segundo Teixeira e Agostinho (2012), a
educação à distância tem um papel muito importante como fator de inclusão dos
menos favorecidos econômica e socialmente à medida que proporciona o acesso ao
ensino universitário e ao aperfeiçoamento e capacitação do profissional já inserido
no mercado de trabalho.
Principalmente nos cursos à distância, há necessidade a da utilização e
incremento dos portais, plataformas virtuais e criação de grupos de estudo. O
acesso à revistas e jornas online com informações pontuais e atualizadas, o vasto
acervo da biblioteca virtual, laboratórios virtuais que permitem recriar experiências
que se transpõe do livro didático são recursos ricos. Para tanto há necessidade do
constante estudo e desenvolvimento de habilidades para o conhecimento, domínio
da informação e a análise crítica das escolas, espaço institucional bem como das
comunidades onde se insere.
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Resumo – No presente trabalho o objetivo foi relatar a experiência, ainda em fase
inicial de implementação, do Curso de Pedagogia a Distância de uma Universidade
do estado de Minas Gerais participante do Sistema Universidade Aberta do Brasil
na extensão universitária. O texto traz uma breve descrição sobre a importância da
extensão universitária, ressaltando o princípio constitucional da indissociabilidade
desta com o ensino e a pesquisa. Diante da importância da extensão universitária
e da possibilidade de desenvolver ações extensionistas nos polos de apoio
presencial com os estudantes da Pedagogia e pessoas da comunidade local, que
foi instituído o Núcleo de Estudos da Pedagogia a Distância (NEPEDI). Assim,
neste relato será descrita essa experiência de como o núcleo está estruturado,
ressaltando seu objetivo principal que é proporcionar à comunidade dos polos do
curso de Pedagogia a possibilidade de estudos e vivências na área da educação.
O texto também agrega a discussão da importância das ações do tutor e da
relevância do polo de apoio presencial como espaço cultural e de produção de
conhecimentos.
Palavras-chave: Extensão Universitária, Educação Superior, Pedagogia, Núcleo de
Estudos, Formação de Professores.
Abstract - This present study intend to report the experience, still in the initial
implementation phase, of the Pedagogy Distance Course of Federal University of
Minas Gerais from Brazil Open University in the university extension. The text
provides a brief description from the importance of the university extension wincing
the constitutional principle of the indivisibility of such with the teaching and
researching. Towards the importance in the university extension and the possibility
of developing extension actions in the presential support poles with students of
Pedagogy and people from the local community , establishing the center of distance
pedagogy studies (NEPEDI). So, this report will describe this experience as how is
the center structured wincing his goals which is provide to the community from the
poles of the pedagogy course the possibility of studying and experiencing the
education area. The text also aggregates the discussion of the importance from a
Tutor in the conduction these actions and the relevance of the presential support
polo as an cultural space and for production knowledge.
keywords: University Extension, College education, Pedagogy, Studies Center,
Teacher training.

1. Introdução
A extensão universitária ocupou espaço relevante nas discussões acadêmicas,
1

principalmente no período de democratização do país, em que se lutou por uma
Universidade estatal e pública. Pensar então na extensão, neste momento, foi
entendê-la como um meio pelo qual a Universidade cumpriria seu papel de
democratização dos conhecimentos produzidos no âmbito acadêmico, junto ao
ensino e à pesquisa. Nogueira (2001) elucida que a extensão “ao mesmo tempo, ela
se constitui forma privilegiada pela qual a Universidade avalia e se submete à
avaliação da sociedade o conhecimento que produz, pelo confronto com situações
concretas”.
Nesse sentido, a extensão é um processo orgânico que vai desde a produção
do conhecimento até a difusão desse na sociedade. Ela articula o ensino e a
pesquisa de forma indissociável, democratizando o conhecimento além dos muros
da Universidade. Assim, considerar as ações extensionistas como parte de um
processo que deve estar presente na rotina universitária, é de suma importância
para que haja a interação necessária entre os conhecimentos produzidos e a sua
relevância social.
Conforme o Programa de Apoio à Extensão Universitária (PROEXT) do
MEC/SESu extensão é entendida como
o processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a
interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade,
mediado por alunos de graduação orientados por um ou mais professores, dentro do
princípio constitucional da indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa. (BRASIL,
2015, p.02)

Essa definição vem reforçar o conceito de extensão e avançar na
concepção de que é um processo interdisciplinar, em que vários estudos, disciplinas
se interligam para a realização de ações que visem à transformação das condições
materiais de formação das pessoas as quais essas ações se dirigem.
É importante também pontuar que a extensão, além de ser um princípio
constitucional elencado no artigo 207, como indissociável do ensino e da pesquisa, a
Lei Federal nº 9194/96(LDBEN) dispõe sobre a promoção da extensão ao definir as
finalidades da Educação Superior. Assim, o inciso VII do artigo 43 aduz que a
Educação Superior tem a função de “promover a extensão, aberta à participação da
população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição” (BRASIL,
1996).
A extensão universitária compreendida a luz das finalidades da educação
superior, respalda as ações que as Instituições Federais realizam junto à
comunidade local, assumindo o compromisso social de contribuir para melhores
condições de cidadania. Neste sentido, Arroyo e Rocha (2010) dizem
Podemos, então, dizer que as relações da universidade com a sociedade, através da
extensão universitária, devem ser realizadas com a principal tarefa de preocupar-se
com a formação do cidadão, em duplo sentido: dos novos profissionais que irão
atuar nos diversos setores sociais e dos membros da comunidade, o público externo
a quem estas ações extensionistas se dirigem, buscando contribuir, concretamente,
para a construção de melhores condições de cidadania. (ARROYO, ROCHA, 2010,
p.140).
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Foi com a visão de que a extensão universitária é uma das finalidades da
educação superior que deve permear os cursos de graduação, que a coordenação
do curso de Pedagogia a distância da Universidade Federal de Lavras (UFLA),
juntamente ao colegiado de Curso instituiu o Núcleo de Estudos da Pedagogia a
Distância (NEPEDI). O referido Núcleo de Estudos tem como objetivo promover
ações de caráter extensionistas no polo de apoio presencial, apoiadas por pesquisas
e estudos realizados pelos estudantes do curso de Pedagogia. Essa iniciativa foi
organizada e gestada pela coordenação e colegiado, gozando da autonomia
didático-científica que tem as universidades, com respaldo legal no inciso IV do
Parágrafo Único do artigo 53 da LDBEN que diz que
Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus
colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários
disponíveis, sobre: I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; II ampliação e diminuição de vagas; III - elaboração da programação dos cursos; IV programação das pesquisas e das atividades de extensão... (BRASIL, 1996, grifo
nosso)

Nesse sentido ainda, a UFLA tem pioneirismo na extensão desde a
década de 20, conforme descreve o histórico da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(PROEC), hospedada na página oficial dessa instituição. Sempre empenhou-se em
desenvolver atividades extensionistas e hoje com a participação de professores,
alunos, e técnicos tem o resultado de
uma interação INSTITUIÇÃO-COMUNIDADE, exercitando no dia-a-dia, a
EXTENSÃO como processo educativo, cultural e científico, que articula o ensino e
a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação transformadora entre a
Instituição e a Comunidade. (UFLA, 2015).

Nessa lógica, o Núcleo de Estudos da Pedagogia (NEPEDI) se mantém como
uma iniciativa que visa a fortalecer a extensão universitária, além de contribuir
significativamente para o curso de Pedagogia a distância e para a comunidade local
dos municípios em que estão o situados os polos de apoio presencial.

2. NEPEDI: propostas e desenvolvimento
O curso de Pedagogia a distância da Universidade Federal de Lavras, tem atuado
na formação de professores para a educação básica desde 2012. É atualmente
responsável por cinco polos, tais sejam, Lavras, Cambuí, Bambuí, Jaboticatubas e
Confins que são espaços da universidade que ultrapassam os limites físicos do
Campus. Os discentes que o frequentam e os educadores que lá atuam fazem parte
das ações educacionais promovidas pelo curso bem como pela Universidade. Assim,
entendemos os polos presenciais como lócus privilegiado de desenvolvimento de
projetos culturais e científicos que podem contribuir de forma significativa para a
formação do aluno, bem como, dos educadores da região.
Nessa direção, o curso de Pedagogia a Distância UAB/UFLA
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tem a

compreensão da importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão e esforços são empreendidos para a concretização do último princípio que
é a extensão.
Nesse sentido, que se afirma a importância de instituir o Núcleo de Estudos
da Pedagogia a Distância, com a finalidade de promover projetos de extensão,
aliados a estudos relativos à Pedagogia e também à Educação a distância. Esses
projetos terão como foco a reflexão sobre a realidade local a luz dos estudos
desenvolvidos no curso, contribuindo de forma colaborativa para resolução de
problemas, a troca de experiências e proposição de ações de intervenção na
realidade que vivenciam. Ademais, os alunos do curso nos espaços virtuais de
ensino, bem como nos encontros presenciais, têm refletido sobre a realidade
educacional de cada região junta aos professores responsáveis pelas disciplinas do
curso.
Isso posto, é relevante destacar que o inciso VII do artigo 43 da LDBEN,
acrescido pela Lei nº 13174 de 2015, dá suporte a ação do NEPEDI ao atuar com
estudantes do curso de Pedagogia em prol do aprimoramento dos níveis da
Educação Básica. O referido inciso
Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica,
mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas
pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois
níveis escolares. (BRASIL, 19961).

Em um curso oferecido na modalidade a distância, um corpo de tutores/as
devidamente qualificado é de suma importância. No documento disponibilizado pela
Secretaria de Educação a Distância (SEED) do Ministério da Educação (MEC) traz a
função e a importância do/a tutor/a nesse processo:
O corpo de tutores[as] desempenha papel de fundamental importância no processo
educacional de cursos superiores a distância e compõem quadro diferenciado, no
interior das instituições. O[A] tutor[a] deve ser compreendido como um dos sujeitos
que participa ativamente da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a
distância e/ou presencialmente devem contribuir para o desenvolvimento dos
processos de ensino e de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do
projeto pedagógico (BRASIL, 2007, p. 21).

Um sistema de tutoria necessário ao estabelecimento de uma educação a
distância de qualidade deve prever a atuação de profissionais que ofereçam tutoria a
distância e tutoria presencial.
Nesse viés destacamos o nosso entendimento sobre quem é o tutor no Curso
de Pedagogia a Distância da UFLA , a concepção de tutor trazida pela Universidad
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (apud BERNAL, 2008) coaduna com tal
1
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concepção quando afirma que
o tutor deve ser um mediador capaz de criar condições que permitam que os saberes
tenham sentido para os estudantes, o que lhe exige um amplo conhecimento das
dimensões epistemológicas, sociais e históricas do conhecimento com o fim de que
possam tematizá-lo ou envolvê-lo com seus contextos sócio-culturais para facilitar
os processos de apropriação e geração de novos saberes. Deve ser um formador em
permanente processo de formação, possibilitador de encontros, gerador de espaços
para a aprendizagem, formador de valores, responsável, de equilíbrio intelectual e
emocional, coerente entre o que se vive e o que se ensina, cooperador na busca de
superação, capacidade de compreensão, sinceridade e honestidade para reconhecer
os limites do saber, comprometido com os processos de aprendizagem, não como o
guia, mas como o acompanhante disposto a desaparecer e que conheça a
metodologia a distância e os processos implicados nela. (UNAD, 2002, apud
BERNAL, 2008, p. 35)

O papel do tutor, portanto é entendido como um formador em permanente
processo de formação, sua ação no NEPEDI é caracterizada pela relação direta com
alunos, bem como com os professores da UFLA, responsáveis pelo núcleo. Parte
dessa relação será destacada neste artigo, tendo em vista nosso objetivo central, tal
seja, relatar nossa experiência na implementação de projetos de extensão no curso.
Cabe assim destacar que a tutoria presencial atende os estudantes nos Polos
de Apoio Presencial, por meio de mensagens individuais, telefone ou email. O tutor
presencial conhece o projeto pedagógico do curso, o material didático e a proposta
da disciplina, a fim de auxiliar os estudantes, motivando-os, fomentando o hábito da
leitura, da pesquisa e da interação com os colegas, e esclarecendo dúvidas em
relação ao uso das tecnologias disponíveis. Em relação ao perfil, atualmente todos
os tutores do curso são graduados em curso de Licenciatura, especialistas e
possuam experiência no magistério.
Diante desse quadro, o tutor presencial tem papel importante na condução do
Núcleo de Estudos de Pedagogia a Distância (NEPEDI), uma vez que é protagonista
das ações pedagógicas desenvolvidas com os discentes no polo presencial, tendo
conhecimento das demandas locais e da Universidade. Ele assume juntamente à
coordenação geral do curso e os professores do Departamento de Educação que
atuam na EAD, a função de organizar e desenvolver projetos de extensão, pois é o
elo entre a comunidade local e a Universidade.
2.1 Organização e funcionamento
Conforme pontuado acima, o Núcleo de Estudos de Pedagogia a Distância é
instituído no âmbito da Universidade Federal de Lavras e terá os seguintes objetivos:
promover ações de extensão nos polos de responsabilidade do curso de Pedagogia
EAD contribuindo para atender os alunos e à comunidade de educadores do polo
em que atuam e região e; estudar referencial teórico referente à Educação a
distância e suas peculiaridades, bem como os temas específicos escolhidos para as
ações de extensão.
Quanto à sua constituição, é formado por uma coordenação geral e adjunta
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realizada pela coordenadora do curso de Pedagogia e por uma professora do
Departamento de Educação da UFLA. Essa equipe é responsável pela articulação
do núcleo em seus diferentes aspectos tanto na universidade como nos polos de
apoio presencial.
Para a atuação no polo há o coordenador local, que é responsável direto
pelas ações de extensão nos polos presencias, pela articulação das atividades dos
alunos e pela organização dos encontros presenciais de extensão. É o elo do
polo/universidade. Essa função é ocupada pelo tutores presenciais dos polos. Esses
coordenadores possuem uma sala virtual de Formação Continuada na qual se
constroem coletivamente o que será desenvolvido nas ações de extensão do curso,
dentre outras atividades.

Figura 1- Imagem do Espaço de Formação Continuada de Tutores Presenciais.

Com o intuito de promover a participação dos estudantes do curso de
Pedagogia o Núcleo conta também com os alunos monitores. Estes ficam
responsáveis junto aos coordenadores locais (tutores presenciais), pelos estudos e
projetos desenvolvidos no polo presencial e no ambiente virtual. Houve já a seleção
dos alunos monitores voluntários de extensão por meio de Chamada Pública e dois
polos foram contemplados, Lavras e Bambuí. São dois alunos por polo e estes estão
organizando projetos de extensão e realizando estudos com os tutores presenciais.
Eles cumprem 3 horas semanalmente no polo e 3 horas na plataforma Moodle, na
página do NEPEDI.
Quanto aos membros do NEPEDI podem participar professores da UFLA,
técnicos-administrativos da UFLA, alunos do curso de Pedagogia a Distância,
educadores da cidade dos polos e região, bem como demais interessados.
As atividades desenvolvidas no Núcleo de Estudo acontecem da seguinte
forma: presencial - nos encontros nos polos; e virtual, com atividades síncronas e
assíncronas - no espaço do Núcleo de Estudos no Ambiente Virtual de
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Aprendizagem (Moodle).
Os encontros presenciais no polo são realizados pelo coordenador local e
alunos monitores, que se encontram semanalmente, por três horas, com a finalidade
de organizar os projetos de extensão, promover estudos sobre uma temática e
organizar encontros mensais com todos os membros. Os encontros mensais com
todos os membros ocorrem no polo, após a avaliação presencial das disciplinas dos
estudantes e tem como objetivo socializar o andamento dos projetos de extensão,
bem como coletivamente pensar e definir estratégias de ação. As formas de
acompanhamento dessas atividades se dão por meio de relatórios enviados para a
coordenação e pela interação através da plataforma Moodle, no Espaço de
Formação Continuada dos Tutores Presenciais e também pela própria página do
NEPEDI.
Já os encontros virtuais síncronos são realizados com todos os
coordenadores locais e monitores de extensão, organizados pela coordenação geral
que atuam no NEPEDI. Sua frequência é mensal, com duração de até duas horas e
tem como objetivo compartilhar e socializar as ações que cada polo está
desenvolvendo. Para esse compartilhamento de ações são utilizados recursos como
o skype, chat e aulas ao vivo no estúdio da Diretoria de Educação a Distância
(DIRED/UFLA).
Todos os membros do Núcleo participam dos encontros virtuais assíncronos
por meio da plataforma Moodle. Esses encontros têm como objetivo realizar estudos
periódicos sobre temáticas acerca da Educação a distância e da Pedagogia, além de
ser o espaço para tirar dúvida e interação entre todos os membros do núcleo. Dessa
forma, nesse espaço, temos fóruns de debate, espaços para organização dos
projetos de extensão específicos para cada polo. A plataforma educacional virtual
possui recursos de monitoramento de acessos que serão utilizados quando
necessário.

Figura 2- Imagem da sala virtual do NEPEDI
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3.Considerações finais
O Núcleo de Estudos de Pedagogia a Distância tem se estruturado para desenvolver
ações de extensão nos polos presenciais de responsabilidade do Curso de
Pedagogia a Distância da UFLA. Nesse relato buscamos apresentar como ele se
organiza, seus atores e propostas.
Mesmo que o Núcleo esteja em fase inicial de implementação, trazer a
extensão de forma sistematizada no âmbito da educação a distância tem se
mostrado uma experiência ímpar, pois tem contribuído para a formação dos
estudantes do curso e comunidade local onde o polo está localizado.
Nesse viés, cabe apontar alguns desafios que se colocam ainda neste
momento de implementação. Dentre eles estão à necessidade de que em todos os
polos tenham alunos monitores voluntários, que haja maior divulgação no âmbito da
Universidade das ações do Núcleo e que os alunos monitores tenham bolsas
institucionais para o desempenho do trabalho. Entende-se que a extensão, no
sentido de educar a distância, é por si só um grande desafio e dessa forma, é
preciso buscar, continuamente, formas de inovação, de trabalho e também de
pesquisas que estimulem as melhorias nos Cursos de graduação.
Enfim, acreditamos que Núcleo de Estudos de Pedagogia a Distância é um
diferencial na condução do trabalho institucional na Educação Superior fazendo
realizar o princípio constitucional da indissociabilidade do ensino, pesquisa e
extensão.
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USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, AUTONOMIA NA
APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A
DISTÂNCIA: UMA POSSIBILIDADE PARA A INCLUSÃO
DIGITAL
Maria Rosemary de Oliveira
Universidade Federal de Juiz de Fora/Ppge/mr.2772.oliveira@hotmail.com

Resumo: Esse artigo tem como objetivo verificar em que aspectos o uso de
tecnologias digitais interfere na construção da autonomia na aprendizagem e, de
que modo pode potencializar a inclusão digital. Também tem o propósito de
compreender como os conceitos de aprendizagem colaborativa, interatividade e
autonomia se convergem e se completam no debate da educação a distância e
online. Essa escrita é parte da dissertação de mestrado que teve como propósito
central investigar as implicações do uso de tecnologias digitais na aprendizagem de
egressos de cursos da rede e-Tec Brasil (educação profissional a distância). Os
procedimentos metodológicos adotados na construção do referido estudo articulamse a partir da perspectiva sócio-histórica que contempla as bases teóricas do
pensamento baktiniano. Teoricamente fundamentado a partir da análise das
produções de vários autores que tratam da referida temática, aponto que a inclusão
digital é uma possibilidade na educação a distância e na rede e-Tec Brasil. Um
começo desse processo, uma vez que, as experiências do fazer um curso a
distância, utilizando tecnologias digitais, possibilita o desenvolvimento da autonomia
e sedimenta bases que poderão proporcionar uma efetiva inclusão digital.
Palavras-chave: Tecnologias digitais, Autonomia na aprendizagem, Inclusão Digital,
Rede e-Tec Brasil
Abstract: This article aims to determine which aspects of the use of digital
technologies interfere in the construction of autonomy in learning and how it can
enhance digital inclusion. It also aims to understand how the concepts of
collaborative learning, interactivity and autonomy converge and complete the
discussion of distance education and online. This writing is part of the dissertation
whose central purpose investigate the implications of the use of digital technologies
in learning graduates of courses and network e-Tec Brazil (professional distance).
The methodological procedures adopted in the construction of this study are
articulated from the socio-historical perspective which includes the theoretical bases
of baktiniano thought. Theoretically grounded from the analysis of the productions of
several authors dealing with this theme, it points out that digital inclusion is a
possibility in the distance and network e-Tec Brazil. A beginning of this process, since
the experience of doing a distance learning course, using digital technology, enables
the development of autonomy and consolidates bases that can provide an effective
digital inclusion
Keywords: digital technologies, autonomy in learning, Digital Inclusion Network eTec Brazil
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O principal papel da educação reside na preparação do indivíduo para,
autonomamente, saber buscar informações e transformá-las nos
conhecimentos de que ele necessita, no momento em que deles necessita e
da forma mais criativa possível (LACERDA, 2011, p. 4).

A autonomia não é tema novo nas pesquisas acadêmicas, nos propósitos
educacionais, nos debates em eventos, bem como nas conversas de/entre
intelectuais. Nas escritas ou previsões que trazem como foco a construção de uma
aprendizagem significativa, contextualizada, transformadora e criadora, é quase
inevitável não se fazer uma referência à autonomia nos processos de elaboração do
conhecimento. Quando o assunto é o uso de tecnologias digitais na aprendizagem,
associado à Educação a Distância em ambientes virtuais, o conceito autonomia
sempre aparece, pois, muitos autores entendem que as TICs e a EaD podem
“transgredir as práticas educacionais reprodutoras, favorecendo a criação da
autonomia e autoria” (RICARDO; VILARINHO, 2006, p. 111).
A referência à autonomia na educação é tão antiga como a Grécia de Platão e
Aristóteles, em que o “processo dialógico de ensinar contido na filosofia grega,
preconizava a capacidade do educando de buscar respostas às suas próprias
perguntas, exercitando, portanto, sua formação autônoma” (MARTINS, 2002, p. 224).
Também presente na era moderna, nas lutas sociais e sindicais, bem como nos
movimentos autonomistas, conforme aponta Martins, as ações desse tempo
buscavam a “defesa do alargamento das bases democráticas das relações sociais e
políticas” (MARTINS, 2002, p. 215). Percebo que os aspectos da dialogicidade, da
autoria e da capacidade de decisão também estão impressos nas relações que
possibilitam a construção da autonomia.
As ideias de Rousseau e Kant são apresentadas por Zatti (2007) como
precursoras de uma educação que tinha como princípios o pensamento livre e a
criação autônoma dos estudantes.
Rousseau já defendia que a razão deveria substituir a autoridade para que a
criança aprendesse a raciocinar, e, assim, pudesse desenvolver opinião
própria. Kant nos mostrou a necessidade de uma educação que forme para
uma vida racional, de uma educação que possibilite aos sujeitos a construção
de si [...] (ZATTI, 2007, p. 65).

Tanto nas ideias dos gregos como dos iluministas estão explícitos os interesses
pela autonomia, pois a busca pelas próprias respostas, o alargamento das bases
democráticas, a livre criação, o aprender a raciocinar, a ter opinião própria ou tornarse sujeito e construtor de si aparecem como alternativa para a realização das bases
de uma efetiva autonomia na formação humana.
O pensamento iluminista contribuiu para que velhas estruturas fossem
rompidas, tomando o racionalismo como princípio, a verificação como indicativo da
certeza e a ação sobre os fatos dados como essenciais para a conquista dos
propósitos de liberdade e democracia do homem daquele tempo. Assim, o homem
iluminista é tido como dono do seu tempo, das suas ações, da sua história.
Não é propósito deste capítulo verificar os avanços e as limitações do
pensamento iluminista para a concretização do ser humano como criador de sua
___________________________________________________________________________
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realidade, como sujeito autônomo, mas, apenas deixar claro que este debate é
histórico e, em tempos diversos, a temática sobre a autonomia ganha destaque, novos
adeptos, pesquisadores e, consequentemente, concepções diferenciadas.
No cenário educacional brasileiro atual, esse tema (autonomia) ganha grandes
proporções, sobretudo junto aos pesquisadores da Educação a Distância e Online.
Instigados pela potência educativa dos ambientes virtuais de aprendizagem e pelas
tecnologias digitais que proporcionam o aumento da capacidade de criação e
autonomia no processo de formação, diversos pesquisadores têm apresentado a
autonomia como centro de seus estudos e análises. Entretanto, tenho que é Paulo
Freire o expoente brasileiro que melhor contribuiu para que a autonomia na
pedagogia, ou a “Pedagogia da Autonomia” se tornasse assunto essencial no debate
que enseja discutir sobre uma educação com qualidade para a formação humana.
Exemplo dessa busca por entender e apontar a autonomia como essencial nos
processos formativos, sobretudo em Educação a Distância e Online, está na obra
“Prática Pedagógicas e Tecnologias Digitais (SANTOS; ALVES, 2006). Dos dezessete
capítulos escritos por renomados autores que tratam dessa modalidade de ensino,
nove citam Paulo Freire e/ou trazem a contribuição de sua teoria para pensar os
processos de aprendizagem, baseados nos princípios da autonomia. No portal
CAPES, algumas dezenas de obras, artigos e capítulos de livros também trazem o
debate sobre a contribuição do pensar a educação a partir desse conceito. Vários
temas e realidades são trazidos à toma, como Educação Infantil, popular, Políticas
educativas, Representações sociais, Gestão escolar, Formação Humana, etc.
Entretanto, parece novo trazer essa conversa, esse debate, esse conceito e ideia de
uma pedagogia para a autonomia, quando a modalidade de ensino é a Educação
Profissional.

1 Aprendizagem colaborativa, interatividade e autonomia: pontos que se
encontram na educação a distância e online
Para entender a construção da autonomia na formação educacional é preciso
perceber seus desdobramentos na formação do indivíduo. É essencial, também,
apreender os elementos sociais que proporcionam atitudes críticas e criativas,
características da autonomia, pois esta implica numa construção individual que se dá
na interação social das experiências de aprendizagem colaborativa e interativa.
Pensando nessa construção individual e coletiva, Serafini (2011) aponta que a
“autonomia é um processo gerado também de forma colaborativa” (p. 123), que “não
é somente de independência, mas de interdependência” (p. 127). Entendo que a
pesquisa e o debate acerca do conceito da construção da autonomia na educação
precisam se atentar para os elementos individuais e coletivos que envolvem as
relações durante a formação educacional.
Pretti (2005), afirma que entende “a EaD como possibilidade de viabilizar ao
aprendiz a construção da autonomia” (p. 3). É pertinente dizer o que significa um
aprendiz com autonomia para este autor, já que o conceito de autonomia está sempre
permeado por concepções de relações sociais, princípios e fins a que se pretende
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uma prática educativa. Para Pretti, “a autonomia acontece quando o aluno é capaz de
falar em próprio nome, é possuidor de uma mensagem a ser proferida” (p. 6). Essa
ideia leva a crer que a autonomia ocorre com a aquisição de conhecimentos, já que
não parece provável atribuir habilidade argumentativa e com autoria sem a produção
de conhecimentos necessários para a expressão da mesma. Esse autor ressalta que
“autonomia e conhecimento são conceitos que se reclamam reciprocamente” (p. 7).
Sábias palavras, elas levam a pensar que uma aprendizagem significativa implica no
domínio de saberes que possibilitam a conquista da autonomia.
É importante pensar como os papéis docentes que surgem no contexto da sala
de aula virtual contribuem para a construção da cidadania. Lacerda (2011, p. 3) afirma
que “o principal papel da educação reside na preparação do indivíduo para,
autonomamente, saber buscar informações e transformá-las nos conhecimentos de
que ele necessita, no momento em que deles necessita e da forma mais criativa
possível”. Isso pode ser traduzido na ideia do que seja de fato uma educação que
atenda às necessidades cotidianas, que contribui para a formação de cidadãos com
atitudes diante das demandas sociais e individuais. Isso pressupõe autoria, já que a
formação/aprendizagem, assim concebida, requer a intervenção na obra e não
apenas a contemplação imaginada separada da proposição, conforme diz Silva (2003)
ao se referir ao Parangolé. Para o referido autor, propor uma aprendizagem na
perspectiva da coautoria implica em um aluno que cria, modifica, constrói, torna-se
coautor. Das habilidades que o professor deve ter Silva propõe a promoção de uma
sala de aula interativa, com participação, intervenção e engendramento da
cooperação, o que não parece tarefa fácil, mas pode representar uma experiência de
autonomia na aprendizagem. Entendo que a interatividade pesquisada e apresentada
por Silva (2003) é também precursora na construção dessa autonomia. E, em Assman
(2000), percebo que o uso de tecnologias digitais, indicadas por ele como memórias
eletrônicas hipertextuais, são potencializadoras de uma formação que promove a
autonomia.
Mediante o uso de memórias eletrônicas hipertextuais, que podem ser
consideradas como uma espécie de prótese externa do agente cognitivo
humano, os aprendentes se veem confrontados com uma situação
profundamente desafiadora: o recurso livre e criativo e essa ampla memória
externa pode liberar energias para o cultivo de uma memória vivencial
autônoma e personalizada, que sabe escolher o que lhe interessa (ASSMAN,
2000, p. 11).

Estes autores trazem proposições acerca da possibilidade de que a sala de
aula, incluindo a virtual, e o uso de tecnologias digitais no processo de aprendizagem
podem proporcionar a construção de uma aprendizagem significativa, capaz de
desencadear a autonomia dos aprendentes.
Ao discutir sobre “Aprendizagem cooperativa e colaborativa” Reis (2011. p. 17)
diz que no “processo de ensino-aprendizagem mediatizado, a EAD deve oferecer
suporte e estruturar um sistema que viabilize e incentive a autonomia dos estudantes
nos processos de aprendizagem”. E, ainda, que “o exercício da autonomia pelo
aprendiz incita-lhe a tomada de decisão sobre os caminhos a seguir na exploração
dos conteúdos apresentados e a disciplina nos horários de estudos, tornando-o mais
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ativo e criativo” (REIS, 2011. p. 51). É perceptível que há um indicativo da importância
da inserção e/ou aprofundamento do debate acerca da autonomia na EaD. Já
presente em algumas obras, esse debate exige mais estudos e/ou aprofundamento
de outras pesquisas para que novas contribuições sejam dadas para o projeto político
de EaD em construção no Brasil.
Dentre as pesquisas sobre EaD há um grande indicativo de que esta
modalidade de ensino potencializa a construção da autonomia. Entretanto, ainda são
poucos os estudos que visam comprovar a veracidade dessa construção. Ao fazer
uma busca no portal CAPES sobre autonomia e aprendizagem, aparecem centenas
de publicações que trazem temas diversos que se referem à autonomia na
aprendizagem na educação Infantil, na Filosofia, junto às famílias populares,
professores, que se referem às políticas educacionais, à gestão na escola, formação
humana, representações sociais, projetos políticos pedagógicos, dentre outros. No
entanto, quando o enfoque é autonomia e aprendizagem em EaD apenas cinco artigos
foram localizados. No SCIELO somente dois artigos foram localizados. Ao delimitar
ainda mais esta busca, tentando encontrar algum estudo que trata da autonomia na
aprendizagem em EaD na Educação Profissional, foi possível encontrar três trabalhos
publicados, que serão posteriormente analisados.
Por isso, as informações apresentadas aqui trazem elementos que ajudam a
discutir sobre o que significa pensar a autonomia na aprendizagem em EaD, mas há
que se considerar a pouca contribuição quando se busca analisar a Educação
Profissional. Tal cenário indica uma lacuna para investigações neste campo, bem
como o grande desafio que é desenvolver EaD a partir dos princípios filosóficos da
autonomia.
Os princípios da autonomia implicam numa construção individual e social.
Individual porque não é possível pensar em autonomia apenas observando os
aspectos
sociais
da
ação
humana.
É
preciso
entender
o
ser
humano/discente/cidadão/egresso de um processo de formação educacional, como
construtor de sua consciência, na sua singularidade, com habilidades reflexivas sobre
sua própria existência e autenticidade social, porque o princípio da humanidade e o
seu desenvolvimento permanente é a sociabilidade. É plausível a ideia de que está
na prática social a possibilidade da promoção humana e a sua afirmação como criatura
autônoma. A educação é, nesse processo, parte significativa para a afirmação desse
“ser” criador, de expressão, autêntico, autor, reflexivo, consciente e responsável pela
sua própria existência.
O uso de tecnologias digitais na educação e, de forma mais acentuada na
Educação a Distância e na Online, tem proporcionado mudanças significativas nas
formas de ensinar e aprender. Para Ricardo e Vilarinho, “no momento atual, temos a
chance, ao associarmos a EaD as TICs, de transgredir as práticas educacionais
reprodutoras, favorecendo a criação, autonomia e autoria de nossos alunos” (2006, p.
111).
Por isso a intensificação de pesquisas que tratam da implicação do uso destas
tecnologias, nessa modalidade de ensino, é pertinente para compreender os
desdobramentos de um contexto tecnologizado, interconectado e multimidiático do
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século XXI. E, nesse cenário, parece inevitável não destacar o desenvolvimento da
autonomia de muitas pessoas que se encontram num processo de aprendizagem. É
como aponta Provenzano e Waldhelm (2006, p. 265), “a autonomia discente (na EaD)
torna-se quase um requisito para a aprendizagem”.
Nessa busca para demonstrar a importância da interatividade na construção da
aprendizagem, Provenzano e Waldhelm trazem uma contribuição que deve ser
considerada pertinente. As autoras afirmam que, “com o avanço dos estudos em
metacognição, a importância da interatividade ficou claramente demonstrada e hoje é
a principal característica na aprendizagem online” (2006, p. 257).
Quando Silva (2003) aponta a participação-intervenção como aspecto
fundamental da interatividade e diz que “participar não é apenas responder ‘sim’ ou
‘não’ ou escolher uma opção dada, significa interferir na mensagem de modo
sensóriocorporal e semântico”, encontra-se impresso nessa situação a condição
imprescindível da colaboração e construção da autonomia. Para o referido autor,
“como protagonista da ação, o aluno [...] cria, modifica, constrói, aumenta e, assim,
torna-se coautor” (SILVA, 2001, p. 9). Posso dizer que só é capaz de construir,
modificar e ser co-autor, o sujeito autônomo, e para isso a aprendizagem colaborativa
é essencial.
Em Torres e Marriott (2006, p. 169), a “aprendizagem colaborativa é tida como
condição para o desenvolvimento da autonomia”. Também Acevedo corrobora com a
ideia de que a aprendizagem colaborativa conduz à autonomia, quando menciona “la
tomada de conciencia sobre su responsabilidad en el estúdio” [...] e, assim, " el
alumnado debe adquirir habilidades para dirigir su propio aprendizaje y para
desarrollar una forma de aprender realmente válida." (2011. p. 14). Ou seja, adquirir
consciência de sua responsabilidade como aprendente e conduzir o seu próprio
processo de aprendizagem é atitude de quem se desenvolve a partir da construção
autônoma.
Na medida em que uma experiência educacional é fundamentada na
colaboração e interatividade, ela proporciona a construção da autonomia de seus
aprendentes. E, nesse sentido, não pode perceber a experimentação da autonomia
fora da interação e colaboração dos sujeitos num processo de aprendizagem.
Destarte, colaboração, interatividade, EaD, ambientes virtuais de
aprendizagem, uso de tecnologias digitais e autonomia são aspectos intrínsecos e que
merecem ainda mais estudos e pesquisas. Sobretudo quando se refere à autonomia
e à Educação Profissional. Esses aspectos devem ser entendidos como peças
fundamentais para a ruptura de um modo de ensinar e aprender, até então,
amalgamados no cotidiano educacional, para um jeito crítico e criador de fazer
educação.
Para uma análise mais elaborada do conceito de autonomia na formação de
discentes/egressos da Educação Profissional, faz-se necessário buscar experiências
educacionais desses sujeitos de pesquisa e verificar o que os autores dizem sobre
esse conceito na Educação Profissional. É o que apresento no próximo item.
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2.A autonomia e aprendizagem na Educação Profissional
Intensificada em momentos históricos de maior desenvolvimento econômico, a
Educação Profissional traz as marcas de um ideário capitalista e neoliberal, em que a
formação educacional e a capacidade para competitividade são almejadas, às vezes
ao custo de uma formação humana, autônoma, politécnica e com princípios éticos. A
ascensão da oferta de cursos nessa modalidade de ensino quase sempre coincide
com um crescimento econômico. Na primeira década do século XXI, essa realidade
não foi diferente. Nesse período o crescimento da economia brasileira saltou de uma
média anual de 2,5% para cerca de 4,5%, segundo o relatório “Economia Brasileira
em Perspectiva” do Ministério da Fazenda, (2010, p. 7), ou seja, quase dobrou. Nesse
mesmo período a matrícula na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
que era de 113.639, em 2002, passou para 219.989, em 2010, também quase dobrou.
Logo, é perceptível uma relação entre as necessidades econômicas e as da Educação
Profissional. Esses dados são aqui apresentados para demonstrar a relação entre a
oferta da Educação Profissional com as necessidades econômicas do Brasil.
Se a formação para o trabalho vincula-se aos interesses do mercado, até que
ponto a aprendizagem instituída nessa modalidade de ensino é capaz de romper com
os interesses de mercado e promover a autonomia? Será esse um entrave para a
construção da autonomia na aprendizagem? Ou, será essa uma característica da
sociedade do conhecimento? Responder a essas questões não foi o objeto desse
estudo, uma vez que o que se pretende nesse ponto é, dentre outros aspectos, buscar
elementos que indiquem pistas sobre o uso de tecnologias digitais e sua relação no
desenvolvimento da autonomia na aprendizagem. Mas, é importante ficar alerta para
uma realidade que se configura. Até aqui, a partir das obras e pesquisas citadas, o
que ficou evidente foi que há uma relação expressiva entre estes dois aspectos: uso
de tecnologias digitais e desenvolvimento da autonomia na aprendizagem, o que é
potencializado na EaD. Mas, será que isso ocorre na Educação Profissional?
Sobretudo com egressos da Rede e-Tec Brasil?
O capítulo II da Resolução nº. 2 de 2012, do Ministério da Educação, que define
as diretrizes curriculares nacionais para o ensino Médio, diz que os projetos políticos
pedagógicos a serem realizados “devem ter como finalidade o aprimoramento do
educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL, 2012, Art. 4º). Como a
formação Técnica Profissional está inserida no Ensino Médio, concomitante ou
subsequente, o entendimento é que essa finalidade se aplica à Educação Profissional
de nível Técnico. Entretanto, não foram localizados estudos que ajudem a verificar a
aplicabilidade da citada proposição, incluindo a de formação técnica em EaD.
Na busca por localizar estudos que objetivaram analisar a construção da
autonomia, a partir dos usos de tecnologias digitais em EaD e na Educação
Profissional, três artigos foram identificados, apesar de uma busca por vários
periódicos e portais de publicação. Nesses estudos há algo em comum: contribuições
do uso de tecnologias digitais no processo de aprendizagem na formação profissional.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
2.1 Primeiro estudo
No primeiro estudo, Silva e Pedro (2010) realizaram uma pesquisa com o objetivo de
“analisar como se desenvolveu a autonomia no processo de construção do
conhecimento de alunos de Enfermagem, em um contexto mediado por chat
educacional, em ambiente virtual de aprendizagem”. Para essas autoras o chat
educacional é tido “como uma ferramenta que incentiva os alunos a buscarem o
conhecimento de forma autônoma”. Entretanto, elas entendem que é preciso que “o
papel do educador esteja focado em auxiliar o aluno a interpretar, relacionar e
contextualizar essas informações, mobilizando a vontade de aprender criticamente.”
Acreditando que “as tecnologias da informação e da comunicação potencializam os
estímulos e desafios para a prática da curiosidade, o que poderá auxiliar o aluno na
construção de sua autonomia”, Silva e Pedro (2010, p. 21) salientam que na
modalidade de ensino a distância o aluno possui maior liberdade para organizar seus
estudos. Segundo as autoras, “o futuro enfermeiro deve ser preparado para
reconhecer e atuar em conflitos e dilemas éticos, analisar criticamente suas
implicações para, assim, poder tomar decisões com responsabilidade”. Nesse aspecto
A educação a distância vem sendo apontada como estimuladora da
autonomia do aluno porque a distância física existente entre os atores do
processo de ensino faz com que os alunos desenvolvam comportamento de
gerenciamento do seu aprendizado [...]. Alguns professores de Enfermagem
têm percebido que os estudantes assumem maior responsabilidade por sua
aprendizagem nos cursos a distância via internet, que pensam criticamente e
que participam bem mais que na modalidade presencial (SILVA; PEDRO,
2010, p. 218).

Além do fato de que a EaD pode estimular a autonomia do aluno, é preciso
destacar que o uso da internet viabiliza a utilização de vários outros recursos
tecnológicos que também podem conduzir a uma aprendizagem mais autônoma.
Evidentemente, não é permitido nessa análise perder de vista a ideia de que vincular
o uso de tecnologias digitais à autonomia e à Educação a Distância requer uma
atenção a outros fatores, como: o papel de quem assume o ato de educar, a forma
como os materiais didáticos são produzidos, disponibilizados e utilizados, bem como,
a condução do processo de formação de forma dialógica, interativa, mediada e
colaborativa.
Paulo Freire (1996, p. 12) diz que “ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. É entendendo a
autonomia como um assumir-se, como algo que não acontece, mas que é construído
cotidianamente, em diversos espaços sociais, sobretudo nos educativos, que tomo de
Freire a ideia de que:
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as
condições em que os educandos [...] ensaiam a experiência profunda de
assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante,
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos [...] (1996, p. 23).

Por esse caminho se faz a autonomia. Essa produção do conhecimento é
vivificada e experimentada com maior poder de concretização neste tempo de
informatização, tecnologização e conexão, através do uso de tecnologias digitais no
processo de formação, inclusive na Educação Profissional, onde as TICs, [...] podem
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
tornar o processo ensino-aprendizagem mais rico e servir como complemento ao
ensino presencial, revelando caminhos para o desenvolvimento da maturidade do
aluno... (SILVA; PEDRO, 2010, p. 219).
Entretanto, Freire (1996) chama a atenção para o fato de que “divinizar ou
diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de
pensar errado" (p. 19). Por isso a necessidade de aprofundar no tema em estudo e
perceber as pesquisas e dados como testemunhas de uma realidade, e não como fato
forjado para cumprir um propósito de pesquisa ou modismos de um tempo.
2.2 Segundo estudo
Em meio às conversas e pesquisas, o artigo “Educação médica continuada online:
potencial e desafios no cenário brasileiro” (LEITE et al, 2010) traz uma contribuição
para os estudos aqui realizados, no que se refere à verificação do uso de TIC’s para
a formação e aquisição de novos conhecimentos. Segundo seus autores, a Educação
Médica continuada a Distância tem, dentre suas características, o apoio das TICs para
criar situações em que a distância transacional funciona a favor da autoaprendizagem
e/ou da aprendizagem colaborativa. Eles também entendem que:
A educação continuada a distância é certamente um recurso muito importante
para responder à demanda de atualizar profissionais de todas as áreas. Em
especial na área da saúde, a possibilidade de divulgar o conhecimento
produzido nos grandes centros para profissionais das áreas mais remotas
figura como uma das mais importantes conquistas da EaD (LEITE et al, 2010,
p. 7).

Além da influência positiva do uso de tecnologias digitais na formação
profissional inicial e presencial de enfermeiros na EaD, esses recursos também são
considerados essenciais na formação continuada de médicos e foram objeto de
exposição no IX Congresso Brasileiro de Ensino a Distância (ESUD/2012), por meio
da mesa redonda que teve como tema a EaD e a formação profissional.
Para esses autores que analisam a necessidade de formação continuada na
medicina, além da contribuição que a Educação a Distância pode representar, a
“realidade vem impondo que as ações educativas tenham em vista a construção
reflexiva do conhecimento, ao invés de sua mera reprodução, como praticado até
hoje” (LEITE et al, 2010, p.10). Ou seja, a experiência com EaD e o uso das
tecnologias digitais na sociedade do conhecimento exigem um modo outro de produzir
o saber. E, mais uma vez, está expressa nessa necessidade a importância da
disposição para a criação, colaboração e autonomia na busca pela informação,
conforme indicado a seguir.
2.3 Terceiro estudo
O terceiro estudo também traz contribuições acerca do uso de tecnologias digitais
para a Educação Profissional. A pesquisa de Cardoso (2010) refere-se a um estudo
de caso analisado na dissertação de mestrado “Ambientes de aprendizagem Web 2.0:
um estudo sobre a utilização de uma ferramenta de escrita colaborativa no Ensino
Profissional”. A autora sustenta que a "utilização pedagógica de uma ferramenta de
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escrita colaborativa constitui uma metodologia eficaz para integrar nas aulas" (p.5),
orientando os alunos na construção do conhecimento e rentabilizando as
potencialidades que a web de hoje tem para nos oferecer. Para Cardoso, um novo
paradigma têm se apresentado na educação em que o aluno é colocado como centro
da aprendizagem: “o aluno é autônomo e o professor um mediador do processo de
ensino-aprendizagem” (p. 28). Não é novo, nem recente, dizer que é importante
colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem, para tornar a sua experiência
essencial para a elaboração de saberes. Mas, entendemos que colocar isso em
prática é algo que pode ser intensificado por meio do uso de ambientes virtuais de
aprendizagem. Para Cardoso (2012)
Os alunos num ambiente de aprendizagem online são incitados a ler e
interpretar o pensamento do outro, expressar o próprio pensamento através
da escrita textual, conviver com a diversidade e singularidade, trocar ideias e
experiências, realizar simulações, testar hipóteses, resolver problemas e criar
novas situações, empenhando-se na construção coletiva (p. 29).

É possível dizer que o uso de tecnologias digitais na educação profissional e
continuada contribui para a tomada de decisões dos discentes, bem como na
assunção de responsabilidades pelo próprio processo de formação e nas experiências
individuais, coletivas, colaborativas que são mediadas por educadores. Desse modo,
é possível contribuir para um melhor desenvolvimento da autonomia dos aprendentes,
ainda porque ninguém constrói a autonomia de outrem, mas pode colaborar para que
o próprio sujeito a desenvolva.
Como uma grande abertura para as conversas e ideias discutidas acerca da
construção da autonomia na aprendizagem, tenho a necessidade de trazer a
contribuição de uma recente leitura, a obra de Fabre Trocmé (2004), que traz ideias
com as quais coaduno: “a autonomia como construção, como algo pessoal, de cada
um, subjetivo, mas desenvolvido na coletividade, na interatividade, na colaboração,
como percurso que requer a participação do outro, sobretudo dos educadores para
que seja experimentada, desenvolvida, ampliada, construída ao longo de toda a vida.
Como um percurso constante, como ato de “aprender: um ofício ao longo de toda a
vida” (FABRE-TROCMÉ, 2004, p. 33).
É de Fabre-Trocmé (2004) que trago a ideia de autonomia como percurso,
entendendo que “o percurso do aprendente compreende um espaço tempo em que o
aprendente age sozinho” (p. 33). Para esse percurso a autora aponta dez etapas em
que o saber é um exercício “que nós atravessamos quando aprendemos” (p. 33).
No percurso de descobrir, reconhecer, saber organizar, criar, escolher, inovar,
trocar, saber compreender, integrar e comunicar acontece a construção da autonomia,
que não se finda nos limites do tempo e de um espaço educacional. Mas, que pode
ser potencializada por esse, na medida em que amplia as habilidades individuais e
vivifica-se o contato com o seu próprio contexto. Essa autonomia está na capacidade
humana de refletir, problematizar, criar, optar, recriar, ter competência para se
integrar, socializar, trocar e se reconfigurar como ser único, mas social, dono de um
saber exclusivo, mas coletivamente construído. Será a Inclusão Digital um movimento
em prol da autonomia? Que outros elementos precisariam fazer parte desta
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
construção? Isso é um pouco do que será discutido a seguir.

3. Inclusão digital: uma possibilidade da Educação Profissional na rede
e-Tec
“[...] aprender a se informar e aprender a informar [...]” (LE COADIC, 2004, p. 112 apud
JAMBEIRO, 2005, p. 33), um ponto de partida? Um percurso? Um ponto de chegada?
Ou, um misto de tudo isso? O que nos é exigido na sociedade da informação e do
conhecimento?
Os percursos experimentados até aqui levaram a estudos e pesquisas, debates
e informações, dados e análises que exigiram um mínimo de conversa sobre a
possibilidade de se pensar a Inclusão Digital como uma implicação do uso de
tecnologias digitais na construção da aprendizagem.
Entretanto, analisar os princípios que fundamentam a Inclusão Digital a partir
de uma concepção humanista e transformadora exige um estudo mais aprofundado e
uma exposição mais elaborada acerca de alguns conceitos. Por isso, limitarei a tratar
dessa temática trazendo algumas contribuições teóricas, sem o aprofundamento que
lhe é merecido e com a certeza de que poderá ser melhor discutida, pesquisada e
analisada em outros momentos e circunstâncias.
Trago de Jambeiro (2005), o conceito de Inclusão Digital como fruto da
sociedade da informação que está inserido no espírito de nosso tempo. Isso me faz
pensar acerca desse tema no contexto educacional e me leva a questionar como essa
temática deve ser tratada. Parece impossível discorrer sobre a aprendizagem na “era”
da sociedade do conhecimento sem discutir suas relações com a inclusão digital.
Seria adequado apontar algumas experiências que utilizam tecnologias digitais na
EaD como princípio norteador da inclusão digital, como é o caso da rede e-Tec? Essa
questão desperta para a sua essencialidade nos debates educacionais.
Encontrei referência em alguns autores como Lemos (2011), para quem a
Inclusão Digital é alcançada “quando o indivíduo é colocado em um processo mais
amplo de exercício pleno da cidadania” (p. 16). Isso implica em entender a Inclusão
Digital para além do contato, acesso, aquisição, manuseio, adaptação e
desenvolvimento de habilidades na utilização das tecnologias digitais.
Bonilla e Oliveira (2011, p. 43) afirmam que: “[...] o uso pleno das TIC compõe
os direitos humanos, a cidadania e a dinâmica de geração de ‘novos direitos’”. Para
esse debate, os autores propõem discutir o termo exclusão social para depois
relacioná-lo à inclusão social e, assim, analisar os sentidos atribuídos aos termos
exclusão e inclusão digital. O uso de tecnologias digitais, conforme apontado por
Bonilla e Oliveira, criariam condições de auto organização, colaboração e dos
processos horizontais que estruturam as bases para a constituição de uma nova
organização social. Será que uma concepção de ensino, baseada nos princípios da
colaboração, interatividade, mediação partilhada, autonomia, impregnada desse novo
jeito de aprender utilizando tecnologias digitais, contribuiria “[...] para que os sujeitos
se articulem ativamente nessas novas dinâmicas sociais, através das tecnologias,
para gerar as transformações necessárias às suas demandas sociais, econômicas,
___________________________________________________________________________
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culturais e políticas”? (BONILLA; OLIVEIRA, 2011, p. 32). Seriam as experiências da
EaD e EOL, inclusive da rede e-Tec, precursoras de uma transgressão do modelo de
ensino instituído ao longo do século XX, sobretudo na Educação Profissional? “Cabe
analisar até que ponto ações de inclusão digital potencializam interações e
possibilidades dos próprios sujeitos se engajarem nas atuais dinâmicas sócio técnicas
de forma ativa, participativa, propositiva e construtora de novas realidades sociais”
(BONILLA; OLIVEIRA, 2011, p. 35).
De algum modo, a forma de condução das atividades, o uso de tecnologias
digitais, as experiências de pesquisas e meios utilizados na construção do
conhecimento levam a crer que depois de ter realizado um curso profissionalizante,
na modalidade a distância, utilizando tecnologias digitais, o egresso da rede e-Tec
não pode ser considerado como um excluído digital. Arrisco dizer que eles encontramse num processo de inclusão, muitas vezes iniciado na experiência de realização do
referido curso, ou, no percurso que atravessamos quando aprendemos.
Entendo que o acesso à rede de computadores e ao sistema de comunicação
contribua para a construção de uma razoável capacidade técnica, para a busca
informações e apropriação dessas de maneira utilitária.
Entretanto, “quanto mais inseridos nas dinâmicas contemporâneas, dentre elas
os processos educativos, com mais rapidez os sujeitos se familiarizam e
compreendem os processos digitais” (BONILLA; OLIVEIRA, 2011, p. 39). Ou seja, as
experiências educacionais que priorizam a utilização de tecnologias digitais no
processo de aprendizagem são potencializadoras da Inclusão Digital.
“Aprender a se informar e aprender a informar”, numa “educação para a
informação” que contribua para uma “cultura informacional”, conforme Jambeiro
(2005, p.32) seria um desafio para os que trabalham na perspectiva da inclusão digital.
Assim, para o alcance à inclusão digital seria preciso, além do contato, acesso,
aquisição, manuseio, adaptação e desenvolvimento de habilidades para a utilização
das tecnologias digitais, o desenvolvimento da capacidade para aprender
autonomamente, a partir do uso das tecnologias, essenciais na busca de informações
pertinentes à construção do conhecimento necessário às exigências de um contexto
multimidiático, tecnologizado e interconectado. Ou seja, uma capacidade para a
“aquisição de um instrumental coginitivo” e “constituição de uma teleexistência”,
conforme Becker (2008).

4.Considerações finais
As práticas de educação a distância e online são as que mais podem potencializar o
acesso e formação da capacidade de manuseio dessas tecnologias. Evidentemente
que esse é apenas o começo de um logo processo de Inclusão Digital, que exige muito
mais do que acesso, uso e manuseio das ferramentas. Entendo a Inclusão Digital
como uma possibilidade na educação profissional da rede e-Tec, porque percebo que,
para além dos propósitos pedagogicamente elaborados, as experiências de fazer um
curso a distância utilizando tecnologias digitais proporcionam aos discentes uma
reorientação nos seus processos de aprendizagem, criando condições para a
qualificação de suas capacidades na pesquisa e busca de informações, bem como
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possibilitando situações que contribuam para o desenvolvimento da autonomia e
aumento do potencial de aprendizagem dos mesmos.
Nesse percurso, é possível sedimentar algumas bases que poderão, ou não,
proporcionar uma efetiva Inclusão Digital, com pilares que possam se configurar numa
educação para a informação, que promova a cidadania e potencialize a inclusão
social. Para alguns, essas palavras soam como quimera, mas prefiro entender que na
sociedade da informação e do conhecimento estão sendo gestadas as bases para
uma mudança definitiva nos paradigmas da educação, sobretudo profissional, e que
será instituída uma lógica da comunicação, fundamentada numa autoria e co-autoria,
irrigada pela permutabilidade de informações que possam potencializar os processos
de aprendizagem, numa dinâmica em que a autonomia em aprender seja uma
experiência cotidiana.
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Resumo – A Educação a Distância (EaD), nos últimos anos, ganhou destaque nas
discussões acadêmicas e sua oferta, tratando exclusivamente da área Contábil, é
crescente nos cursos de graduação. Diante disso, a EaD se tornou uma proposta
viável e atrativa para muitos estudantes que passaram a procurar pelas vantagens
obtidas com essa metodologia. Tendo em vista essa expansão da EaD e a sua
importância como ferramenta de ensino, elaborou-se a seguinte questão para
pesquisa: qual a percepção dos discentes do curso de graduação em Ciências
Contábeis acerca das atividades realizadas na modalidade a distância nas
disciplinas de Contabilidade? Dessa forma, o objetivo geral deste estudo é realizar
uma avaliação das atividades realizadas em EaD na Contabilidade sob a
perspectiva discente. Para isso, elaborou-se um instrumento de avaliação, tendo
suas questões sustentadas por uma ampla base teórica, que foi aplicado aos
estudantes de disciplinas de Contabilidade da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Na análise dos resultados, de forma geral, percebe-se a aderência dos
respondentes pelas atividades a distância na graduação em Ciências Contábeis,
embora ainda esteja presente a necessidade do espaço físico e da socialização no
processo de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Educação a Distância. Graduação. Ciências Contábeis. Discente.
Abstract – The theme of Distance Education in recent years gained prominence in
academic discussions and its offering, specifically dealing with the Accounting area,
is growing in graduation courses. Therefore, Distance Education has become a
viable and attractive proposition for many students who have come to look for the
advantages obtained from this methodology. Thus, considering this expansion of
Distance Education and its importance as a teaching tool, the following question to
this research was elaborated: what is the perception of the undergraduate student
account about the activities performed in the distance Accounting disciplines? In
this way, the aim of this study is to conduct an evaluation under the student
perspective of activities performed in distance education in Accounting. For this, it
was prepared an evaluation instrument, which has their issues supported by a wide
theoretical basis, which was applied to students of accounting courses at the
Federal University of Rio Grande do Sul. In the analysis of results, in general, we
see the adhesion of respondents for the distance activities in the Accounting
graduation, although is still present the need for physical space and socialization in
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the teaching-learning process.
Keywords: Distance Education. Graduation. Accounting. Student.

1 INTRODUÇÃO
Com a expansão da EaD (Educação a Distância), nos últimos anos, diversas
discussões sobre o tema têm surgido e ganhado destaque no meio acadêmico
(SILVA; CORNACHIONE, 2001). Segundo Sousa, Oliveira e Rezende (2006, p.1)
“isto se deve ao reconhecimento de seu relevante papel social de possibilitar
educação sem fronteiras”. Além disso, o crescimento de cursos a distância
reconhecidos pelo Ministério da Educação, a procura de estudantes pelas vantagens
desse tipo de ensino, o avanço da tecnologia, a criação de uma base legal e o
desenvolvimento de pesquisas e censos para acompanhamento da modalidade a
distância são algumas das variáveis que influenciam no destaque que a EaD possui
hoje em dia.
Nesse cenário, atualmente, a EaD é uma forma de disseminação de ensino
que apresenta um crescimento expressivo, principalmente a nível superior (ABED,
2013). Segundo o Censo da Educação Superior 2012, o maior aumento percentual
do número de cursos de graduação ocorreu na modalidade a distância, embora os
cursos presenciais ainda prevaleçam no sistema de educação superior brasileiro
(INEP, 2014). Sobre isso, pesquisas realizadas a respeito da EaD apontam que os
cursos a distância representam cerca de 3% do total de cursos de graduação no
Brasil (INEP, 2014). Não obstante, com a disseminação dessa metodologia de
ensino, espera-se que nos próximos anos esse número aumente.
Esse crescimento, por exemplo, já pode ser verificado nos cursos de
graduação em Ciências Contábeis (INEP, 2013). De acordo com as estatísticas
divulgadas pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira), em 2013, o número de matrículas realizadas na modalidade a
distância na área Contábil (considerando cursos totalmente a distância, cursos
semipresenciais e ainda cursos presenciais com algumas disciplinas a distância
reconhecidas no currículo) foi de 70.515. É possível verificar tal crescimento de
72,25% em relação a 2010, já que neste ano o número de matrículas efetuadas foi
de 40.936 (INEP, 2013).
Tendo em vista essa expansão da EaD nos cursos de graduação em Ciências
Contábeis e a preocupação em verificar a satisfação e o aproveitamento dos
estudantes em relação a essa metodologia de ensino, elaborou-se a seguinte
questão que embasa esta pesquisa: qual a percepção dos discentes do curso de
graduação em Ciências Contábeis acerca das atividades realizadas na modalidade
a distância nas disciplinas de Contabilidade? Considerando os aspectos abordados
na construção do problema de pesquisa, o objetivo geral deste estudo é realizar uma
avaliação sob a perspectiva discente das atividades realizadas em EaD nas cadeiras
de Contabilidade. Para isso, restringiu-se este estudo aos discentes de duas turmas
do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) que tiveram cadeiras ministradas a distância relacionadas à Contabilidade.
Diante do exposto, para atender ao objetivo principal desta pesquisa, foi
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elaborado um instrumento de avaliação (questionário), amparado por uma ampla
base teórica, que captasse a opinião dos estudantes sobre as atividades
desenvolvidas na modalidade a distância. O questionário em questão foi aplicado
em duas turmas: uma que está no início da graduação e outra que está no final da
graduação em Ciências Contábeis. Com a obtenção das respostas, os dados foram
tabulados e analisados com a finalidade de realizar uma comparação acerca da
percepção dos discentes de início e final de curso sobre a EaD nas cadeiras de
Contabilidade da UFRGS e avaliar a percepção dos estudantes sobre as atividades
de ensino da área contábil reproduzidas na modalidade a distância.
Ademais, esta pesquisa surge da necessidade de se ter no meio acadêmico
mais análises relacionadas à percepção dos estudantes sobre a EaD, principalmente
quando os estudos são aplicados em ambientes que reproduzem atividades a
distância na disseminação do ensino, haja vista a relevância da percepção do
discente para a definição do método de ensino a ser aplicado, uma vez que as
características pessoais e psicológicas de cada estudante, bem como os aspectos
relacionados ao curso, influenciam nessa definição (JUDGE et al., 2007).
Por fim, o presente artigo está estruturado em cinco partes, sendo a primeira
esta introdução. Em seguida, o referencial teórico é exposto, abordando a EaD no
ensino de contabilidade. Na terceira seção é apresentado o método de pesquisa, na
quarta seção são apresentados os resultados do estudo e, na última seção, são
mostradas as conclusões, bem como são apontadas considerações finais sobre a
pesquisa.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção será apresentado o referencial teórico que embasa esta pesquisa e que
auxilia na compreensão de conceitos relativos à EaD e seu impacto nos cursos de
graduação em Ciências Contábeis. Além disso, algumas tendências sobre a EaD
serão apresentadas, a fim de que seja possível verificar como determinadas
tecnologias funcionam como mediadoras do processo de ensino-aprendizagem.
2.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS E O
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Atualmente, a influência que as novas tecnologias exercem na sociedade e a
disseminação do ensino por meio da EaD são dois grandes fatores que impactam
diretamente na estrutura do ensino superior brasileiro (ANDRADE, 2008).
Especificamente, podemos observar essas variações nos cursos de graduação em
Ciências Contábeis, onde o número de matrículas na modalidade a distância
aumenta a cada ano (INEP, 2013).
Segundo estatísticas divulgadas pelo INEP, em 2013, o número de matrículas
realizadas na modalidade a distância no curso de graduação em Ciências Contábeis
foi de 70.515. É possível verificar tal crescimento em relação a 2010, já que neste
ano o número de matrículas efetuadas foi de 40.936 (INEP, 2013). Logo, pela análise
desses dados, verifica-se uma perspectiva positiva no crescimento do uso da EaD
na graduação em Contabilidade, haja vista o quantitativo de estudantes existentes, o
aumento constante no número de matrículas realizadas e a influência das novas
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tecnologias no processo de ensino-aprendizagem (REIS; NOGUEIRA; TARIFA,
2013).
Diante do exposto, Cornachione e Silva (2002) afirmam que muitas pesquisas
procuram apurar essa relação entre a Tecnologia e a Contabilidade. De acordo com
esses estudos, a visão de “corpo de conhecimento” (conteúdo a ser explorado pelo
contador em sua atuação profissional) e a de “meio facilitador” (utilização dos
recursos tecnológicos para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem) são as
abordagens mais efetivas dessa interação (CORNACHIONE; SILVA, 2002). Nesse
sentido, Andrade (2008) destaca que a EaD é uma proposta viável para unir ainda
mais as variáveis Contabilidade e Tecnologia, uma vez que tal metodologia pode
tornar o processo de ensino-aprendizagem mais rico, dinâmico e atrativo,
contribuindo para a construção do conhecimento dos discentes e para a formação
do profissional contábil.
Além disso, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Ciências Contábeis, a formação do profissional contábil deve permitir
a obtenção de capacidades como utilizar adequadamente a terminologia e a
linguagem das Ciências Contábeis, demonstrar visão sistêmica, elaborar pareceres
e relatórios, aplicar adequadamente a legislação inerente, desenvolver liderança
entre equipes multidisciplinares, exercer atividades com domínio das funções
contábeis, implementar sistemas de informações contábeis e exercer com ética e
proficiência suas atribuições (BRASIL, 2004). Sobre isso, Cornachione e Silva (2002,
p. 66) dão enfoque às atividades tecnológicas e comentam que discussões sobre
esses assuntos “buscam permitir a expansão da cultura e do conhecimento do
contador nesta área de tecnologia”. Assim, o processo de ensino-aprendizagem
tornou-se o objeto de maior atenção na relação Tecnologia e Contabilidade, ao
considerar todas as alternativas possíveis para sua ocorrência (CORNACHIONE;
SILVA, 2002), como a EaD, por exemplo.
Entretanto, para que seja possível obter os benefícios resultantes da união
entre EaD e Contabilidade, existem diversas barreiras a serem superadas. Destacase, nesse aspecto, a carência na formação do corpo docente, a preocupação com a
metodologia utilizada no ensino contábil e a necessidade de lidar com novas
tecnologias (ANDRADE, 2008; NOSSA, 1999). Dessa maneira, com as mudanças
existentes hoje no cenário acadêmico contábil, os atores envolvidos neste processo
devem estar preparados para perceber “que novas habilidades, traços,
conhecimentos, treinamentos e educação estão sendo demandados e, por isso,
deve-se tentar construir novas maneiras e caminhos para lidar com as necessidades
vindouras” (CORNACHIONE, 2004, p. 05). Assim, percebe-se que a execução de
tais exigências possibilitam o aprimoramento e a disseminação do ensino de
Contabilidade por intermédio da metodologia EaD, permitindo que as demandas
exigidas atualmente do ensino possam ser atendidas.
2.2 TECNOLOGIAS COMO MEDIADORAS DO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
O conceito de EaD está associado à relação existente entre duas áreas
aparentemente distintas, a Tecnologia e a Pedagogia. Tais áreas são fundamentais
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no processo de ensino-aprendizagem na metodologia EaD, uma vez que, além da
interação professor, estudante e conteúdo, há ainda a utilização das Tecnologias de
Informação e Comunicação, também conhecidas por TICs (BRAGA, 2012), que
permitem que uma grande quantidade de informação esteja sempre disponível para
ser acessada de diferentes espaços e tempos (EAD, 2015).
Dessa maneira, é possível verificar que as TICs enriquecem o ambiente de
ensino e aprendizagem, visto que atuam como poderosas ferramentas pedagógicas
ao integrar professor, estudante e conteúdo em um ambiente de estudo virtual (EAD,
2015). Não obstante, é necessário considerar que alguns desses agentes envolvidos
no processo de ensino-aprendizagem a distância podem possuir dificuldades em
lidar com determinadas tecnologias, seja pela falta de acesso constante ou pela
complexidade de certos procedimentos tecnológicos (CORNACHIONE; SILVA,
2002). Assim, diversas ferramentas tecnológicas (ou mídias) devem ser propostas
na EaD, a fim de que seja possível escolher, entre diversas opções, a tecnologia a
qual o agente consiga se adequar melhor. Nesse aspecto, diversas mídias, hoje em
dia, são utilizadas na modalidade a distância, destacando-se nessa área os vídeos,
exercícios online, slides, quadro digital, chats, áudios, videoconferências, fóruns,
mensagens eletrônicas, monitor online, entre outros (REIS; NOGUEIRA; TARIFA,
2013).
Ademais, é importante destacar que existem diversas tendências e
perspectivas para mudanças nas diversas tecnologias existentes hoje na
modalidade a distância. Esse processo tem sido conhecido mundialmente por Elearning Trends (Tendências do Ensino Eletrônico). Pesquisas realizadas
ultimamente apontam que cada vez mais os estudantes estarão integrados com o
ambiente virtual de ensino, visto que, nesse “novo” ambiente de aprendizagem a
distância, será disponibilizado ao discente diferentes formas de interação com o
material de estudo, onde ele poderá ler, jogar, escutar, visualizar, escrever,
pesquisar, o que for mais conveniente (CIPOLLA, 2013). Isso será possível por
intermédio do desenvolvimento e utilização de web sites mais desenvolvidos,
aplicativos, dispositivos móveis, plataformas sociais, projeções, entre outras
tecnologias que favorecerão professores e discentes no processo de ensinoaprendizagem a distância (CIPOLLA, 2013).
Entretanto, destaca-se que para o sucesso da EaD não basta apenas essa
ampla infraestrutura tecnológica, mas também o comprometimento, a organização e
a motivação de professores e estudantes em relação ao conteúdo ministrado e à
metodologia a distância aplicada (CORNACHIONE; CASA NOVA; TROMBETTA,
2007). Assim, verifica-se que a eficácia da EaD é atingida quando há participação e
envolvimento entre professor, discente, conteúdo e variáveis ambientais (como as
TICs, por exemplo), o que humaniza o ambiente virtual e auxilia a atingir os objetivos
propostos em um curso a distância (CORNACHIONE, 2007; CORNACHIONE, CASA
NOVA, TROMBETTA, 2007).
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo tem por objetivo realizar uma avaliação sob a perspectiva discente das
atividades realizadas em EaD nas cadeiras de Contabilidade no curso de Graduação
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em Ciências Contábeis de uma universidade pública brasileira. Dessa forma, esta é
uma pesquisa de natureza descritiva, com abordagens quantitativas e qualitativas.
Segundo Richardson (1999, p. 79) “a abordagem qualitativa de um problema [...]
justifica-se, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno
social”, enquanto a pesquisa quantitativa “caracteriza-se pelo emprego de
quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento
delas por meio de técnicas estatísticas” (RICHARDSON, 1999, p. 79).
Dessa forma, o objeto de estudo desta pesquisa foram discentes de
disciplinas de Contabilidade da UFRGS que já tiveram experiência com atividades a
distância, visto que, a percepção desses estudantes sobre a EaD possibilita uma
avaliação a respeito da aplicação dessa metodologia na graduação em Ciências
Contábeis e uma comparação entre as percepções dos estudantes que estão no
início e no fim do curso. Para isso, selecionaram-se duas amostras: uma formada
por 43 estudantes de uma turma de Contabilidade Intermediária (discentes que
estão no início do curso, 2º semestre) e outra com 50 estudantes de uma turma de
Planejamento Contábil II (discentes que estão no final do curso, 8º semestre).
Ressalta-se que houve maior preocupação com a qualidade e profundidade das
respostas obtidas do que com o número de participantes, restringindo-se este
estudo a duas turmas que tinham experiência com a EaD na Contabilidade dentro da
UFRGS.
Destaca-se que a escolha da Instituição de Ensino Superior foi fundamentada
pelo interesse do corpo docente do Departamento de Ciências Contábeis da UFRGS
em possuir uma avaliação dos estudantes a respeito das atividades a distância
ministradas nas disciplinas de Contabilidade. Atualmente, a Universidade apresenta
cinquenta e quatro cadeiras no currículo do curso, sendo quarenta e oito ministradas
presencialmente e seis ministradas na modalidade a distância (representando 11%
do total de disciplinas ofertadas). Estima-se que a pesquisa traga contribuições aos
professores do Departamento ao estabelecer uma avaliação por parte dos discentes
sobre a metodologia a distância utilizada em aula.
Para a realização desta pesquisa, tornou-se necessária a elaboração de um
instrumento de avaliação, consubstanciado em um questionário padronizado a todos
os participantes, referente à EaD. Gil (2008) afirma que a elaboração de
questionários é uma técnica de investigação que tem por objetivo o conhecimento da
opinião e expectativas dos respectivos respondentes deste instrumento sobre
determinado assunto. Diante disso, desenvolveu-se uma extensa base teórica que
fundamentou a elaboração de questões que constituem o instrumento de avaliação a
ser aplicado aos estudantes com o objetivo de captar a percepção dos discentes a
respeito da metodologia a distância.
O questionário elaborado foi dividido em cinco blocos, contendo 17 questões
compostas por perguntas abertas e fechadas, a fim de avaliar o perfil do
respondente, o grau de acesso aos equipamentos exigidos pela EaD, a opinião do
discente referente aos materiais de apoio disponibilizados a distância, as vantagens
e as desvantagens dessa modalidade e, por último, considerações sobre o processo
de ensino-aprendizagem nas aulas presenciais e nas aulas a distância na graduação
em Ciências Contábeis da UFRGS. Além disso, na composição do texto das
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perguntas, teve-se o cuidado de trazer o tom pessoal da linguagem para a escrita, a
fim de despertar a atenção dos estudantes para as questões a serem respondidas.
Ademais, foram realizadas pesquisas nos ambientes virtuais utilizados pelos
estudantes (Moodle, Navi, Sala de Aula Virtual e Rooda), a fim de promover um
levantamento das ferramentas de ensino disponíveis nessas plataformas para
auxiliar discentes e docentes no processo de ensino-aprendizagem.
Este instrumento de avaliação foi aplicado no mesmo período às duas turmas
(início do 2º semestre de 2015). Após a coleta dos dados, as respostas obtidas
foram tabuladas em uma planilha eletrônica – devido seu caráter dinâmico – para
comparar dados e obter as informações necessárias para a análise, já que a
organização sistemática dos dados viabiliza a obtenção de respostas ao problema
de investigação (GIL, 2008). Para o processo de análise dos dados, utilizou-se das
técnicas de análise de conteúdo e de análise descritiva. Na análise de conteúdo,
buscou-se classificar as respostas em grupos, a fim de formar categorias de acordo
com alguns temas sobre a EaD (RICHARDSON, 1999). Já a análise descritiva foi
utilizada para verificar o comportamento de determinadas variáveis nas respostas,
utilizando-se para isso algumas técnicas estatísticas (CONTANDRIOPOULOS et
al.,1994).
Assim, com a organização dos dados e a análise do conteúdo, foi possível
desenvolver uma avaliação e comparação acerca da percepção dos discentes sobre
as atividades realizadas na metodologia a distância nas disciplinas de Contabilidade,
possibilitando a obtenção de respostas para a problemática desta pesquisa.
4 RESULTADOS
Inicialmente, com a aplicação do instrumento de avaliação aos discentes, analisouse o perfil dos respondentes, separando os estudantes do curso de graduação em
Ciências Contábeis da UFRGS em duas amostras: uma turma de início de curso e
uma turma de final de curso. Em relação ao gênero dos respondentes, unindo as
duas amostras, foram obtidas 53 respostas do gênero feminino e 40 do gênero
masculino.
Ainda, buscou-se analisar a faixa etária dos respondentes do instrumento de
avaliação. Analisando as duas amostras em conjunto, verifica-se que quase metade
dos respondentes está na faixa dos 21 aos 24 anos (41 estudantes). Em seguida, os
discentes acabam se distribuindo na faixa dos 16 aos 20 anos (21 estudantes) e 25
aos 29 anos (18 estudantes), estando somente 8 estudantes na faixa dos 30 aos 35
anos e 5 estudantes com 36 anos ou mais.
Por último, pretendeu-se classificar o perfil dos discentes em níveis de
experiência, considerando, para isso, o uso da informática nos estudos. Assim,
solicitou-se aos respondentes que eles avaliassem, com notas de 0 a 10, a
importância do uso de computador, internet e outras tecnologias no estudo (onde 10
é o grau máximo de importância). Unificando as duas amostras, percebe-se que
grande parte dos discentes (72 respondentes) acredita na importância do uso da
informática na hora de estudar, atribuindo notas de 8 a 10. Além disso, verifica-se
que 20 estudantes atribuíram notas de 5 a 7 e apenas 1 estudante atribuiu nota de 0
a 4. Essa classificação é bem aparente nos discentes que estão concluindo a
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graduação, onde 86% da amostra atribuiu notas de 8 a 10, enquanto a turma que
está no início do curso apresentou resultados mais distribuídos (67% de notas de 8 a
10 e 33% de notas de 5 a 7).
Em um segundo momento, analisou-se o perfil dos respondentes em relação
ao nível de acesso semanal dos discentes aos equipamentos exigidos pela EaD.
Para isso, foram exploradas as variáveis computador e internet. Em relação à
disponibilidade, em uma semana regular, a um computador com internet para
desenvolver atividades a distância relacionadas a uma disciplina em EaD, percebese que mais da metade dos discentes, tanto das turmas iniciais (62,79%) quanto das
turmas de final de curso (56%), possui acesso a um computador com internet na
semana inteira.
Entretanto, cabe ressaltar que uma parcela considerável dos discentes que
estão no final do curso (30%) possui somente de 2 a 3 dias de acesso, o que é
justificado, na maioria das vezes, pela inserção desses estudantes no mercado de
trabalho. Cornachione, Casa Nova e Trombetta (2007) chamam esse perfil de
“estudante-executivo”, já que esses discentes só conseguem se dedicar aos estudos
em horários e dias específicos, não sendo possível acessar todos os dias o
computador e a internet para realizar as atividades a distância de uma disciplina.
4.1 MATERIAL DE APOIO AO DISCENTE
Outro aspecto explorado no instrumento de avaliação foi a utilização e influência dos
materiais de apoio disponíveis na EaD para o discente no processo de ensinoaprendizagem. Para essa análise, três componentes básicos de materiais
necessários para aulas ministradas a distância foram avaliados: recursos didáticos,
recursos tecnológicos e metodologia do professor.
Sobre os recursos didáticos, procurou-se na literatura quais seriam as
ferramentas mais utilizadas por professores e estudantes no processo de ensinoaprendizagem. Diante das pesquisas teóricas realizadas, diversos autores citam os
seguintes recursos didáticos mais utilizados em aula: videoaulas; slides; sites
indicados pelo professor; artigos, livros ou capítulos em meio eletrônico; apostilas
em meio eletrônico; vídeos com resolução de exercícios; resolução de exercícios em
meio eletrônico; monitor; games; animações; questionários online; fóruns; áudio
(IKEDA, REIS, 2005; EL HAJJ, 2007; NOGUEIRA, TARIFA, 2013).
Entre as respostas obtidas, percebe-se que há relativa homogeneidade entre
as avaliações das duas turmas pelos recursos didáticos com maior preferência.
Nesse sentido, para as duas turmas, as ferramentas “Resolução de exercícios em
meio eletrônico”, “Apostila em meio eletrônico” e “Vídeos com resolução de
exercícios” foram classificadas, nessa ordem, com elevado grau de importância. A
turma de início de curso ainda destacou a ferramenta “Artigos, livros ou capítulos em
meio eletrônico”, enquanto a turma de final de curso ressaltou a importância dos
“Slides”.
Sobre essas preferências, Reis, Nogueira e Tarifa (2013, p. 10) confirmam
que na EaD, em virtude da limitação do tempo-espaço, a adoção de ferramentas
como “livro-texto com exercícios complementares, materiais de consulta e textos
8

adicionais para aprofundamento dos conteúdos, mediante estudo auto-direcionado,
tornam-se primordiais, alterando a figura central do processo ensino-aprendizagem
para o aluno”. Assim, justifica-se a escolha dos discentes pelos recursos didáticos
destacados, visto que tais ferramentas auxiliam os estudantes na compreensão da
teoria e execução de exercícios, contribuindo para o processo de ensinoaprendizagem na graduação em Ciências Contábeis.
Outro item explorado foi o uso dos recursos tecnológicos na metodologia a
distância. Nessa análise, foram selecionados os principais instrumentos utilizados
nas plataformas virtuais de ensino da UFRGS (Moodle, Sala de Aula Virtual, Navi e
Rooda), como: controle de frequência; divulgação de notas, calendários online;
checklist das atividades entregues; fotos e perfil dos estudantes, professor e monitor;
disponibilização de e-mails de colegas, professores e monitores.
Analisando as respostas, percebe-se que as duas turmas possuem a mesma
escala de preferência em relação aos recursos tecnológicos disponíveis,
destacando-se as ferramentas “Divulgação de notas” e “Checklist das atividades
entregues”, nessa ordem, com elevado grau de importância para ambas as turmas.
Assim, constata-se a importância da utilização dos recursos tecnológicos na EaD
como um facilitador do processo de ensino-aprendizagem, visto que a utilização
dessas novas estratégias pedagógicas, com o auxílio de tecnologias inovadoras,
pode auxiliar na formação de profissionais aptos à aquisição de habilidades e
competências necessárias no aspecto do profissional contábil (REIS; NOGUEIRA;
TARIFA, 2013).
Por último, buscou-se averiguar a percepção dos discentes a respeito de suas
experiências em EaD, levando em consideração a metodologia de ensino a distância
do professor (como organização das aulas, das plataformas virtuais, entre outros).
Examinando as duas amostras em conjunto, percebe-se que para a maioria dos
discentes (57 respostas) suas aulas a distância durante a graduação em Ciências
Contábeis na UFRGS foram razoáveis, possuindo aspectos a serem melhorados na
metodologia aplicada. Já para 21 dos respondentes as aulas em EaD atingiram os
objetivos esperados, e para 15 estudantes suas experiências a distância foram
insatisfatórias.
Ikeda e Cavalheiro (2005) afirmam que o papel do professor no processo de
ensino-aprendizagem a distância é fundamental e destacam três características que
afetam os resultados da EaD: 1) a atitude positiva em relação às tecnologias de
ensino; 2) a vontade e a disponibilidade de interação com os estudantes; e, 3) a
minimização da limitação “presença física”. Tendo em vista esses aspectos, percebese que um dos fatores de sucesso para a EaD é a humanização do ambiente virtual
de educação pelo professor, trazendo o tom pessoal da linguagem nos materiais
utilizados, nos feedbacks para os discentes, nas orientações de exercícios e testes,
na comunicação por mensagens eletrônicas, entre outros (GUARANYS, CASTRO,
1979; IKEDA, CAVALHEIRO, 2005).
Infere-se, assim, o cuidado que o docente precisa ter nas escolhas de
recursos didáticos e tecnológicos na modalidade a distância para atingir os objetivos
pretendidos nas disciplinas EaD e o bom rendimento dos estudantes. Diante disso,
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Silva e Cornachione (2001) apontam que os docentes terão novos recursos para
transmitir o conhecimento em aula, sendo os estudantes os grandes beneficiados ao
terem contato com novas metodologias de ensino.
4.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS PARA O DISCENTE NA MODALIDADE EAD
Com a aplicação do instrumento de avaliação também foi possível analisar as
vantagens e desvantagens da EaD para o discente. Para tanto, foi proposto o exame
do perfil dos respondentes em relação ao perfil exigido de um estudante na
modalidade a distância e a análise do grau de satisfação dos respondentes em
relação a algumas vantagens propiciadas pela EaD.
A respeito do perfil dos respondentes, explorou-se na literatura sobre EaD
quais seriam as características fundamentais em um estudante na modalidade a
distância. Nesse sentido, as qualidades “Comprometimento” (realização das
atividades a distância) e “Disciplina” (organização de horário e local para realizar as
atividades a distância) foram as mais destacadas (CORNACHIONE, 2007;
CORNACHIONE, CASA NOVA, TROMBETTA, 2007).
Para a qualidade “Comprometimento” a turma de início de curso obteve uma
nota média de 7,70; enquanto a turma de final de curso atingiu média 7,04. Já para a
característica “Disciplina” a turma de início de curso alcançou média 6,91; enquanto
a turma de final de curso obteve média 6,08. Constata-se que os discentes de final
de cursos, na maioria das vezes, precisam dividir o tempo das tarefas da faculdade
com outras atividades rotineiras, justificando as notas mais baixas em relação aos
estudantes da turma inicial.
Percebe-se que na EaD essas duas características de perfil estão atreladas,
uma vez que, para se ter comprometimento com a demanda exigida pela EaD, o
estudante deve possuir disciplina e se organizar em relação ao local e tempo de
estudo. Sobre isso, Cornachione (2007) destaca que “se o indivíduo não se
organizar para fazer suas leituras, exercícios, trabalhos, atividades em grupos,
apresentações, entre outras tarefas, o aprendizado não acontecerá” e isso se
justifica pelo fato da dedicação na EaD aumentar em virtude da maior intensidade e
personalização do aprendizado.
Para complementar a questão do perfil do estudante na EaD, foram avaliadas
três vantagens principais em relação à EaD: Flexibilidade de horários, Autonomia na
forma de estudar e Ausência de deslocamento. Em relação à Flexibilidade de
horários, a turma inicial obteve uma nota média de 9,05; enquanto a turma final
obteve média 8,90. Já sobre a Autonomia na forma de estudar, os discentes de início
de curso alcançaram média 8,33 e os discentes de final de curso média 7,68. Por
fim, sobre a Ausência de deslocamento, a turma inicial obteve média 9,21 e a turma
final média 8,92.
Sobre isso, diversos são os autores que citam essas três vantagens como os
principais benefícios obtidos com a modalidade a distância. Oakes (2003), por
exemplo, afirma que a mais valiosa proposição em relação à EaD é a independência
de local e horário. Já Valley (1996) complementa que essa flexibilidade possibilita
aos estudantes acesso aos materiais e ao professor, onde e quando eles
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necessitarem. Haguenauer (2003), por fim, afirma que a flexibilização do horário e
do espaço permite aos estudantes ganho de tempo com a falta de deslocamento e
autonomia no gerenciamento dos estudos. Percebe-se que as notas atribuídas pelos
discentes vão ao encontro dessas afirmativas destacadas, já que é possível verificar
nas duas turmas resultados elevados em relação a essas vantagens destacadas.
4.3 O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NAS AULAS PRESENCIAIS E
NAS AULAS EAD NA GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Por fim, pretendeu-se analisar o processo de ensino-aprendizagem nas aulas
ministradas a distância na graduação em Ciências Contábeis. Para isso,
primeiramente, solicitou-se aos discentes que eles avaliassem o grau de dificuldade
de se obter na EaD algumas das competências e habilidades que, de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, o
curso de graduação deve possibilitar ao profissional contábil em sua formação,
conforme ilustra a Tabela 01 (BRASIL, 2004).
Competências / Habilidades da
Contabilidade na EaD

Discentes de início
de curso

Discentes de final
de curso

Discentes de início
e final de curso

Terminologia e linguagem

4,72

4,06

4,37

Visão sistêmica e interdisciplinar

5,53

5,20

5,35

Pareceres e relatórios

5,88

4,80

5,30

Legislação

5,67

4,90

5,26

Liderança

5,60

6,20

5,92

Sistemas de informação Contábil

5,70

5,88

5,80

Ética e proficiência

3,86

4,06

3,97

Tabela 01 - Avaliação em relação às habilidades e competências.
Fonte: Elaborada pelos autores (2016).

Analisando os dados obtidos, verifica-se relativa homogeneidade nas notas
das duas amostras analisadas. Ademais, percebe-se que os discentes, tanto de
início quanto de final de curso, não atribuíram notas significativas às variáveis
selecionadas, o que permite concluir que tais competências e habilidades não geram
grandes dificuldades de serem obtidas na modalidade a distância. Destaca-se ainda,
nessa análise, as variáveis “Liderança” e “Pareceres e relatórios” como as
competências e habilidades com maior dificuldade de se alcançar na EaD para a
turma de final de curso (média 6,20) e para a turma inicial (média 5,88),
respectivamente.
Investigou-se, também, por meio de duas perguntas abertas, a opinião dos
estudantes quanto ao processo de ensino-aprendizagem na EaD, comparado ao
presencial, e a preferência por mais cadeiras na modalidade a distância.
Considerando as duas amostras juntas, dos 93 respondentes, 63 gostariam de ter
mais cadeiras a distância contra 30 que não possuem a mesma preferência.
Percebe-se que a turma de final de curso possui maior predileção por disciplinas em
EaD, enquanto a turma inicial possui maior resistência a essa modalidade de ensino
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(apresentando 19 respostas “Não” de um total de 43).
Em relação às perguntas abertas sobre o processo de ensino-aprendizagem
na EaD, as respostas foram analisadas e tabuladas em categorias (principais
assuntos abordados nas respostas apresentadas), separando os aspectos positivos
e negativos da EaD. No estudo, verificou-se que o feedback das duas amostras de
estudantes foi semelhante, não apresentando distorções em função da turma final
possuir maior experiência dentro do curso que a turma inicial.
Quanto aos aspectos positivos, alguns se referem às principais vantagens
obtidas com a EaD, como a inovação tecnológica, a redução de custos e a
flexibilização do tempo, espaço e estudo (CORNACHIONE, SILVA, 2002; EL HAJJ,
2007; IKEDA, CAVALHEIRO, 2005; SILVA, CORNACHIONE, 2001). Evidenciam-se,
também, as discussões levantadas pelos discentes quanto à necessidade de haver
comprometimento do professor e do estudante nessa modalidade de ensino para
seu sucesso. Cornachione (2007) corrobora com isso ao mencionar que a qualidade
da EaD está no envolvimento do professor e dos estudantes com o que foi planejado
para a disciplina e com as necessidades individuais de cada um (senso de
responsabilidade do professor com suas obrigações de ensino e do aluno com seu
próprio aprendizado).
Quanto aos aspectos negativos, destaca-se a falta de socialização (menor
interação entre os agentes, ausência de ambiente físico e falta de comunicação e
acompanhamento). Sobre isso, El Hajj (2007) reconhece que essa é a principal
restrição apontada para o ensino não-presencial, entretanto, essa falta de
socialização pode ser reduzida com um rigoroso planejamento das atividades e
humanização do ambiente virtual. Além disso, é possível verificar a preferência dos
estudantes por aulas teóricas em EaD e a dificuldade de aprendizagem quando não
há atividades que auxiliam na compreensão dos conteúdos abordados.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disseminação do ensino por intermédio da EaD, nos últimos anos, tem atraído
estudantes e, consequentemente, as Instituições de Ensino Superior passaram a
oferecer ainda mais essa metodologia em seus cursos (ABED, 2014). Tal expansão,
por exemplo, é verificada na graduação em Ciências Contábeis, onde o número de
matrículas na modalidade a distância aumenta a cada ano (INEP, 2013).
Verifica-se, dessa forma, a importância de propor um instrumento de
avaliação que auxilie na obtenção de informações sobre a satisfação e o
aproveitamento dos discentes em relação à EaD na graduação em Ciências
Contábeis, haja vista a crescente procura, ultimamente, por essa forma de
disseminação de ensino. Assim, com a elaboração e a aplicação do instrumento de
avaliação em questão aos discentes de duas turmas do curso de graduação em
Ciências Contábeis da UFRGS, foi possível avaliar e comparar as percepções dos
estudantes de início e fim de curso sobre a metodologia a distância.
Quanto aos resultados obtidos, de forma geral, percebe-se a aderência dos
respondentes pela EaD no curso de graduação em Ciências Contábeis, embora
esteja presente - em boa parte das respostas analisadas - a necessidade do espaço
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físico e da socialização no processo de ensino-aprendizagem. Torna-se evidente, no
exame dos dados, que as vantagens proporcionadas por essa metodologia de
ensino são fatores que justificam tal adesão (flexibilidade do tempo e espaço e
autonomia no estudo). Outro fator de destaque para essa aceitação é a
disponibilidade de acesso diário da maioria dos respondentes a um computador com
internet para realizar as atividades a distância, além da familiaridade com os
procedimentos tecnológicos exigidos pela EaD. Além disso, destaca-se que no
estudo não houve grandes distorções nos resultados em função da turma final
possuir maior experiência dentro do curso que a turma inicial
No tocante ao processo de ensino-aprendizagem em Contabilidade com a
metodologia a distância, percebe-se que os discentes não encontram grandes
dificuldades em obter competências exigidas de um profissional contábil em sua
formação na EaD. Constata-se, ainda, que os discentes, no processo de
compreensão de conteúdo, estão de acordo com os recursos tecnológicos utilizados
nas plataformas de ensino, entretanto, há ainda forte aceitação a recursos didáticos
tradicionais, como apostilas, vídeos, resolução de exercícios, slides e outros
materiais de consulta. Por fim, constata-se a necessidade de haver
comprometimento tanto do professor quanto do discente nas atividades a distância,
já que a qualidade da EaD está na interação entre professor, estudante, conteúdo e
tecnologias.
Nota-se, dessa maneira, que a opinião dos estudantes, obtida com a análise
das respostas do questionário, é de grande importância para o aperfeiçoamento das
aulas na modalidade a distância em um curso de Contabilidade, visto que, através
dela, é possível trabalhar com recursos didáticos e tecnológicos condizentes para as
matérias ministradas em disciplinas específicas para o curso de graduação em
Ciências Contábeis.
Por fim, sugere-se que esta pesquisa seja replicada em outros contextos,
visto que estudos efetuados em outros cursos de Graduação em Ciências Contábeis
poderão apresentar resultados ligeiramente diversos, oferecendo novos
oportunidades de análise e comparação entre Instituições de Ensino Superior.
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Resumo – O presente trabalho apresenta as percepções dos estagiários do curso
de Licenciatura em Ciências, na modalidade a distância, da Universidade Federal
do Rio Grande – FURG sobre o ensino de Ciências no Ensino Fundamental. As
compreensões dos licenciandos foram discutidas e socializadas nas atividades do
Seminário Integrador realizado ao término da interdisciplina Cotidiano da Escola V.
O estágio de Ciências I faz parte desta interdisciplina e se desenvolve numa
perspectiva interdisciplinar com as disciplinas de Atividades Experimentais para o
Ensino e Docência em Ciências III. A dinâmica desta prática proporciona vivências
que envolvem observações do ambiente escolar e análise de situações docentes
no ensino de Ciências, do currículo e do Projeto Pedagógico presentes na escola.
Os aspectos pontuados nas discussões apontam que o estágio proporcionou
conhecer a realidade das escolas e vivenciar o cotidiano de quem ensina Ciências
na Educação Básica.
Palavras-chave: Educação a Distância; Ensino de Ciências; Estágios
Abstract – The present work presents the perceptions of the trainees of the course
of degree in Sciences, in the distance, the Federal University of Rio Grande-FURG
about teaching science in the elementary school.
The understandings of
licenciandos were discussed and socialized in the activities of the seminar held at
the end of interdisciplina Integrator everyday School v. the science stage I is part of
this interdisciplina and develops in an interdisciplinary perspective with the
disciplines of Experimental Activities for teaching science and teaching III. The
dynamics of this practice provides experiences that involve observations of the
school environment and analysis of situations teachers in science education, the
curriculum and the educational project presents at school. The points scored in the
discussions indicate that the training course provided to meet the reality of schools
and experience the daily life of who teaches Science in basic education.
Keywords: Distance Education; Teaching Science; Stages

Introdução
Em se tratando do ensino na área de Ciências, um dos desafios é a integração dos
conhecimentos teóricos e da prática pedagógica em uma perspectiva de que
aprender é viver e viver é aprender, ou seja, que aprendemos ao experienciar, ao
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nos questionar, ao explicarmos nossa experiência pela linguagem e no conversar
(MATURANA, 2014). Promover um ensino investigativo onde os conteúdos e a
forma como são desenvolvidos, possibilitem aos estudantes pensarem
cientificamente e compreenderem o mundo em que vivem para a tomada de
decisões conscientes, pode ser uma forma de imbricarmos teoria e prática
pedagógica.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências naturais
(1998, p.32) os objetivos de Ciências Naturais no ensino fundamental “são
concebidos para que o aluno desenvolva competências que lhe permita
compreender o mundo e atuar como indivíduo e como cidadão, utilizando
conhecimentos de natureza científica e tecnológica”.
Nesta perspectiva, nos cursos para formação de professores de Ciências
cada vez mais, vemos a necessidade da busca de ações que formem profissionais
críticos, conscientes da realidade em que estão inseridos e capazes de modificá-la,
pois, concordando com Chassot (2010), precisamos formar cidadãs e cidadãos que
não apenas saibam ler melhor o mundo onde vivem, mas principalmente sejam
capazes de transformar este mundo para melhor.
Consideramos, portanto, que um professor de Ciências para possibilitar a
tomada de consciência cidadã com seus alunos, necessita construir noções, ideias,
habilidades e princípios científicos que lhes permitam discutir e compreender
acontecimentos cotidianos, a partir de conhecimentos científicos. No entanto,
sabemos que a docência é uma atividade profissional complexa que exige saberes e
competências que se ampliam à medida que o mundo se transforma e evolui. É
nesse contexto abstruso que a formação docente cada vez mais adquire
importância, necessitando de reflexão e abrindo possibilidades de aprendizagem
pela prática da profissão docente.
A articulação entre teoria e prática como afirmam Barreiro e Gebran (2006,
p.118) é “um processo definidor da qualidade da formação inicial e continuada do
professor, como sujeito autônomo, na construção de sua profissionalização
docente”. O desenvolvimento da docência exige conhecimentos científicos e
específicos da área do conhecimento, mas também necessita experienciar a
realidade do campo de atuação profissional.
É nessa direção que, na formação docente, o estágio busca inserir o
licenciando na profissão docente, possibilitando que durante sua formação
conheçam e compreendam, a partir das discussões e reflexões a complexidade da
realidade profissional. Segundo Pimenta e Lima (2008, p.61):
O estágio como campo de conhecimento e eixo curricular central nos cursos
de formação de professores possibilita que sejam trabalhados aspectos
indispensáveis à construção da identidade, dos saberes e das posturas
específicas ao exercício profissional docente.

Além disso, o estágio é uma atividade de diálogo crítico com a realidade
profissional à luz dos aportes teóricos estudados de modo a estabelecer uma
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relação entre a teoria e a prática, favorecendo a reflexão sobre a prática docente e a
aquisição da autonomia intelectual.
Nesse sentido, trazemos discussões e compreensões sobre a vivência do
Estágio I do curso de Licenciatura em Ciências na modalidade Educação a Distância
(EaD), com a intenção de repensar situações que ocorrem neste espaço de
formação e refletir sobre a realidade do ensino de Ciências no contexto da Educação
Básica.
O trabalho está dividido em cinco seções. Na primeira contextualizamos o
curso de Ciências. Na segunda seção discorremos sobre a interdisciplina Cotidiano
da Escola V que abarca a disciplina de Estágio de Ciências I. Na terceira seção
apresentamos a dinâmica do Seminário Integrador. Na quarta discutimos as
compreensões dos licenciandos acerca das vivências proporcionadas pela
articulação da teoria e prática no estágio. Por último tecemos algumas
considerações.
1. Contextualizando o curso de Ciências
O curso de Licenciatura em Ciências (EaD) ofertado pela Universidade Federal do
Rio Grande - FURG, teve início no segundo semestre de 2013 e tem como objetivo
formar professores de Ciências para atuarem nos anos finais do Ensino
Fundamental da Educação Básica. Ele está sendo implementado nos cinco pólos de
municípios que fazem parte do Cordão Litorâneo Sul-Riograndense: Santa Vitória do
Palmar, Mostardas, Cachoeira do Sul, Santo Antônio da Patrulha e São Lourenço do
Sul.
De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) problematiza os
conceitos e fundamentos das Ciências e tem como foco os conteúdos expressos no
currículo do Ensino Fundamental, no funcionamento do cotidiano da escola (trabalho
na escola), no compromisso com o ecossistema do Cordão Litorâneo SulRiograndense e na articulação da Universidade e Escola (formação de professores
em parceria com a Universidade).
O curso compreende um total de 2985 (duas mil novecentos e oitenta e cinco)
horas, integralizadas em oito semestres letivos. A estrutura curricular contempla em
toda sua extensão duas interdisciplinas1 que perpassam o curso desde o primeiro ao
oitavo semestre, são elas: Cotidiano da Escola e Fenômenos da Natureza, além do
estágio supervisionado e atividades acadêmica-científico-culturais constituídas por
diferentes atividades, incluindo os Seminários Integradores.
A Licenciatura em Ciências (EaD) desenvolve-se, a partir das especificidades
1

Interdisciplina: Segundo Nevado (2009), interdisciplina é uma área para a qual convergem diferentes
disciplinas, cuja proposta é a de haver atividades integradas às várias matérias que a compõem,
embora possam existir atividades específicas de cada uma delas, apostando no trabalho articulado e
respeitando as especificidades das áreas.
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da Educação em Ciências, constituindo-se numa formação que articula os saberes
produzidos nas diferentes áreas do conhecimento científico com os saberes da
experiência para uma atuação profissional na docência e na gestão dos processos
educativos na escola.
2. A interdisciplina de Cotidiano da Escola V
A interdisciplina de Cotidiano da Escola V se caracteriza pelo trabalho de integração
conceitual e metodológica das disciplinas intituladas Atividades Experimentais para o
Ensino, Docência em Ciências III e Estágio de Ciências I. Considerando a
perspectiva interdisciplinar, a compreensão dos fenômenos naturais e o contato
efetivo com o contexto escolar foram priorizados algumas ações como: atividades de
experimentação em Ciências, pesquisas na escola campo de estágio, participações
dos alunos nos fóruns no ambiente virtual de aprendizagem, observações de aulas,
elaboração de diários e webfólios reflexivos.
Esta interdisciplina tem como objetivos proporcionar que os alunos vivenciem
e analisem situações da prática docente no Ensino de Ciências, a gestão escolar, o
regimento escolar; problematizem e analisem o currículo e o Projeto Pedagógico
presentes na escola; compreendam aspectos teórico-práticos da experimentação no
ensino de Ciências ao longo da história; observem a estrutura e o uso do laboratório
didático de Ciências no contexto escolar; signifiquem os potenciais da
experimentação mediada na web e analisem as proposições das atividades
experimentais no contexto do livro didático do Ensino Fundamental.
Na disciplina Estágio de Ciências I iniciamos o processo de inserção do aluno
no espaço escolar através de práticas de observação, análises e diálogos
relacionados à organização, documentação e situações que regem o cotidiano
escolar, especialmente do ensino de Ciências. Isto porque ao concordar com
Pimenta e Lima (2008) percebemos que sendo o estágio uma fase de aproximação
e intervenção na realidade, a questão do contexto em que a escola está inserida,
sua estrutura, organização, sua cultura e sua rotina devem ser trabalhadas para a
melhor compreensão da dinâmica escolar.
O estágio é um momento de aproximação e compreensão da realidade,
devendo funcionar como um campo a ser explorado de forma investigativa, com
momentos de reflexão, de modo que, o licenciando compreenda que teoria e prática
estão entrelaçadas.
3. A dinâmica do Seminário Integrador na EaD
O Seminário Integrador é parte integrante da proposta pedagógica do curso de
Licenciatura em Ciências (EaD) e objetiva a socialização e discussão das produções
dos acadêmicos, promovendo um trabalho coletivo entre todos os envolvidos. O
Seminário Integrador constitui-se de atividades nas quais culminam as
aprendizagens construídas ao longo do semestre.
Assim, as percepções dos estagiários são oriundas da atividade proposta no
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quinto Seminário Integrador do curso, que abordou reflexões sobre as vivências da
disciplina de Estágio de Ciências I, no contexto da interdisciplina Cotidiano da
Escola V.
A referida atividade contemplou duas etapas: Na primeira foi solicitado uma
síntese das observações realizadas nas escolas de Educação Básica e das
discussões efetuadas nas interdisciplinas do quinto semestre, considerando,
principalmente as percepções, desafios, potencialidades e expectativas relacionadas
as reflexões do primeiro estágio. A segunda etapa da atividade proporcionou a
interação através de fóruns, efetivadas via ambiente virtual de aprendizagem (AVA),
com um colega de outro polo. Nesta fase foram tecidos comentários críticos sobre
as questões abordadas e destacadas contribuições para sua futura atuação como
docente.
No processo de leitura e síntese das discursividades dos licenciandos
identificamos duas vertentes. Uma que aponta para a situação das escolas públicas
de Educação Básica e o ensino de Ciências nessas instituições e a outra
problematiza os significados e contribuições do Estágio de Ciências I.
4. Percepções no experienciar do estágio de Ciências I
Na abordagem enativa da cognição humana, segundo Varela (2003, p.78) “a
percepção e a ação, são basicamente inseparáveis na cognição vivida, e não
simplesmente conectados de maneira casual nos indivíduos”. Sendo assim,
aprendemos ao corporificarmos nossas experiências, ao atuarmos de acordo com
nosso organismo que percebe, atua e cria mundos. Nesta perspectiva, colocamos
em relevo as percepções dos licenciandos construídas a partir do experienciar no
contexto dos estágios.
Os estagiários, independentemente, do Município em que realizaram o
primeiro estágio, do curso de licenciatura em Ciências relatam a situação precária
em que se encontram muitas escolas públicas no Brasil, com uma infra-estrutura
deficitária e espaços físicos inadequados para atender as necessidades dos alunos
e professores. A maioria dessas escolas não possui laboratório de Ciências, faltam
equipamentos, recursos tecnológicos e didáticos para o ensino dessa área do
conhecimento.
Apesar dessas dificuldades salientam o comprometimento e a dedicação, que
a maioria dos professores observada dedica aos seus alunos, procurando
construírem através de suas ações uma relação afetiva e próxima dos educandos.
Em relação, ao comportamento dos alunos, observam que alguns se mostram
interessados, participativos, outros são desinteressados, chegando a determinados
casos a demonstrarem atitudes desrespeitosas com o professor.
Sob este aspecto, entendem que, as aulas pouco diversificadas se tornam
monótonas, entediantes e corroboram para o desinteresse dos alunos. Para a
estagiária A “no ensino de Ciências os conteúdos devem ser trabalhados utilizando
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materiais práticos, vídeos, simuladores e materiais de apoio como revistas, histórias
em quadrinho, músicas, que facilitem o aprendizado dessa área tão importante do
conhecimento”. O grupo de estagiários concorda que é um desafio da docência
despertar a atenção e o interesse dos alunos e abarcá-los em atividades que os
levem a aprender.
Aulas contextualizadas, partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, com
atividades variadas, que envolvam experimentos, artefatos culturais e ferramentas
pedagógicas e tecnológicas, potencializam o ensino e contribuem para despertar o
interesse de todos. Conforme Maturana (2014) o educar se constitui na convivência
em um ambiente relacional onde o educando não aprende uma temática, mas sim
um modo de viver e um conviver.
O apego de vários professores ao livro didático também foi observado por
alguns estagiários, que relataram o seu uso numa grande parte das aulas de
Ciências como fonte de leitura, pesquisa e exercícios. Segundo Romanatto (2004,
p.02) “é possível inferior que o livro didático ainda tem uma presença marcante em
sala de aula e, muitas vezes, como substituto do professor quando deveria ser mais
um dos elementos de apoio ao trabalho docente”. Para alguns professores o livro
didático é o apoio fundamental para o planejamento e organização da rotina em sala
de aula, para outros, ele compromete a autonomia do professor. Diante dessa
polêmica, pensamos no uso do livro didático com parcimônia, diversificando a
metodologia, aproximando o conteúdo a realidade do aluno e utilizando nas aulas
materiais didáticos diversos como experimentações, leituras de textos científicos,
entre outros.
Quanto a importância da disciplina de Estágio de Ciências I para a futura
prática docente, na área das Ciências, os estagiários destacam este momento, como
uma oportunidade de ver o cotidiano da escola, não mais na perspectiva de alunos,
mas como futuros docentes como afirma a estagiária B “o estágio me apresentou a
escola de uma forma diferente da que eu conhecia, como aluna e como mãe de
aluno. Foi importante conhecer a realidade dos professores”. Para a estagiária E
também proporcionou “conhecer o ambiente escolar desde sua estrutura
organizacional e administrativa até o dia-a-dia da sala de aula”.
A proposta dessa disciplina é propiciar aos licenciandos, em colaboração
com as instituições de Educação Básica, tempos e espaços para observar a escola,
a gestão escolar sob um enfoque investigativo, vivenciando e analisando situações
de prática docente no Ensino de Ciências. A prática investigativa do professor
possibilita a interação entre teoria e prática possibilitando a reflexão na e sobre a
ação, pois segundo Schön ( 2000, p.61) “os professores precisam ser formados
como profissionais reflexivos, a partir de uma prática investigativa e de uma reflexão
na ação e sobre a ação”.
O estágio é um espaço privilegiado para um trabalho em parceria entre a
universidade e a escola, favorecendo a transição dos licenciandos para a docência,
a popularização da Ciência e difusão dos últimos estudos sobre o seu ensino e
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aprendizagem e, ao mesmo tempo, a oportunidade de trazer os conhecimentos da
experiência dos educadores para a universidade.
Os estagiários também comentam que a teoria estudada no curso está
distante das práticas escolares investigadas. Não existe interdisciplinaridade nas
escolas observadas como afirma a estagiária J: “Por se tratar de um curso que prima
pela interdisciplinaridade, constatei logo nos primeiros encontros que tal não ocorria
na escola”, entretanto, compreendem que é preciso avançar, construir novas
alternativas e reconhecem que bons resultados de aprendizagem, dependem não
somente do esforço dos alunos, mas também de como o docente conduz o seu
ensino. Repensar as práticas escolares, refletir sobre seus desafios e articular as
teorias que aprendemos nos cursos de licenciaturas com ações concretas para
melhoria do ensino é o horizonte a ser alcançado.
5. Algumas considerações
O estudo aponta que muitas escolas públicas brasileiras apresentam uma
infraestutura inadequada, não possuem laboratórios de Ciências e poucos materiais
didáticos para o seu ensino. Entretanto, estas dificuldades não impedem, que
aqueles profissionais comprometidos com o seu trabalho atendam os alunos de
forma afetuosa e atenciosa, buscando a partir de suas concepções pedagógicas e
conhecimentos científicos favorecerem o aprendizado.
A investigação também mostra que a prática interdisciplinar em discussão e
implementada no curso, bem como as estratégias de ensino como experimentações
e aulas diversificadas com o uso de materiais didáticos, não é plenamente aplicada
nas escolas observadas. Esta realidade estimula nossa reflexão sobre a importância
das parcerias de cooperação entre a Educação Superior e Básica, de modo a
conseguirmos disseminar novas formas de ensinar e aprender Ciências e a
pensarmos juntos sobre os desafios para a realização de mudanças no ensino.
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Resumo – A Educação a Distância é uma modalidade de ensino que vem ganhando
notoriedade no que tange as discussões acadêmicas do Brasil. Assim,
compreendendo a relevância e proeminência dessa temática, o presente estudo
buscou entender a percepção dos discentes em relação ao processo de
aprendizagem na modalidade a distância, mais especificamente se esse processo
ocorre de forma igual ao processo de aprendizagem na modalidade presencial no
curso de graduação em Ciências Contábeis. Para isso, optando-se por um estudo
qualitativo e descritivo, aplicou-se uma survey nos formandos do curso de Ciências
Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, no que tange a análise
de dados, essa foi realizada através da análise de conteúdo. Assim, foi possível
entender que, de forma maioritária, os processos de aprendizagem na modalidade
a distância e presencial são entendidos pelos discentes como sendo distintos e
tendo esses processos características próprias de suas modalidades de ensino.
Além disso, identificou-se, segundo os discentes, características relacionadas ao
processo de aprendizagem que são comuns às duas modalidades de ensino, são
elas: interação, organização e interesse.
Palavras-chave: Educação a distância. Modalidade presencial. Processo de
Aprendizagem. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Abstract – Distance Education is a mode of education that is gaining notoriety
regarding academic discussions of Brazil. Thus, understanding the relevance and
prominence of this theme, this study sought to understand the perceptions of
students in relation to the learning process in the distance mode, more specifically if
this process occurs equally to the learning process in the classroom mode in the
Accounting course. To do so, opting for a qualitative and descriptive study, a survey
was applied to Accounting students of the Federal University of Rio Grande do Sul
and, regarding to data analysis, it was performed by analyzing content. Thus, it was
possible to understand that the majority of the distance and classroom learning
processes are understood by students as being different and having particular
characteristics of their teaching methods. In addition, it was identified, according to
the students, characteristics related to the learning process that are common both
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types of education, they are: interaction, organization and interest.
Keywords: Distance Education. classroom mode. Learning process. Federal
University of Rio Grande do Sul.

1 Introdução
A Educação a Distância (EaD), tradicionalmente, “refere-se somente a uma separação
entre professor e aluno e eles utilizam alguns meios de comunicação” (FLEMING;
HIPLE, 2004, p. 63, tradução nossa). Atualmente, o conceito de EaD é mais amplo,
assim, ela pode ser entendida como a modalidade de ensino em que há a promoção
do processo educacional com a possibilidade de que professores e alunos não
estejam no mesmo lugar e ao mesmo tempo (BEHR, 2014). Em uma outra
perspectiva, ao focalizar os condicionantes da modalidade de ensino, pode-se ter um
conceito complementar em que a EaD é uma modalidade de ensino que “permite que
os fatores de tempo, espaço, ocupação ou nível de participantes não condicionem o
processo de ensino-aprendizagem” (HEEDY; URIBE, 2008, p.8, tradução nossa).
A EaD é considerada uma modalidade de ensino democrática à medida que
“transpõe obstáculos a conquista do conhecimento” (ALVES, 2011, p. 90) uma vez
que possibilita o atendimento de um grande número de pessoas e a pessoas que
estão distantes geograficamente do local em que seria as aulas (ALVES, 2011, p. 90).
Assim, nota-se que essa temática, vem ganhando destaque nas discussões
acadêmicas no Brasil (SILVA; CORNACHIONE, 2001). Esse fato pode ser relacionado
também ao reconhecimento da EaD como uma modalidade de ensino que possui um
significativo papel social de viabilizar a educação sem fronteiras (SOUSA; OLIVEIRA;
REZENDE, 2006).
Tendo em vista o entendimento da EaD e a proeminência dessa temática, o
presente estudo se baseia na seguinte questão de pesquisa: qual a percepção dos
discentes do curso de graduação em Ciências Contábeis acerca do processo de
ensino-aprendizagem na modalidade de educação a distância? Nesse sentido, o
objetivo proposto para guiar a pesquisa é identificar os argumentos favoráveis e
contrários ao processo de ensino-aprendizagem na modalidade educação a distância
na perspectiva dos discentes de ciências contábeis.
No que tange aos procedimentos utilizados nesta pesquisa, optou-se por um
estudo qualitativo e descritivo. Assim, aplicou-se uma survey (levantamento) nos
sujeitos da pesquisa com o intuito do conhecer suas perspectivas em relação aos
questionamentos do instrumento de coleta de dados (GIL, 2010). Em relação aos
sujeitos da pesquisa, trata-se de alunos formandos do curso de Ciências Contábeis
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Por fim, a análise de dados
foi realizada posteriormente da transcrição e tabulação das respostas em planilha
eletrônica através da análise de conteúdo (BARDIN, 2011).
Assim, este estudo estrutura-se trazendo a presente introdução e, em seguida,
na seção 2, os conceitos relacionados a Educação a Distância. Na seção 3 é
apresentado os procedimentos metodológicos adotados na presente pesquisa e, na
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seção 4, são apresentadas as análises dos resultados. Por fim, apresenta-se na seção
5 as considerações finais.

2 Educação a Distância
A EaD, nos últimos anos, vem ganhando destaque nas discussões acadêmicas no
Brasil (SILVA; CORNACHIONE, 2001). Segundo Sousa, Oliveira e Rezende (2006)
“isto se deve ao reconhecimento de seu relevante papel social de possibilitar
educação sem fronteiras”. Além disso, o crescimento de cursos a distância, a procura
de estudantes por esse tipo ensino, o avanço da tecnologia, a criação de uma base
legal e o desenvolvimento de pesquisas e censos para acompanhamento dessa
modalidade de ensino são algumas das variáveis que influenciam no destaque que a
EaD possui atualmente.
Tendo em vista a propagação dessa metodologia no meio acadêmico, diversos
são os autores que procuram estudar e conceituar a EaD (RIBEIRO; HIRANO, 2011).
Não obstante, a definição necessária para compreender tal tema consiste em
entender a diferença entre modalidade presencial e modalidade a distância, o que é
bastante simples. Enquanto a modalidade presencial pressupõe a presença física do
estudante nas atividades didáticas e nas avaliações, a modalidade a distância propõe
que o processo de ensino-aprendizagem ocorra com discentes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares e/ou tempos diferentes, através da
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, conhecidas também
como TICs (INEP, 2014).
Logo, tem-se no Decreto nº 5.622, de 19 de Dezembro de 2005, que
regulamenta o artigo 80 da Lei nº 9.894, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, a seguinte definição para EaD:
caracteriza-se a educação a distância como modalidade educacional na qual
a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação,
com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em
lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005).

Dessa maneira, é possível inferir, ao analisar o conceito de EaD, quatro
características fundamentais relacionadas com essa área: 1) flexibilidade de horários;
2) autonomia na forma de estudar; 3) ausência de deslocamento; e, 4) contribuição
das TIC’s no processo de ensino-aprendizagem. Essas características encontram-se
fundamentadas nas pesquisas de diversos autores, e, frequentemente, pode-se notar
que os pontos apresentados por esses pesquisadores se complementam, havendo
grande concordância sobre esses principais aspectos favoráveis da EaD (IKEDA;
CAVALHEIRO, 2005).
Todos esses fatores, quando analisados em conjunto, permitem depreender
diversas vantagens na modalidade a distância. As mais citadas, tanto por estudantes
e professores quanto por diversos autores, são: oferecer um contexto de aprendizado
tecnologicamente rico; permitir acesso aos estudantes a uma grande variedade de
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mídias e fontes de educação; possibilitar ao discente organizar o seu tempo de estudo;
reduzir tempo de deslocamento ao trabalhar com uma “sala de aula virtual”, sem
limitações físicas e cronológicas; economia de tempo e dinheiro; conforto e eliminação
de certos constrangimentos; flexibilidade da aprendizagem; administração do ritmo de
estudo; entre outras (CORNACHIONE, SILVA, 2002; EL HAJJ, 2007; IKEDA,
CAVALHEIRO, 2005; SILVA, CORNACHIONE, 2001).
Diante do exposto, a EaD pode ser considerada uma modalidade de ensino que
agrega diversos conjuntos tecnológicos com o objetivo de constituir o processo de
ensino-aprendizagem entre professores e discentes, o que permite, aos agentes
desse método, maior autonomia para flexibilizar e gerenciar os estudos, possibilitando
que a EaD, hoje, apresente crescente credibilidade no cenário educacional nacional e
mundial (SOUSA; OLIVEIRA; REZENDE, 2006).
Sendo assim, tendo em vista o tema da Educação a Distância desenvolvido
nesse tópico a fim de situar a pesquisa, apresenta-se a seguir os procedimentos
metodológicos realizados para o desenvolvimento deste estudo.

3 Procedimentos Metodológicos
A pesquisa apresentada no presente artigo, no que tange às abordagens do problema,
objetivos e procedimentos (GIL, 2010); é enquadrada como um levantamento (survey)
qualitativo e descritivo. Tal enquadramento enquanto survey se adéqua com o que
orienta Gil (2010), no momento em que se deseja conhecer o comportamento de um
conjunto de pessoas por meio de interrogações diretas às mesmas.
As unidades de análise (sujeitos) da pesquisa foram alunos formandos do curso
de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A
definição de tais sujeitos se deu em razão de que estes participaram da totalidade de
experiências com atividades a distância promovidas pelo curso. Logo, a seleção da
amostra da pesquisa foi definida de forma não probabilística por conveniência,
abrangendo 50 alunos (6,78% dos 738 alunos ativos do curso).
A coleta dos dados contou com um único instrumento, qual seja um
questionário impresso com questões fechadas demográficas (gênero e idade) e com
questões abertas visando a comparação das modalidades presencial e a distância, e
identificar as razões dos alunos para participarem de atividades a distância. Após a
coleta dos dados, as respostas foram transcritas e tabuladas em planilha eletrônica
para facilitar a navegação nos textos.
A análise dos dados foi feita por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 2011),
onde foram definidas categorias iniciais, intermediárias e finais para os dados
analisados, sendo, todavia, apresentadas somente as categorias finais na
apresentação dos resultados. A apresentação das categorias finais visa dar maior
objetividade ao texto do artigo, e está apresentada na seção que segue.
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4 Análise dos resultados
O questionário foi aplicado a 50 discentes do curso de Ciências Contábeis que
estavam entre o penúltimo e último semestre do curso. Sendo esses, 31 do gênero
feminino e 19 do gênero masculino. Além disso, destaca-se que os respondentes
possuíam, em sua maioria, uma idade de 16 anos até 24 anos, possuindo também
respondentes da faixa de 25 anos ou mais.
Gênero e Idade
Feminino
16 – 20 anos
21 – 24 anos
25 – 29 anos
30 – 35 anos
Masculino
16 – 20 anos
21 – 24 anos
25 – 29 anos
30 – 35 anos
36 anos ou mais
Total Geral

Número de respondentes
31
3
21
4
3
19
1
9
5
2
2
50

Tabela 1 – Perfil dos respondentes
Fonte: Elaborada pelos autores (2016).
A partir do perfil dos discentes apresentados na Tabela 1, realizou-se as
análises relativas as suas percepções em relação a modalidade de ensino a distância.
O questionamento cerne que embasou todas as análises foi o que solicitava a opinião
do respondente para o tópico de que se, ao avaliar as características e metodologias
de ensino presentes nas aulas presenciais e nas aulas EaD das disciplinas de
Contabilidade da UFRGS, considerava-se que o processo de aprendizagem dessas
duas modalidades de ensino era igual. Assim, foi possível constatar que, na
percepção dos discentes, há distinções entre a modalidade de ensino a distância e
presencial no que tange os processos de aprendizagem em disciplinas de
Contabilidade da UFRGS.
Em relação aos discentes que responderam ter a compreensão de que as duas
modalidades de ensino são iguais no que tange os processos de aprendizagem,
sendo esses 3 discentes, destaca-se o enfoque dado a relação entre aprendizagem e
interação entre professor, aluno e conteúdo. Além disso, um dos respondentes
destacou que outra variável passível de impactar essa questão é a organização do
professor frente a forma de repassar os conteúdos. Essas concepções podem ser
vislumbradas nas respostas dos respondentes 2 e 3.
Acredito que o processo de aprendizagem pode ser igual em qualquer
modalidade de ensino. A relação de aprendizagem depende da interação do
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professor-aluno-conteúdo, que acontece tanto nas aulas presenciais quanto
nas aulas EAD. Cadeiras de Contabilidade exigem aliar a teoria com a prática,
realizando boas atividades a distância e tendo o comprometimento do
professor e do aluno, isso pode ser perfeitamente aplicado a aulas EAD. Além
disso, tive cadeiras presenciais onde não alcancei a aprendizagem esperada,
então é possível verificar que não importa "a distância", o que importa é
integração entre professor, aluno e as matérias/atividades passadas.
[Respondente 2]
[...] tudo depende da forma como o professor vai se organizar para passar o
conteúdo durante o semestre. [Respondente 3]

Uma quantidade intermediária de discentes (10 respondentes) respondeu de
forma a se colocarem com uma visão intermediária com relação ao questionamento
de se o processo de aprendizagem a distância ou presencial era igual. Assim, esse
grupo destacou que essa igualdade dependerá de diversas questões como:
Autonomia do aluno, conhecimento do professor das ferramentas da modalidade a
distância, preparação do professor, comunicação entre envolvidos no processo de
ensino e aprendizagem, características do conteúdo a ser ministrado.
Sendo assim, nota-se o destaque dos discentes com relação a compreensão
de que a EaD requer um maior comprometimento e responsabilidade do aluno com
relação ao seu processo de aprendizagem. Além disso, o interesse do aluno será uma
questão integrante ao se pensar no sucesso ou não da aprendizagem. As respostas
a seguir reforçam essas características apresentadas.
Em algumas situações pode-se dizer que o processo de aprendizagem é
igual, porém em situações de dúvidas, acredito que conversas pessoalmente
com o professor é mais proveitoso. Além disso, para que o processo de
aprendizagem EaD funcione, deve-se ter muito mais comprometimento e
responsabilidade por parte do aluno do que no caso de aulas presenciais.
[Respondente 38]
Acredito que o processo de aprendizagem da EAD pode ser tão bom quanto
ou até melhor, depende do comprometimento do aluno. Para mim, prefiro ter
a flexibilidade de estudar em outros horários, pois estou sempre cansada
quando chego na aula, após o trabalho. [Respondente 50]

Assim, além da questão do comprometimento do aluno, o Respondente 38
relata que, quando possui alguma dúvida, o contato pessoal com o professor através
de conversas mostra-se, em sua opinião, mais proveitoso. No que tange o
Respondente 50, esse acrescenta que prefere ter a flexibilidade de poder decidir seus
horários de estudos que é proporcionado pela EaD dado sua rotina.
Outros temas abordados por esse grupo que respondeu com uma visão
intermediária ao questionamento de se o processo de aprendizagem a distância ou
presencial são relativas ao professor e seus conhecimentos e preparo para ministrar
uma disciplina na modalidade de ensino a distância e que, existem conteúdos mais
propícios para serem ministrados nessa modalidade de ensino. Pode-se visualizar
essas questões nas respostas apresentadas a seguir dos respondentes 19, 30 e 47.
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Acredito que depende da disciplina, as disciplinas mais teóricas o
aproveitamento pode ser o mesmo. As disciplinas mais práticas são melhor
aproveitadas na modalidade presencial. [Respondente 19]
Eu acho que depende muito do professor. Alguns proporcionam um melhor
aprendizado em EaD e outros através de aula presencial. [Respondente 30]
Estão se encaminhando para isso, os professores acostumados com a
ferramenta EaD estão sabendo lidar cada vez mais com a opção, se
aproximando do aluno e os que optam pela presencial estão utilizando mais
as ferramentas EaD para as suas aulas. [Respondente 47]

Portanto, pode-se inferir que, esses respondentes, apesar de inicialmente não
apresentarem um ponto de vista incisivo, possuem ideias de respostas
correlacionadas as do primeiro grupo apresentado que entendia que os processos de
aprendizagem eram iguais nessas diferentes modalidades de ensino. Portanto, notouse a preocupação desses dois grupos com a questão interação e organização dos
agentes envolvidos.
Um terceiro grupo de respostas, sendo esse grupo formado pela maioria dos
respondentes (37 discentes), firmou-se contrário ao entendimento de que o processo
de aprendizagem presencial e a distância são idênticos. Nesse grupo de discentes foi
possível identificar três categorias de respostas, sendo elas: os que afirmavam que o
processo de aprendizagem não eram o mesmo, pois as duas modalidades dependem
do interesse dos professores e alunos; os discentes que justificam suas respostas
com suas percepções da modalidade presencial e; por fim, os que se justificaram a
partir de sua opinião sobre a modalidade a distância. Sendo assim, foi possível
identificar características dessas modalidades de ensino através do entendimento dos
respondentes.
No que tange ao primeiro grupo, é notório nas respostas o entendimento que o
processo de aprendizagem depende do comprometimento dos alunos, vontade e
dedicação dos envolvidos nesse processo. Portanto, nota-se que para esses
discentes o processo de aprendizagem não está relacionado apenas a questão da
modalidade de ensino e sim a como a aprendizagem ocorre dependendo da
disposição dos envolvidos no processo.
Isso é influenciado principalmente pelo comprometimento dos alunos e pela
organização do professor/monitor. [Respondente 16]
Acredito que em ambas a aprendizagem depende do aluno principalmente.
[Respondente 34]
Isso é impossível de comparar, porque, por exemplo, se tivermos uma aula
bem elaborada EAD, ela pode ser muito melhor que uma presencial mal
planejada.
Então,
isso
depende
da
vontade
do
aluno
e
conhecimento/dedicação do professor. [Respondente 42]

Quanto ao grupo que justificou as respostas com suas percepções da
modalidade presencial, os alunos descreveram suas respostas de forma que foi
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possível agrupá-las em sete temas, sendo eles: ambiente, interação, professor, aluno,
adequação à EaD, características (negativas) e eficácia. Esses temas e suas
principais afirmações são apresentadas na Tabela 2.
PRESENCIAL
AMBIENTE PRESENCIAL AUXILIA NA APRENDIZAGEM
INTERAÇÃO ENTRE OS AGENTES DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM É IMPORTANTE
PROFESSOR É ESSENCIAL, PODE RELATAR SUA EXPERIÊNCIA E EXPLICAR DE
DIVERSAS FORMAS
ALUNO MAIS ATUANTE

AMBIENTE
INTERAÇÃO
PROFESSOR
ALUNO

CONTABILIDADE NÃO É PROPÍCIA PARA A EAD

ADEQUAÇÃO À EAD

PROCESSO ANTIQUADO, MAÇANTE, POUCO RECPTÍVEL A MUDANÇAS

CARACTERÍSTICAS
(negativas)

EFICÁCIA MAIOR PELA POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE RACIOCÍNEO, MAIS
DIFÍCIL

EFICÁCIA

Tabela 2 – Temas abordados pelos discentes ao referirem-se à
educação presencial
Fonte: Elaborada pelos autores (2016).
Assim, em relação ao ambiente, alguns discentes afirmaram ser esse um
ambiente facilitador para que ocorra o processo de aprendizagem. Portanto, é
possível, na percepção do respondente 28, o ambiente presencial ser considerado um
melhor cenário para a aprendizagem.
Ainda acredito que a sala de aula proporciona melhor cenário para
aprendizagem. [Respondente 28]

No que se refere aos temas Interação, Professor e Aluno, identificou-se que os
discentes ressaltam a importância da interação entre os envolvidos no processo de
aprendizagem e, segundo o respondente 6, essa interação ocorre com maior
eficiência na modalidade presencial. Outro aspecto ressaltado é a correlação
realizada pelos discentes entre EaD e leitura, no momento que o respondente 27 e 45
destacam que para alunos que aprendem mais facilmente escutando a presença do
professor seria essencial.
A modalidade presencial é mais eficiente, pois permite interação aluno/aluno
e aluno/professor com maior eficiência. [Respondente 6]
A interação na sala de aula costuma ser mais produtiva, especialmente para
quem aprende mais fácil escutando. [Respondente 27]
O processo EAD é mais demorado e para alguns alunos acredito que não
seja tão claro LER. E para esses alunos a presença do professor é essencial.
[Respondente 45]

Além dessas questões, o respondente 43 destacou um contraponto com
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relação percebida nas respostas dos discentes 27 e 45 que pode ter sido influenciada
pelas estratégias ou familiaridade do professor com recursos disponíveis para a
mediação da EaD. Isso pode ter ocorrido, pois, conforme afirmado pelo respondente
43, as percepções dos alunos estarão relacionadas a didática do professor.
Depende muito da didática EAD do professor. Ele deve saber usar muito bem
todos os recursos disponíveis. Se o professor sabe usar os recursos, terá
uma "EAD" satisfatória tanto quanto presencial. De qualquer forma, a
presença em sala de aula é importante para o desenvolvimento do
conhecimento. Em EAD, muitas vezes, o aluno é passivo, portanto, só ouve
fala pouco. Na sala de aula, o aluno tem mais atuação. [Respondente 43]

No que toca o tema de Adequação à EaD, percebe-se que os discentes
entendem que disciplinas que sejam diretamente relacionadas a temas contábeis não
deveriam ser ministradas a distância visto que a troca de experiência entre os agentes
envolvidos é indispensável para suas formações. Como exemplo dessas afirmações,
apresenta-se a seguir as respostas dos discentes 14 e 21.
Aprender contabilidade com aulas presenciais é melhor, a troca de
experiência entre professor /aluno e entre colegas é indispensável para nossa
formação, algo que se torna impossível com modalidade a distância.
[Respondente 14]
Cadeiras que trabalhem diretamente com o conteúdo contábil não deveriam
ser realizadas em EAD, agora cadeiras de apoio como metodologia deveriam
ser EAD, pois acredito que a distância comprometa o aprendizado de alguns
quesitos essenciais para o curso. [Respondente 21]

Em relação aos discentes que apresentaram em suas respostas características
negativas em relação ao ensino presencial, destaca-se os pontos como a tendência
de serem mais maçantes, conforme o respondente 10, a questão da inflexibilidade de
tempo e espaço, como destacado pelos respondentes 41 e 44. Em relação ao tema
de eficácia, destaca-se a resposta do respondente 13 que descreve sua percepção
de que a modalidade presencial é mais eficaz ao passo que permite o
acompanhamento de raciocínio, por exemplo.
A disciplina à distância se torna mais prática, em termos de exercitar o
conteúdo. Já as presenciais tendem a ser mais maçantes. Claro que isso
depende muito do método do professor e do comprometimento do aluno.
[Respondente 10]
Cada uma tem suas particularidades, com vantagens e desvantagens. Como
vantagens da aula presencial aponto a oportunidade de interação e
compartilhamento com professores e colegas. Como desvantagem, temos o
deslocamento, o horário fixo. [Respondente 41]
Na modalidade EAD há maior flexibilidade para os estudos, ou seja, pode-se
montar melhor o tempo e dedicação às disciplinas. A presencial é mais
engessada nesse ponto, mas acredito que a aprendizagem possa se dar em
ambos momentos. [Respondente 44]
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O ensino presencial ainda é mais eficaz por fazer despertar nos alunos
questionamentos e acompanhamentos de raciocínio que na modalidade à
distância não temos. A disciplina e o foco na modalidade presencial são, em
minha opinião, maiores e contribuem mais para o aprendizado. [Respondente
13]

No que se refere aos discentes que justificaram seus entendimentos a partir de
sua opinião sobre a modalidade a distância, foi possível identificar cinco grandes
temas em que as respostas se ambientavam. Os temas são, portanto, esses: a
disponibilidade do professor e uso dos recursos; aluno; características positivas;
características negativas e adequação à EaD. Assim, a Tabela 3 apresenta esses
temas e suas bases de sustentação encontradas nas respostas dos discentes.
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
PROFESSOR DISPONÍVEL PARA SANAR DÚVIDAS E COM CONHECIMENTO PARA USAR
OS RECURSOS DISPONÍVEIS
EXIGÊNCIA DE MAIOR DISCIPLINA/ORGANIZAÇÃO, AUTONOMIA, MAIOR DEDICAÇÃO E
ESFORÇO, COMPROMETIMENTO E PROATIVIDADE
MAIOR DINAMICIDADE, MAIS PRÁTICA (EXERCÍCIOS), FLEXIBILIDADE DE TEMPO,
PRATICIDADE, POSSIBILIDADE DE REVER AS AULAS CONFORME NECESSIDADE,
AUTONOMIA
NÃO SUBSTITUI ENCONTROS PRESENCIAIS, AS VEZES NÃO SE FAZ ENTENDER,
POUCA QUALIDADE
EAD DEVERIA SER APLICADA EM CADEIRAS DE TEMAS DE APOIO, AULA DE
EXERCÍCIOS

DISPONIBILIDADE
PROFESSOR/ USO
DOS RECURSOS
ALUNO
CARACTERÍSTCAS
(positivas)
CARACTERÍSTCAS
(negativas)
ADEQUAÇÃO À EAD

Tabela 3 – Temas abordados pelos discentes ao referirem-se à
educação a distância
Fonte: Elaborada pelos autores (2016).
Em relação ao tema da disponibilidade do professor e uso dos recursos os
discentes destacaram a importância dessa pré-disposição para atender as dúvidas
dos alunos. Além disso, foi possível perceber a correlação do bom uso dos recursos
disponíveis no processo de aprendizagem a distância pelo professor e a efetividade
desse processo. Essas percepções são evidenciadas nas respostas dos discentes 5,
8 e 43 apresentadas a seguir.
Acredito que dependa um pouco do professor estar disponível para sanar
possíveis dúvidas na modalidade EAD e do nível de organização e
comprometimento dos alunos. É possível ter um bom aprendizado via EAD,
mas creio que nada substitui alguns encontros presenciais, pelo menos.
[Respondente 5]
As aulas EAD requerem maior disciplina e engajamento por parte do aluno e
maior disponibilidade do professor (muitos professores não têm o hábito de
responder e-mails, por exemplo). [Respondente 8]
Depende muito da didática EAD do professor. Ele deve saber usar muito bem
todos os recursos disponíveis. Se o professor sabe usar os recursos, terá
uma "EAD" satisfatória tanto quanto presencial. De qualquer forma, a
presença em sala de aula é importante para o desenvolvimento do
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conhecimento. Em EAD, muitas vezes, o aluno é passivo, portanto, só ouve
fala pouco. Na sala de aula, o aluno tem mais atuação. [Respondente 43]

No que se refere ao tema Aluno, os discentes mostram-se de forma a
compreender que a Educação a Distância requer do aluno um maior
comprometimento e responsabilidade. Outro aspecto ressaltado é a questão da
organização que o discente deve ter para manter todas as atividades em dia.
Nas aulas EaD os alunos devem se esforçar mais para aprender, ter disciplina
e organização para manter as aulas em dia. [Respondente 18]
A modalidade à distância exige que o aluno participe mais ativamente,
buscando o conteúdo e novas formas de aprender de forma autônoma.
[Respondente 40]
O ensino a distância depende muito mais tanto do aluno quanto do professor,
exige mais dedicação, para compensar a falta do contato de uma aula
presencial e para se obter a disciplina necessária. [Respondente 48]

No que toca os temas de Características Positivas e Negativas, surgiram como
tópicos positivos (respondente 9 e 37), referências a qualidade da informação
recebida na EaD, possibilidade de visualizar a aula diversas vezes até que se
compreenda. Já nos tópicos negativos (respondentes 24 e 46), tem-se a questão da
qualidade do aprendizado não ser o mesmo em relação a modalidade presencial, a
didática apresentada na EaD as vezes não conseguem comunicar o que se propõem.
Acredito que o modelo EAD sendo seguido à risca e bem ministrado pode
oferecer maior possibilidade de qualificar a informação recebida.
[Respondente 9]
A aula EAD tem a vantagem de manter um arquivo gravado da aula, podendo
ser consultado a qualquer momento a fim de fixar o conteúdo, o que não
ocorre na modalidade presencial. [Respondente 37]
A didática das aulas EAD muitas vezes não se faz entender. [Respondente
24]
Nas aulas em EAD não é de qualidade o aprendizado, assim como a
cobrança do conteúdo aprendido. [Respondente 46]

Por fim, em relação ao tema Adequação à EaD, há um forte alinhamento com
as respostas encontradas pelos alunos que se justificaram com suas percepções da
modalidade presencial. Sendo assim, nesse grupo de discentes há uma proeminência
do uso da EaD apenas em disciplinas que não trabalhem diretamente com o conteúdo
contábil ou aulas de realização de exercícios, conforme respondentes 17 e 21.
Nas aulas EAD há uma tendência da aula ser de exercícios e na presencial
ser aula expositiva. [Respondente 17]
Cadeiras que trabalhem diretamente com o conteúdo contábil não deveria ser
realizado em EAD, agora cadeiras de apoio como metodologia deveriam ser
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EAD, pois acredito que a distância comprometa o aprendizado de alguns
quesitos essenciais para o curso. [Respondente 21]

Portanto, a partir da análise das respostas dos discentes é possível observar
que elas apresentam nuances de percepções em relação aos processos de
aprendizagem das modalidades de ensino presencial e a distância. Além disso, foi
possível identificar os três grandes grupos de respostas apresentados anteriormente
na descrição e análise dos resultados, sendo eles: um grupo minoritário que entendia
que o processo de aprendizagem era igual na modalidade de ensino a distância e
presencial, um grupo intermediário que obtém a concepção de que esse processo
depende de diversos fatores e um grupo maioritário em que os discentes discordavam
dessa afirmação de igualdade do processo de aprendizagem nas duas modalidades
de ensino em questão. A Figura 1 a seguir reúne os resultados encontrados a partir
das respostas dos discentes de forma a sintetizar as análises realizadas.
Avaliando as características e metodologias de ensino presentes nas aulas presenciais e nas
aulas EaD das disciplinas de Contabilidade da UFRGS, você considera que o processo de
aprendizagem dessas duas modalidade de ensino é igual?

GRUPOS DE RESPOTAS
SIM
Interação professor, aluno,
conteúdo
Organização do professor

03

10
´DEPENDE´
Autonomia do aluno
Preparação do professor
Comunicação entre os
envolvidos na EaD
Características dos conteúdos
a serem ministrados

NÃO

37

EAD
Disponibilidade Professor
Uso dos Recursos
Aluno
Características (positivas)
Características (negativas)
Adequação à EaD
PRESENCIAL
Ambiente
Interação

INTERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ENTRE ENVOLVIDOS

Aluno
Adequação à EaD
Características (negativas)
Eficácia
DEPENDE INTERESSE
ALUNOS E PROFESSORES

INTERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ENTRE ENVOLVIDOS + INTERESSE DOS ENVOLVIDOS

Figura 1 – Percepção dos discentes sobre o processo de
aprendizagem nas modalidades de ensino presencial e a distância
Fonte: Elaborada pelos autores (2016).
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Sendo assim, ao sumarizar os resultados encontrados nas análises realizadas,
a Figura 1 explicita o entendimento de que na perspectiva dos discentes, o processo
de aprendizagem EaD e presencial são distintos e possuem suas características
próprias que os tornam singulares em alguns aspectos. Entretanto, há também
características relacionadas ao processo de aprendizagem que são comuns as duas
modalidades de ensino, sendo elas: interação, organização e interesse.
Assim, após a apresentação das análises dos resultados realizadas, apresentase as considerações finais relativas a presente pesquisa.

5 Considerações Finais
O presente artigo alcançou o objetivo da pesquisa e respondeu ao questionamento
proposto ao identificar as percepções dos discentes acerca do processo de ensinoaprendizagem na modalidade de educação a distância, destacando os argumentos
favoráveis e contrários nesse processo. Sendo assim, ao realizar-se as análises das
respostas dos discentes identificou-se nuances de percepções em relação aos
processos de aprendizagem das modalidades de ensino presencial e a distância.
Portanto, ao apresentar toda a análise dos dados já é notória a ramificação das
respostas de maneira a haver uma porção menor que entendiam que o processo de
aprendizagem era igual nas modalidades de ensino presencial e a distância, um grupo
intermediário que respondeu que essa questão dependia de diversos fatores e uma
grande maioria que discordava dessa afirmação.
Assim, de forma maioritária os processos de aprendizagem na modalidade a
distância e presencial são entendidos pelos discentes como sendo distintos e tendo
esses processos características próprias de suas modalidades de ensino. Ao fim,
verifica-se que, apensar destas características singulares que as modalidades de
ensino possuem, existem características relacionadas ao processo de aprendizagem
que são comuns as duas e significativas segundo os discentes, são elas: interação,
organização e interesse.
Dessa maneira, nota-se que, além dos resultados apresentados anteriormente
a percepção dos discentes do curso de graduação de Ciências Contábeis, esse
estudo se torna relevante também para o aperfeiçoamento da oferta de disciplinas na
modalidade de ensino presencial e a distância na Graduação de Ciências Contábeis.
Isso, pois afora as características comuns dos processos de aprendizagem nas
diferentes modalidades de ensino foi explicitado pelos discentes características,
percepções e opiniões referentes a cada modalidade de ensino individualmente.
Por fim, sugere-se que esta pesquisa seja realizada em cursos de graduação
distintos do de Ciências Contábeis e em outros contextos a fim de possibilitar uma
ampliação do cenário analisado e seja possível comparar as percepções de discentes
de diferentes cursos e instituições.
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Resumo – O presente relato de experiência trata do desafio apresentado pela
disciplina Educação em saúde na modalidade a distância: campo da docência
ofertada aos alunos de graduação em Enfermagem e Medicina da Universidade
Federal de São Paulo - UNIFESP no primeiro semestre do ano de 2015. Esta foi a
primeira oferta e propôs introduzir os alunos no campo da docência, especialmente
em Educação a Distância, com enfoque no uso de estratégias de ensino e
aprendizagem colaborativas, compartilhadas e em rede. As aulas foram
desenvolvidas de forma presencial e a distância, com o uso da plataforma virtual
Moodle. Culminaram com a composição, pelos alunos, de planos de aulas no
ambiente virtual de aprendizagem sob o tema Recursos Digitais e Educacionais na
EaD e de cartas para os futuros alunos sobre as experiências vivenciadas na
disciplina, exponenciando a reflexão sobre a prática e o encandeamento proposto
entre as abordagens metodológicas, teóricas e a socialização de experiências nesse
âmbito apresentadas por profissionais que atuam na área das tecnologias
educacionais. Desafio subjacente foi o de motivar e envolver nesse processo
colaborativo, presencial e online, de reflexão e prática, externo a realidade
acadêmica deles, os cinco alunos que buscaram essa disciplina optativa.
Palavras-chave: docência, educação a distância,
aprendizagem colaborativa, aprendizagem em rede.

educação

em

saúde,

Abstract – This experience report deals with the challenge presented by the class
named Health education in distance learning: the field of teaching. It was offered to
undergraduate students in Nursing and Medicine of the Federal University of São
Paulo - UNIFESP it took place at the first half of 2015. As a first class proposed to
introduce students in the field of teaching, mainly distance education, focusing on
teaching strategies and collaborative learning, shared and networked. It was
developed in person and distance activities, using the Moodle virtual platform. It
resulted in letters to prospective students about the experiences in the discipline,
exponentials reflection on practice and the proposed Glare between methodological
approaches, theoretical and socialization experiences in this area presented by
professionals working in the field of educational technologies too. Underlying
challenge was to motivate and engage in this collaborative, face and online process,
reflection and practice outside the academic reality of them, the five students who
sought this elective course.
Keywords: teaching, distance education, health education, collaborative learning,
network learning.
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A relação entre a docência em saúde e a educação a distância
colaborativa, compartilhada e em rede.
Profissionais das áreas da saúde atuam nas dimensões biopsicossociais que
correspondem ao processo saúde/doença/cuidado do indivíduo, família e
comunidade, o que envolve ações assistenciais e educativas. Portanto, é fundamental
que médicos e enfermeiros acompanhem as abordagens sociais, culturais e
educacionais da sociedade no âmbito local e global, incluindo as inovações
tecnológicas integradas a estes cenários.
Os contextos aqui imbricados estabelecem o desenho discutido na disciplina
optativa “Educação em Saúde na Modalidade a Distância: Campo da Docência”,
conectam a perspectiva da docência à área da saúde, de futuros médicos e
enfermeiros, ao campo da educação a distância em sua essência colaborativa, de
compartilhamento e de construção de conhecimento em rede. Nesse cenário
emergem estruturas de comunicação e tecnologia capazes de estabelecer elementos
de propagabilidade, que se referem aos recursos técnicos, estruturas de circulação
(ou sua restrição), atributos de conteúdo capazes de motivar o compartilhamento por
uma comunidade e “às redes sociais que ligam pessoas por meio da troca de bytes
significativos” (JEKINS, 2014, p.27).
Aliada a este cenário torna-se importante a perspectiva de construção de
conhecimento de forma colaborativa, baseada em rede e compartilhada, o que torna
a relevância fundamental para o processo, e estabelece pontos de aderência nos
ambientes virtuais de aprendizagem e produz significado na interatividade “(...) onde
a interação [em vários níveis – permeabilidade por frequência, alcance e significância]
é agente de construção desta estrutura de caráter dinâmico, flexível e do tempo
presente” (MEISTER, 2014, p.68).
Isto pressupõe diversidade, imersão e relevância para atender à emergência
do processo epistemológico diante da convergência dos meios e da
potencialidade da interatividade, da colaboração e compartilhamento, em um
caminho próprio das relações cognitivas frente às estruturas fluidas das
arquiteturas e das abordagens não lineares. (PEÑA & MEISTER, 2010,
p.354)

Esta visão nos levou a propor os seguintes temas centrais da disciplina:
educação a distância, docência compartilhada, práticas educacionais na modalidade
a distância e aluno virtual. Explorando esses eixos foram trabalhados teóricos e
teorias contemporâneas, tais como o conectivismo e a teoria do ator rede ,
abordagens do processo de ensino e aprendizagem, reflexões sobre autonomia e
limitações da docência na educação a distância. Contextos próprios da sociedade da
informação e do conhecimento, da EaD no Brasil, das novas tecnologias, do texto e
hipertexto, da web 2.0 foram referenciados, discutidos e experimentados no ambiente
virtual de aprendizagem (AVA) utilizado, o Moodle e, também, na visita ao Museu da
Língua Portuguesa (São Paulo, SP).
A disciplina privilegiou a experimentação e, para tanto, utilizou dois ambientes
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virtuais interativos de aprendizagem para a prática do aluno:
1. Ambiente virtual onde alunos tinham o perfil de usuário “aluno”,
utilizado como ambiente condutor das práticas na disciplina, principalmente
para a realização das atividades reflexivas sobre conceitos e práticas
pesquisadas e discutidas com os colegas;
2. Ambiente virtual onde alunos tinham o perfil de usuário “professor”,
utilizado para as criações coletivas de propostas de aulas virtuais na área
da saúde e análise crítica destas propostas pelos colegas.
No exercício interdisciplinar a relação com a docência na saúde foi construída
a partir dos recursos intelectuais, experiências acadêmicas e contexto cultural dos
alunos, retroalimentados nas circunstâncias metodológicas ofertadas na aulas,
experiências e recursos educacionais voltados para a área da saúde e no percurso
educacional do aluno.

Percurso educacional do aluno
A estrutura da disciplina propôs a participação ativa dos alunos, por meio de uma
abordagem investigativa e experimental de práticas educacionais associadas ao uso
de recursos digitais, do exercício da capacidade crítica e da aprendizagem
colaborativa.
Desde as primeiras atividades os alunos foram convidados a discutir conceitos
relacionados à temática da disciplina, a planejar e refletir sobre a organização pessoal
e dedicação aos estudos. A primeira atividade “Glossário - Partindo de alguns
Conceitos” utilizou a ferramenta glossário do Moodle para o compartilhamento e
discussão de preconcepções de temáticas nucleares no desenvolvimento das
aprendizagens na disciplina (Figura 1).

Figura 1 - Orientações para a construção do glossário
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Os alunos desenvolveram essa atividade em duplas, quando realizaram a
comparação entre duas temáticas interligadas, considerando suas particularidades e
generalidades, a partir de suas perspectivas de significação teórica e aplicabilidade
destes temas. A atividade permitia a visualização da atividade de cada dupla por todos
os alunos e a atividade foi apresentada e discutida em sala de aula.
Como atividade para realização a distância, os alunos foram convidados a
organizar individualmente o plano de estudos, a partir da navegação na disciplina e
compreensão do plano de aula. “O diário de estudos será utilizado para suas reflexões
de aprendizagem. Somente você e as professoras terão acesso aos apontamentos
publicados neste espaço” (retirado das orientações no AVA). Tempo, dedicação e
organização de estudos são preocupações apontadas, assim como, a percepção da
importância do contexto onde a disciplina se encontra na perspectiva de formação
profissional do aluno.
O EaD pode proporcionar uma visão diferente em um curso tão tradicional como a
Medicina. É interessante a forma que isso pode se relacionar com o curso e as áreas e
meios em que é usado e onde é encontrado (ALUNO 01, diário de estudos, AVA,
2015)

As atividades propostas no AVA, a cada aula, buscaram estabelecer um diálogo
entre a reflexão e a experimentação de forma dinâmica, o que potencializou o diálogo
entre os atores do processo, como indica a tabela 1 a seguir:
Tabela 1 - Síntese dos temas e atividades propostos.
Aula

Tema

Objetivos educacionais

Atividades

1

Ambientação

Conhecer o ambiente virtual de
aprendizagem, navegar na disciplina,
discutir em duplas conceitos e ações que
permearão a disciplina e socializar com o
coletivo.

A) Criar um Glossário de Conceitos
- (Participação em duplas).
B) Preencher o Diário de estudos (Participação individual).

2

Educação a
Distância

3

Docência
Compartilhada

Compor de modo colaborativo a aula sobre Criar um Banco de Questões sobre a
a temática Educação a Distância, a partir de temática EaD, alternando-se entre os
textos de referência.
papéis de professor, tutor e aluno (Atividade individual, discutida
coletivamente).
Conhecer e refletir sobre o tema Docência
Compartilhada.

A) Participar de estudos de caso na
ferramenta wiki - (Participação em
grupos pequenos).
B) Avaliar a participação dos
colegas nos Estudos de Caso (Participação em grupos pequenos).
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4

Práticas
Educacionais na
Educação a
Distância - IA

Conhecer, pesquisar e refletir sobre os
temas:
➔ A grafia em hipertexto.
➔ Matrizes
de
linguagens:
aprendizagem por som, por
escrita, por imagem, e por
audiovisual.
➔ Comunicação multimodal.

A) Navegar em AVAs indicados a
fim
de
localizar
práticas
educacionais
em
EaD
e
compartilhar suas percepções sobre
estas práticas - (Participação em
grupos pequenos).
B) Investigar práticas educacionais
em saúde desenvolvidas na
modalidade a distância, e fazer
conexões com as linguagens e a
forma de organização hipertextual (Participação em grupos pequenos).

5

Práticas
Educacionais na
Educação a
Distância - IB

Visitar o Museu da Língua Portuguesa a
fim de vivenciar a aplicação das temáticas
abordadas na aula anterior: hipertexto,
matrizes de linguagens e comunicação
multimodal.

Explorar
as
tecnologias
da
informação e comunicação - TICs envolvidas e aplicadas ao projeto do
museu (Participação individual e
coletiva).

6

Práticas
Educacionais na
Educação a
Distância - II

Discutir as questões desenvolvidas no
Banco de Questões e a atuação de cada um
como elaborador, condutor ou aluno no
Banco
de
questões.

Avaliar as práticas apresentadas
pelos colegas (abordagens que
contribuíram com a reflexão e a
aprendizagem do grupo sobre o
tema) - (Participação em grupo).

7

Recursos Digitais
e Educacionais
na Educação a
Distância - I

Conhecer algumas experiências de
trabalho e pesquisa de professores e
profissionais de educação a distância.

Participar de palestras com
professores
convidados
para
partilhar suas experiências de
trabalho e pesquisa.

8

Recursos Digitais
e Educacionais
na Educação a
Distância - II

Discutir os comentários importantes dos
alunos no Diário de Estudos e discutir a
compreensão de cada um e do grupo sobre
as palestras.

Compor a aula com o grupo sobre a
temática Recursos Digitais e
Educacionais na EaD - (Participação
coletiva).

9

O Aluno Virtual

Investigar o perfil do aluno virtual na área
de saúde e propor uma prática educacional
para a área de saúde.

Desenvolver uma aula virtual,
utilizando recursos digitais do
Moodle
e
realizar
críticas
construtivas sobre as práticas
propostas
pelos
colegas
(Participação em grupos pequenos).

O Feedback dos alunos como parte da experiência: lições aprendidas
Neste tópico apresentamos a análise da “Carta aos colegas” realizada como atividade
reflexiva final e baseada em Palloff (2004, p. 120). “Caro Alun@, esta atividade é muito
importante, é um legado aos nossos futuros alunos e uma avaliação muito importante
para nós. Redija uma carta aos próximos colegas considerando a seguinte estrutura:
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O que você sabe agora e que não sabia no início do curso e que justifica ter feito a
disciplina?; A coisa mais importante a fazer para manter-se tranquilo na disciplina?;
Os erros mais comuns que você cometeu e viu seus colegas cometerem?; Qualquer
conselho que você tenha a dar para que os novos alunos tenham sucesso” (Enunciado
da atividade proposta aos alunos na disciplina).
A metodologia de pesquisa utilizada baseou-se na análise de conteúdo descrita
por Laville & Dionne (1999); Richardson (1999); Triviños (1987) e, para tanto,
considerou a codificação, a categorização e a quantificação da informação contida
nas cartas redigidas pelos alunos. A categoria de análise seguiu o modelo misto, ou
seja, as categorias foram definidas a priori, a partir das estruturas propostas aos
alunos, mas foram revistas em função do que a análise apontou.
Como estratégia de análise e de interpretação qualitativa, utilizamos o
emparelhamento das mensagens dos alunos, ou seja, a associação entre os dados
recolhidos e apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 - Emparelhamento das mensagens dos alunos.
Categorias

Aluno A

Aluno B

Aluno C

Aluno D

Aluno D

1. Novas
aprendizagens

EaD e docência
compartilhada.

Recursos digitais
e sua relação
com objetivos da
EaD.

Planejar aula
como espaço em
que o
conhecimento é
adquirido em
conjunto e de
forma igualitária
entre todos.

Recursos
digitais e sua
relação com
objetivos da
EaD.

Preparação de
aulas para o
aluno a distância.

Respeito às
trajetórias
pessoais dos
alunos na
construção dos
conhecimentos.

Exige do aluno
a organização
para os estudos.

Preparação de
aulas para o
aluno a distância.
Compreender as
diferentes
relações de
conhecimento
entre professor e
alunos.
2. A condução da
disciplina pelos
docentes

Flexibilidade no
tempo para as
relações de
aprendizagem.

Exige do aluno a
organização para
os estudos.

Preparação de
aulas para o
aluno a
distância.

Percepção do
processo pessoal
de aprendizagem.

Valorização das
trajetórias
pessoais de
aprendizagem.
Importância da
participação
ativa do aluno.

3. Mudanças nos
processos/compor
tamentos de
aprendizagem

Organização
pessoal para os
estudos.

Organização
pessoal para os
estudos.

Organização
pessoal para os
estudos.

Conhecimento
e habilidade de
uso dos
recursos
digitais.

Organização
pessoal para os
estudos.

4. Conselho aos

Preparar-se

Necessidade de

Fazer a disciplina

Há muito mais

Praticar as
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colegas

previamente
para as aulas
para ter uma
participação
ativa nas
discussões, com
uma base
argumentativa.

participação
ativa nas aulas.

se tiver interesse
na área de
humanas por ser
reflexiva ao
extremo.

no campo da
docência do
que
imaginamos e
sempre
podemos
aplicar alguns
desses
conhecimentos
à prática da
saúde.

ferramentas do
moodle, ter
assiduidade nas
tarefas e estar
disposto a se
dedicar.

As estruturas propostas como apoio à redação da carta dos alunos serviram de
guia para a criação das quatro (04) categorias de análise descritas a seguir:
Categoria 1. Novas aprendizagens
Nesta categoria agrupamos as considerações dos alunos sobre a questão: O que você
sabe agora e que não sabia no início do curso e que justifica ter feito a disciplina? A
maioria apontou “a preparação das aulas para o aluno a distância”; como segundo
tema, os alunos indicaram “o uso dos recursos digitais integrados aos processos
educacionais a distância” e “a percepção de que as aprendizagens são particulares”,
pois são significadas de modo diferenciado os conceitos e valorizados de acordo com
os interesses pessoais de formação do aluno.
O aluno A apontou como conhecimentos novos adquiridos as temáticas “EaD
e docência compartilhada”. O aluno B acrescentou “compreender as diferentes
relações de conhecimento entre professor e alunos”.
Categoria 2. A condução da disciplina pelos docentes
Nesta categoria agrupamos as considerações dos alunos sobre a questão: A coisa
mais importante a fazer para manter-se tranquilo na disciplina? Percebemos que a
redação dos alunos apontava para o modo de condução das aulas pelas professoras
e, portanto, adequamos a categoria para análise sob esta perspectiva. Os alunos B,
D e E apontaram para o convite contínuo à “organização e preparação do aluno para
as aulas, de modo a ter uma participação mais ativa”. Os alunos B e E apresentaram
“o respeito e valorização das trajetórias pessoais de conhecimento do aluno”. O aluno
A apontou “a flexibilização dos tempos para as relações de aprendizagem”.
Categoria 3. Mudanças nos processos/comportamentos de aprendizagem
Nesta categoria agrupamos as considerações dos alunos sobre a questão: Os erros
mais comuns que você cometeu e viu seus colegas cometerem? Praticamente todos
os alunos disseram que “precisaram adequar o seu modo de organização pessoal
para os estudos”. O aluno D apontou para “o conhecimento e habilidade de uso dos
recursos digitais”, o que, de algum modo não deixa de ter relação com a organização
para os estudos.
Categoria 4. Conselho aos colegas
Nesta categoria agrupamos as considerações dos alunos sobre a questão: Qualquer
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conselho que você tenha a dar para que os novos alunos tenham sucesso. Houve
consenso nas respostas dos alunos A B e E no que diz respeito à “participação ativa
dos alunos, por meio da preparação pessoal para as aulas, da prática no uso das
ferramentas do moodle, assiduidade e disposição à dedicação a disciplina”. O aluno
C focou no “aspecto reflexivo da disciplina” e o aluno D voltou-se à “relação entre
docência e prática da saúde”.

Conclusões
Foi desafiante desenvolver uma disciplina com abordagem educacional para alunos
de enfermagem e medicina, afinal, este não é o principal enfoque de formação
acadêmica para os alunos destas áreas. Porém, percebemos com grande prazer o
interesse nos temas abordados e a avaliação positiva dos alunos sobre esta
abordagem no seu processo formativo. Claro que precisamos considerar o número
pequeno de alunos inscritos na disciplina - apenas 05 alunos.
Algumas mudanças de postura dos alunos foram acontecendo a cada aula,
desde a participação ativa nas aulas, a colaboração nos processos de ensino e de
aprendizagem, a crítica construtiva e a reflexão sobre si e sobre os conceitos como
parte integrante dos processos educacionais da disciplina. O maior desafio dos alunos
foi organizar-se para os estudos, principalmente no que se refere à preparação prévia
sobre as temáticas a serem discutidas em aula, a fim de ter uma participação mais
ativa.
Houveram alguns apontamentos dos estudantes, referente à: flexibilização dos
processos educacionais; consideração das trajetórias individuais e interesses
formativos dos alunos; e uso prático dos recursos técnicos associados aos processos
educacionais.
Acreditamos que, de modo geral, os alunos tiveram bons resultados de
aprendizagem e pretendemos continuar com ações de docência com este enfoque na
área da saúde. Afinal, são profissionais que atuam em ambientes coletivos integrados
à temática saúde/doença/cuidado do indivíduo, família e comunidade, nas diferentes
sociedades e culturas.
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Resumo – Este artigo tem como argumento a prática docente do tutor a partir do
uso dos planos de tutoria na EAD/UAB.O plano de tutoria é um instrumento que
orienta as atividades do tutor na perspectiva de nortear as ações pedagógicas,
pontuando as atividades e guiando os procedimentos para o acompanhamento do
processo de aprendizagem dos alunos.O questionamento evidenciou-se em como o
plano de tutoria auxilia a prática pedagógica do tutor online no processo de
aprendizagem no AVA? Como objetivos analisar se os planos de tutoria são efetivos
na ação docente do tutor, e se são instrumentos de suporte que contribui para o
processo de aprendizagem;como a utilização do plano de tutoria pode aumentar a
qualidade das interações que contribui para a melhoria do processo
deaprendizagem; Identificar as dificuldades encontradas pelos tutores, na
interpretação das informações contidas dentro do plano de tutoria e se são
acompanhadas pelos professores; Observar as diferenças entre o desempenho do
trabalho dos tutores que utilizam e os que não fazem o uso do plano de tutoria. A
pesquisa foi realizada com base numa abordagem qualitativa de cunho exploratório,
na qual a coleta de dados aconteceu a partir da aplicação de um questionário
realizado com vinte quatro tutores online vinculados a UAB realizada em fevereiro
de 2015.Constatou-se que é preciso compreender a importância e a função que o
plano de tutoria exerce para o bom andamento do trabalho do tutor, pois minimiza
as dificuldades,organiza a ação pedagógica na condução do seu trabalho.
Palavras-chave: Plano de tutoria – tutoria – aprendizagem
Abstract – This article takes as argument the teacher's tutor practice from the use of
mentoring plans in EAD / UAB.O mentoring plan is a tool that guides the tutor's
activities with a view to guiding the pedagogical actions, punctuating the activities
and guiding procedures for monitoring the learning process of alunos.O questioning
revealed in how the mentoring plan helps the pedagogical practice of online tutor in
the learning process in AVA? Is to analyze whether the mentoring plans are effective
in teaching the guardian action, and are supporting instruments that contribute to the
learning process, as the use of mentoring plan can increase the quality of interactions
that contributes to process improvement of learning; Identify the difficulties
encountered by tutors in the interpretation of the information contained within the
mentoring plan and are accompanied by teachers; Observe the differences between
the performance of the work of tutors who use and those who do not make use of the
tutoring plan. The survey was conducted based on a qualitative approach of an
exploratory nature, in which data collection took place from the application of a
questionnaire conducted with twenty four online tutors linked to UAB held in February
2015.Constatou if that is necessary to understand the importance and the role that
mentoring plays plan for the smooth progress of the tutor's work because it minimizes
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the difficulties, organizes the pedagogical action in the conduct of their work
Keywords: mentoring plan - tutoring – learning

1. Introdução
Educação a distância (EaD) é definida pelo Mistério da Educação (BRASIL,
2005) como uma modalidade de ensino, na qual a mediação didático-pedagógica no
processo de ensino e aprendizagem é apoiada pelas tecnologias de informação e
comunicação (TIC), com alunos e professores, desenvolvendo atividades educativas
em diferentes lugares e em tempos diversos.
Atualmente muitos são os brasileiros que estudam EaD, seja a procura de formação
inicial ou continuada. Tal procura foi motivada pela implantação da Universidade
Aberta do Brasil (UAB).
Na perspectiva da EaD o tutor possui um papel fundamental ao atuar junto com
coordenador, monitor, alunos e professores no desenvolvimento e acompanhamento
de atividades durante um período letivo. A tutoria é um trabalho docente que exige
compreensão e envolvimento dos conteúdos, das temáticas durante os módulos das
áreas. O tutor é o vínculo de ligação entre professores e alunos na prática
pedagógica.Esse profissional apoia os professores, debate, aprofunda temas,
contribui com as turmas, organizar o processo de acompanhamento e avaliação
desses alunos por meio da mediação e interatividade no AVA. (DOMENIQUELLI,
2008)
Nesse contexto, este artigo visa compreender visão dos tutores online
vinculados um curso de graduação na modalidade EaD/UAB,sobre a relevância do
uso dos planos de tutoria, como instrumento de suporte ao tutor para auxiliar no
processo de ensino aprendizagem dos alunos tendo em vista a possibilidade de um
acompanhamento mais formativo realizado pelos tutores dentro da sua atuação no
AVA.
A pesquisa foi realizada com base numa abordagem qualitativa de cunho
exploratório, na qual a coleta de dados aconteceu a partir da aplicação de um
questionário realizado com vinte quatro tutores online vinculados a UAB.
Como pressuposto entendeu-se que é preciso compreender a importância e a função
que o plano de tutoria exerce para o bom andamento do trabalho do tutor, pois
minimiza as dificuldades, além de organizar a ação pedagógica do mesmo na
condução do seu trabalho.
2. Mediação pedagógica e docência na EaD/UAB
A docência na EaD acontece sob múltiplas perspectivas, que envolve as formas
de ensinar e aprender. Deste modo há uma preocupação em desenvolver propostas
para que o aprendizado aconteça de forma significativa. Para que isto ocorra o
docente na EaD precisa compreender-se como o mediador da aprendizagem. É nessa
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perspectiva que a mediação pedagógica entra em evidência.
De acordo com Ferreira (2013) a mediação deve se fazer presente em todo o
processo visando oferecer ao estudante condições e meios necessários para a
apropriação do conhecimento. Nesta ótica o professor na EaD assume diversas
funções e se integra a uma equipe multidisciplinar.
As atividades docentes na EaD demanda um novo perfil de educador. Segundo
Mill (2014), foram compostas equipes de profissionais que, complementem os
saberes. Ele indica que o trabalho docente na EaD se constitui como coletivo,
colaborativo, polidocente. Para atuar na EaD, o professor precisa além de
conhecimentos pedagógicos e conhecimento do conteúdo, ele precisa dominar as
TIC; ter capacidade para lidar com informações; saber gerenciar o tempo; e possuir
capacidade para trabalhar em equipe.
Neste sentido, a mediação pedagógica é imprescindível para que a
aprendizagem ocorra. Por mediação pedagógica Masetto (2008) define a atitude do
professor que se coloca como facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem,
que se apresenta com disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua
aprendizagem. Masetto(2088) complementa que a medicação pedagógica coloca em
evidência o papel do aprendiz como sujeito fortalecendo-o como ator que lhe
permitirão aprender e conseguir atingir seus objetivos.

3. O tutor no modelo UAB, atribuições/funções
O tutor faz parte do sistema EaD, analisar suas concepções e práticas é
fundamental. Para Bezerra e Carvalho (2008), o tutor é o profissional que atua
diretamente com os alunos. Cabe ao tutor orientar, esclarecer dúvidas e acompanhar
o estudo do aluno, ou seja, é um professor que deve mediar todo o processo de ensino
e aprendizagem.
Gonzalez (2005) defende que o trabalho da tutoria guarda em si à essência da
ação educativa desenvolvida pelo professor, é alguém essencial que no
estabelecimento de suas mediações entre o estudante e as informações, fornece as
direções, ou seja, possibilita a construção do conhecimento.
Desse modo, de acordo com Costa, Paraguaçu e Pinto (2009) a interação com
a tutoria é uma forma de se propiciar ao estudante da EaD uma relação que apenas
outro sujeito pode fornecer, contribuindo com sua formação, com suas experiências,
com sua subjetividade. São essas ações educativas que contribuem para desenvolver
e potencializar as capacidades básicas dos estudantes, orientando-os no processo
interativo a obterem crescimento intelectual e autonomia.
Sathler (2008) enfatiza que a tutoria possui papel fundamental no
acompanhamento dos alunos, pois é um elo entre os discentes com os docentes e a
equipe técnica.
Na visão de Spressola (2008) o tutor deve ter uma série de qualidades que
garanta a eficiência do acompanhamento, atendimento e das informações prestadas
aos alunos, tais como: proatividade, cultura social, empatia, estabilidade emocional,
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cordialidade, liderança, capacidade de audição e de aceitação, entre outras.
Belloni (2001), por sua vez, define professor tutor como um profissional que
orienta o aluno em seus estudos de acordo com as disciplinas de sua
responsabilidade, em geral participa das atividades de avaliação.
Nas palavras de Silva e Figueiredo (2011) o tutor transmite as atividades
propostas pelos professores aos alunos, ensina os discentes a utilizar as tecnologias,
distribui o material didático. Cumpre a função de motivar, gerenciar os encontros
presenciais, identificar as dificuldades acadêmicas e administrativas. Malvestiti (2005)
complementa que tutor é o educador que ministra cursos à distância utilizando a
internet, que se relaciona com os alunos realizando a mediação pedagógica, sendo
responsável tanto pelo conteúdo quanto pelas questões motivacionais e de
acompanhamento aos alunos.
Silveira (2005) enfoca que o tutor atua enquanto educador, ao interagir nas
atividades, na medida em que explora a capacidade dos alunos. Torna-se um
profissional com condições de aprender a aprender com competências para fazer da
EaD um espaço criativo, formativo e comprometidos com a formação de alunos
críticos e sujeitos pensantes.
Berti e Vermaas (2012) complementam que o tutor necessita buscar artifícios
para diminuir a distância nos relacionamentos com seus alunos. Para que o estudante
perceba que existe alguém do outro lado da tecnologia que passa a ser seu
interlocutor no processo de construção do conhecimento.
Mill (2008) ainda afirma que o tutor é o elemento central do processo
educacional e, portanto, a qualidade do seu trabalho é primordial para a aprendizagem
dos estudantes.
De acordo com a Resolução /CD/FNDE n. 8 de 30 de abril de 2010, tutor é o
profissional selecionado pelas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES)
vinculadas ao Sistema UAB para o exercício das atividades típicas de tutoria, sendo
exigida formação de nível superior e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério
do ensino básico ou superior, ou ter formação pós-graduada, ou estar vinculado a um
programa de pós-graduação. O tutor configura-se como um mediador no processo de
ensino-aprendizagem, sendo o responsável pela motivação dos alunos e pela criação
de oportunidades de aprendizagem. Ele acompanha os alunos durante o
desenvolvimento das atividades de cada disciplina, orientando-os na sua realização.
É o responsável pela avaliação da aprendizagem, fornecendo nota ao final de cada
módulo. Um profissional que domina o conteúdo da disciplina de forma a auxiliar os
alunos a sanar suas dúvidas.
No que tange ao padrão da UAB o tutor é um bolsista com formação na área
do conhecimento do curso ou disciplina que vai atuar. É ele que acompanha o
processo de ensino aprendizagem. Seu trabalho é desenvolvido em parceria com o
professor, envolvendo-se nas atividades de docência, pois atua nas atividades do
aluno ao interagir e orientá-los.
O Guia do tutor UAB da Ufal (2014) amplia as atribuições do tutor traz como
enfoque que ele tem um papel fundamental no processo ensino aprendizagem a
distância, ao atuar como mediador das interações e problematização dos conteúdos
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curriculares de acordo com o planejamento dos recursos educacionais e atividades
de estudo propostas pelo professor. Sendo um profissional responsável pelo
monitoramento investigativo das ações e operações realizadas pelos estudantes no
processo de estudo de acordo com o plano de ensino de cada disciplina. Demonstra
a necessidade haver um plano de tutoria como forma de estabelecer estratégias de
acompanhamento sistemático do processo de aprendizagem dos alunos. Cabe ao
professor disponibilizar com antecedência ao tutor o plano de ensino, material didático
e o plano de tutoria.
4. O plano de tutoria como instrumento da ação Tutorial
Os tutores acompanham os alunos durante o período da atividade, sendo assim
é importante pontuar as funções da tutoria definida pela instituição. Como parte
integrante do material didático, existe o manual e o guia de estudo. O manual é um
material que pode ser dirigido ao tutor, como recurso de orientação do ensino ou ao
aluno apresentando e explicitando o conteúdo a ser estudado de forma clara e
objetiva, de modo a oferecer informações suficientes para sua compreensão. O guia
de estudo é um recurso suplementar e de orientação sobre como participar de um
curso em EaD. (FERNANDEZ, 2009). Os guias de estudo apresentam a organização
e a estrutura do curso que podem ser direcionados: um guia para o aluno e um para
o tutor. Os profissionais que criam os cursos dedicam muita atenção aos guias, pois
constituem um apoio para as demais tecnologias. Nele devem conter orientações
sobre a estrutura da disciplina e a forma de interação. Deve comunicar as metas e os
objetivos a respeito da disciplina. (MOORE; KEARSLEY, 2008)
Segundo Guarezi e Grudtner (2007), existe a necessidade de professores e
tutores discutirem o plano de trabalho e o material a ser trabalhado em parceria antes
do início do curso. Nas palavras das mesmas autoras, planejamento é o ato de refletir
sobre as possibilidades de escolhas e, consequentemente, de ações a serem
tomadas. Envolve uma ação dialética com possibilidade de diálogo constante entre
reflexão e ação. Para elas, o plano de tutoria compreende o produto final do
planejamento, que se materializa com o registro escrito, sistematizado e com
justificativa sobre: O que será feito? Para quem será feito? Por que será feito? Como
será feito? Quando será feito? Para as autoras, na EaD o plano de tutoria é uma
ferramenta indispensável à prática do tutor. Por meio dele, os tutores podem se
orientar para o apoio mais interativo e efetivo dos alunos. Sendo assim, plano de
tutoria é um instrumento que orienta as atividades dos tutores. Servindo para nortear
as ações dele, pontuando suas atividades e guiando os procedimentos para o
acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos em EaD.
No contexto local desse artigo de acordo com a proposta da Coordenadoria
Institucional de EAD (CIED) estabelecido no guia do tutor (2014), o plano de tutoria
configura-se como uma parte integrante do material didático na EaD. Ele tem uma
significativa importância, pois a partir dele o tutor poderá desenvolver seu trabalho de
forma clara e concisa, em harmonia com o que estiver estabelecido no plano no que
se refere aos objetivos da disciplina, bem como os critérios a serem solicitados pelo
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professor.
A incorporação do plano de tutoria no processo formativo deve incluir uma série
de elementos de uso, de forma explícita e formalizada das ferramentas incorporadas.
Tais procedimentos de uso são essenciais e constitui um referencial inicial a partir do
qual o tutor norteará a organização das atividades em torno dos conteúdos, nas
tarefas de ensino e aprendizagem, ou seja, as estruturas de participação ou os
sistemas de regras que estabelecem quem pode dizer ou fazer o que durante a
realização das atividades previstas na disciplina.
Para o planejamento do plano de tutoria se faz necessário resgatar o plano da
disciplina, o plano de ensino e o plano de aula para haver o encadeamento dos
documentos. O plano de tutoria deve conter os seguintes elementos descritos pelo
guia do tutor da Ufal (2014): Objetivos que descreve o conjunto de conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências que será mobilizado pelos alunos no processo
de aprendizagem; Conteúdos refere-se aos conhecimentos sistematizados e
organizados que serão utilizados pelo tutor; Estratégias de ensino são os métodos,
técnicas e processos que serão utilizados pelo tutor para mediar o processo de ensino
e aprendizagem. Deve conter também os procedimentos para o tutor conduzir o
acompanhamento. O professor descreve como a atividade deve ser conduzida, as
intervenções, para que o acompanhamento do tutor possa atender aos objetivos da
atividade; Recursos didáticos são ferramentas e recursos para ampliar as
possibilidades de aprendizagem; Avaliação é o processo pelo qual se pode verificar
se ocorreu a aprendizagem. Deve pontuar os aspectos que serão observados no
acompanhamento dos alunos; Cronograma, consiste no período de realização de
cada atividade e atribuições do tutor.
O plano de tutoria configura-se como uma parte integrante do material didático
na EaD. Ele tem uma significativa importância, pois a partir dele o tutor poderá
desenvolver seu trabalho de forma clara e concisa, de acordo com o que estiver
estabelecido no plano tendo como referência os objetivos disciplina, bem como os
critérios de avaliação e correção das atividades a serem solicitados pelo professor.
(UFAL,2014)
Para que o tutor possa exercer sua função de mediador da aprendizagem ele
necessita de informação, apoio, recursos, oportunidades de desenvolvimento e
competências. Além disso, antes de iniciar os trabalhos, o tutor necessita conhecer: a
filosofia específica da EAD e da instituição de ensino; ter uma definição clara da sua
função; os objetivos; o material didático a ser utilizado entre outros.
De acordo com Ramos (2014) o tutor participa da avaliação do desempenho do
aluno e o fornecimento do feedback que contribui para a aprendizagem na EaD. Para
isso, o tutor deve ter: informação sobre as expectativas dos alunos no que diz respeito
à avaliação; conhecimento do regulamento e requisitos referente à avaliação na
instituição.
Polak (2009) afirma que o tutor necessita de parâmetros avaliativos, que devem
ser compartilhados com o professor que coordena a disciplina para que possa auxiliar
o processo de aprendizagem. Uma vez que, o tutor ao avaliar o aluno lhe atribui uma
nota, precisa ter critérios para que tanto o tutor como o aluno saibam o que e como
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está sendo avaliado. Segundo ele o estabelecimento de critérios avaliativos minimiza
o poder avaliador, desmistifica a avaliação e torna o processo mais natural. Quando a
aluno conhece como e por quem será avaliado, torna-o mais seguro e dá a instituição
mais credibilidade.
Para que isto aconteça o plano de tutoria precisa conter todas as informações
necessárias ao bom andamento da disciplina com vistas a melhorar a qualidade do
trabalho do tutor. É um instrumento que norteia as atividades da tutoria e os
procedimentos para o acompanhamento do processo de ensino aprendizagem.
O importante é que antes do início das atividades o professor e tutor
disponibilizem um momento para socializar o plano de tutoria. Deve ser um momento
de diálogo para a troca de experiência e deve ser mantido periodicamente no decorrer
da disciplina, pois sempre será necessário reajuste dos conteúdos a depender do
andamento do processo. Pois, o trabalho na EaD consiste numa parceria entre
professor e tutor.
Ao professor responsável pela disciplina, sua função compreende em elaborar
o material didático, como base nisto o professor irá elaborar o plano de tutoria, que
envolvem os processos de ensino aprendizagem dos alunos e as atribuições do tutor
para determinada disciplina.O plano de tutoria é um instrumento que norteia todas as
ações da disciplina, é nele que são expressos os objetivos que deverão ser
alcançados e os conteúdos que serão aprendidos pelos alunos. Nele são expressos
os instrumentos de ação pedagógica de ensino e aprendizagem para que o tutor possa
acompanhar o processo de avaliação das atividades, o que deve estar em harmonia
com a proposta de avaliação do plano da disciplina.
De acordo com Lima (2013) a incorporação do plano de tutoria no processo
formativo deve incluir uma série de normas e procedimentos de uso como:
identificação da disciplina, identificação do professor, ementa do curso, objetivos da
disciplina, metodologia de trabalho, avaliações e detalhamento da pontuação, tipo de
atividade, prazos limites para a entrega de atividades dentre outros. Tais normas e
procedimentos de uso são elementos essenciais e constitui um referencial inicial de
como o processo de ensino aprendizagem dever ser conduzido. A partir do plano de
tutoria o tutor norteará a organização das atividades em torno dos conteúdos, das
tarefas de ensino e de aprendizagem respeitando os elementos mínimos do que foi
proposto pelo professor, permitindo assim ao tutor uma visão detalhada de sua
atribuição na disciplina a qual acompanha.

5. Percurso Metodológico
Este artigo se configura na abordagem qualitativa, que segundo Creswell
(2010), trabalhará com representações e opiniões subjetivas dos sujeitos envolvidos,
neste caso, o tutor online, com o intuito de investigar os planos de tutoria e a forma de
intervenção utilizada pelos tutores de um curso de graduação da UAB/ Ufal, no que
se refere a um processo de ensino aprendizagem a partir da ação docente realizada
pelo tutor dentro do AVA Moodle. Tendo como metodologia um estudo de caso
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(FLICK, 2009) sendo esta a mais adequada, na medida em que se procura
compreender, explorar ou descrever acontecimentos com vistas a observar a
realidade da sociedade.
A análise teve como base as respostas do questionário realizado com os
tutores online. Através disto pode-se compreender se os planos de tutoria são efetivos
na ação docente do tutor, e se são instrumentos de suporte que contribui para o
processo de ensino aprendizagem.

6. Interpretação e análise de dados
Os dados coletados e analisados foram extraídos das respostas do
questionário realizado com os tutores online em meados de fevereiro de 2015. A partir
disto realizou-se um questionário com vinte quatro tutores online vinculados a
UAB/Ufal. A identificação dos tutores decorreu-se pela letra (T) seguida do número
ordinal. O questionário foi realizado a partir de perguntas abertas e fechadas e as
respostas foram enviadas pelo google drive.
As respostas dos tutores, referente à relação professor autor e tutor para
socializar as ações do plano de tutoria refere-se à disponibilidade do plano de tutoria
antes do início da disciplina, os momentos de interação entre eles e de que forma a
interação acontece. Vinte tutores informaram que recebem o plano de tutoria, às
vezes, antes do início da disciplina. Dois dos tutores afirmaram que nunca recebem o
plano de tutoria e os outros dois disseram que sempre recebem com antecedência.
Os tutores foram unanimes ao enfocar que quando o plano de tutoria é disponibilizado
antes do início da disciplina o tutor já se organiza e otimiza todo o processo,
possibilitando a organização das atividades antecipadamente.
Quanto aos momentos de interação professor e tutor dezessete tutores
informaram que às vezes existem momentos de interação, três tutores disseram que
sempre ocorre e quatro tutores informaram que nunca ocorre.
Um dos pontos relevantes na fala dos tutores demonstra que sem a interação
como o professor algumas atitudes poderão ficar prejudicadas e os tutores se sentem
limitados na condução da sua função. E para eles é possível a interação através de
mensagens via AVA, e-mails e ligações telefônicas.
Quanto as dificuldades encontradas pelo tutor para colocar em prática o plano
de tutoria pelos tutores . Eles apontam quais os elementos contidos no plano que
apresentam mais dificuldades na interpretação das informações. O quadro 1 mostra o
quantitativo de respostas:
Quadro 1 – Elementos do plano de tutoria X Dificuldades na interpretação
Elementos do plano de tutoria
Objetivos

Respostas dos tutores
7
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Conteúdos
Estratégias de Ensino
Recursos
Avaliação
Cronograma
Fonte: Autora,2015

5
3
5
12
8

Quanto a característica e utilidade do plano de tutoria foram analisadas na
questão que trata da relevância do uso do plano de tutoria para a ação docente. Sobre
a necessidade do plano de tutoria para a realização dos trabalhos Vinte dois tutores
responderam que é muito útil e apenas dois tutores responderam que é pouco
necessário. Vale enfatizar que nenhum tutor considerou o plano de tutoria
desnecessário.
As justificativas de algumas respostas foram às seguintes:
T19 - É através dele e do tutor que o professor se faz presente nas
salas de aulas virtuais da EAD. É ele que vai respaldar o tutor para
realizar o feedback aos alunos e realizar a atribuição das notas. Sem
o plano de o tutor não terá parâmetros para a realização da mediação
pedagógica.

A partir disto confirma-se que o plano de tutoria faz parte da prática pedagógica
na EAD, pois é a partir dele que se baseiam todo o direcionamento do trabalho. É no
plano de tutoria que observam os objetivos de cada atividade e como as mesmas
devem ocorrer.
Quanto a relevância do plano de tutoria para a mediação pedagógica vinte e
três tutores responderam que sim, o plano de tutoria é relevante para a melhoria do
processo ensino aprendizagem. Somente um tutor considera que o plano de tutoria
não é relevante.
E as justificativas são as seguintes de acordo com o recorte da fala dos tutores:
T18 – [...] é de fundamental importância na construção dos processos
de ensino e aprendizagem, pois, norteia as práticas do tutor.
[...]contribui para que o tutor tenha maior confiança no
acompanhamento dos estudantes.

Sobre o uso efetivo do plano de tutoria e se possibilita a mediação pedagógica
durante a as interações no AVA como forma de potencializar a aprendizagem dos
alunos vinte e um tutores afirmaram que sim, o uso do plano de tutoria potencializa a
ação pedagógica, que por sua vez, contribui para a aprendizagem dos alunos. E três
tutores afirmaram que não há relação com o uso do plano de tutoria e a mediação
pedagógica.
Os tutores justificaram suas respostas a partir das seguintes falas:
T2- A mediação depende de quem a faz, mas o plano define os
passos que precisam ser trilhados.
T3- O plano de tutoria vai dar o suporte o tutor e assim facilitar o
acompanhando da disciplina.
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T14- Porque podemos manter uma maior interação com os alunos,
uma vez que estamos seguros quanto aos critérios de avaliação.
T19 - [...] se nossa função é mediar o trabalho pedagógico, quanto
mais informações tivermos, mais poderemos contribuir.

Os planos de tutoria dão o direcionamento ao tutor tendo em vista a um melhor
acompanhamento dos alunos. É por meio da mediação pedagógica que o estudante
consegue condições necessárias para a assimilação do conhecimento. Desta forma,
o plano de tutoria deve favorecer a mediação pedagógica.
No quesito utilização ou dispensa do plano de tutoria pelo tutor experiente
foram analisadas a partir das respostas dos questionários. Ao perguntar se a
experiência como tutor poderia dispensar o uso do plano da tutoria sem prejudicar a
ação pedagógica, a resposta foi unânime os vinte quatro tutores disseram que não.
Todos os tutores enfocam que mesmo com a experiência o plano de tutoria é de suma
importância para potencializar a prática docente tendo em vista um melhor
aproveitamento da aprendizagem dos alunos.
Os tutores justificaram as respostas nas seguintes falas:
T 8- O tutor com experiência pode realizar o seu trabalho, mesmo sem
o plano de tutoria, para não deixar o aluno prejudicado nem
comprometer a imagem do curso, no qual está realizando a mediação
pedagógica. Mas a ação pedagógica será prejudicada, pois o tutor não
construiu o material didático da disciplina, nem sabe com certeza qual
a expectativa do professor sobre as respostas que o tutor para o aluno,
principalmente sobre a atribuição das notas nas atividades.

Nesse item de análise, a partir da fala dos tutores, confirma-se que o uso do
plano de tutoria é indispensável para o bom acompanhamento da disciplina, pois cada
uma possui suas especificidades e objetivos de aprendizagem diferenciados.
No que se refere a questão dos critérios de correção constituintes do plano de
tutoria se atendem as expectativas dos tutores. Oito tutores responderam que os
planos de tutoria atendem suas expectativas, dezesseis deles disseram que as vezes
e zero disseram que nunca atendem.
As justificativas do tutores relacionada aos critérios de avaliação da
aprendizagem dos alunos apresentadas pelo professor da disciplina são os seguintes:
T1- Nem sempre os critérios são bem detalhados.
T 4- Poderia ser discutido e planejado com os tutores.
T10 - Falta detalhamento. Sem critérios para a geração das médias
dos alunos.
T11- Fica muito vago, mecânico e com muitas dificuldades de
assimilar o que o professor quer. Falta reunião entre o tutor e professor
para explicar o plano de tutoria.
T16- [...] É através dele que identificamos o que o professor pretende
que o aluno aprenda.

Este item constata que a falta de detalhamento nos critérios de avaliação
apresentados pelo professor da disciplina compromete o processo de avaliação dos
alunos. Sendo assim, os critérios de avaliação poderiam ser discutidos em conjunto
entre professor e tutor, a partir do processo de interação, pois os tutores reforçam que
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a falta de contato com o professor impede que as ações possam ser mais detalhadas.
7. Considerações finais
Este artigo discutiu acerca da prática docente do tutor a partir do uso dos planos
de tutoria que auxilia no processo de ensino aprendizagem dos alunos. Tendo em
vista que os planos de tutoria se configuram como um documento de suporte ao tutor
que auxilia a prática pedagógica deste profissional no que se refere ao processo
aprendizagem dos alunos.
Na discussão compreendeu-se que o plano de tutoria é um instrumento que
norteia as ações de acompanhamento dos alunos na disciplina, é nele que são
expressos os objetivos que deverão ser alcançados e os conteúdos a serem
assimilados. O plano de tutoria deve contemplar os elementos de ação pedagógica
de ensino e aprendizagem para o tutor mediar o processo de aprendizagem dos
alunos.
Pode-se detectar segundo os tutores que com o uso dos planos de tutoria
aumenta a qualidade da mediação pedagógica que contribui para a melhoria do
processo aprendizagem dos alunos. No entanto, ainda existem fragilidades, no que
se refere à estrutura e clareza nas informações contidas nos planos de tutoria.
Percebeu-se que os professores conteudistas apresentam dificuldades em elaborar o
plano de tutoria seguindo os critérios estabelecidos pela CIED.
Os pontos de constatação afirmam que é preciso compreender a importância e
a função que o plano de tutoria exerce para o bom andamento do trabalho do tutor,
pois minimiza suas dificuldades, além de organizar a ação pedagógica do mesmo na
condução do seu trabalho.
A análise da prática docente do tutor online sugere uma promoção de melhorias
na estruturação bem como o maior envolvimento com a equipe de produção do
material didático e o acompanhamento de um especialista em planejamento das
ações em EAD. Além de um processo contínuo de interação professor e tutor que são
fundamentais para o bom andamento do processo de ensino aprendizagem.
8. Referências
BELISÁRIO. A. O material didático na educação à distância e a construção de
propostas interativas. In: SILVA, M. (Org.). Educação on line: teorias, práticas,
legislação e formação coorporativa. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2006.
BELLONI, M. L. Educação a distância. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 2003.
BENTES, R. de F. Avaliação do tutor. In. LITTO, F. M.; FORMIGA, M. (Org.)
Educação a distância o estado da arte. São Paulo: Pearson Education do
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Brasil,2009.
BERTI, K. A. de F.; VERMAAS, L. L. G. L. Avaliação e gestão da tutoria: uma dupla
dinâmica para o bom andamento do curso. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
ENSINO A DISTÂNCIA;ENCONTRO DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA, 2012, São Carlos. Anais... São Carlos: UFSCar, 2012. Disponível em:
<http://sistemas3.sead.ufscar.br/ojs1/index.php/sied/article/view/ 37/13>. Acesso em:
8 dez. 2013
BRASIL Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Resolução /CD/FNDE n. 8 de 30 de abril de 2010. Estabelece orientações, critérios e
procedimentosrelativos à transferência automática... Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil,Poder Executivo, Brasília, DF, 19 abr.2010. Seção 1.
COSTA, C. J. de S.; PARAGUAÇU, F; PINTO, A de C. Experiências interativas com
ferramentas midiáticas na tutoria online. Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 79, p.121-137,
jan. 2009.
CRESWEL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e misto.
3.ed. Porto Alegre:Artmed, 2010.
DOMENIQUELLI, A. M. T. A organização do trabalho do professor-tutor. In
SATHLER, L; AZEVEDO, A. B. Orientação didático-pedagógica em cursos a
distância. São Bernardo do Campo: Umesp, 2008.
FERNANDEZ, C. T. Os métodos de preparação de material impresso para EAD. In:
LITTO, F. M.; FORMIGA, M. (Org.). Educação a distancia: o estado da arte. São
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. Cap.54, p. 395- 402.
FERREIRA, R. B. A.;, SILVA, I. M. M. Didática no contexto da educação a distância:
quais os desafios? Disponível em: <http://www.abed.org.br/revista
cientifica/Revista_PDF_Doc/2009/DIDATICA_NO_CONTEXTO_DA_EDCUACAO_A
_DISTANCIA_QUAIS_OS_DESAFIOSraad2010.pd>Acesso em: 29 de abr. 2015
FLICK. U. Métodos de pesquisa: Introdução à pesquisa qualitativa. 3 ed. Porto
Alegre: Artmed, 2009.
GONZALEZ, M. Fundamentos da tutoria em educação a distância. São
Paulo:Avercamp,2005.
GUAREZI, R.; GRUDTNER, S. Planejando as ações da tutoria. Disponível
em:<>.Acesso em: 13 de jan. 2014.
LIBÂNEO, J. C. Didática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2013.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
LIMA, M. A. A. Planos de tutoria e expectativas do tutor da UAB. Disponível em:
<www.abed.org.br/congresso2013/cd/326.doc>. Acesso em: 18 maio 2015.
MALVESTITI, M. L. Tutoria em cursos pela internet. Disponível em:
<http://www.abed.org.br/congresso2005/por/pdf/032tcd5.pdf>. Acesso em: 14 mar.
2014
MASETTO, M. T. Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In: MORAN,J.M.;
MASETTO M.T.; BEHRENS,M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. São
Paulo: Papirus, 2008.
MILL, D. et al. O desafio de uma interação de qualidade na educação a distância: o
tutor e sua importância nesse processo. Cadernos da Pedagogia, Ano 2 , v. 2, n. 4
ago./dez. 2008. Disponível em: <http://www.sead.ufscar.br/outros/artigo-mill>.
Acesso em: 19 mar. 2014.
MILL, D. et al. Sobre a Universidade Aberta do Brasil na Universidade Federal de
São Carlos um relato de experiência. In: MILL, D. RIBEIRO, L. R. C., OLIVEIRA, M.
R. G. Polidocência na educação a distância: múltiplos enfoques. São Carlos:
Edufscar, 2014.
MOORE, M.; KEARSLEY, G. Educação a distância: uma visão integrada. São Paulo:
Cengage Learning, 2008.
POLAK, Y. N.de S. Avaliação do aprendiz em EAD. In: LITTO, F. M.; FORMIGA, M.
(Org.). Educação a distancia: o estado da arte. São Paulo: Pearson Education do
Brasil, 2009. Cap. 21, p. 153-160.
RAMOS, M. da S. Qualidade da tutoria e a formação do tutor: os efeitos desses
aspectos em cursos à distância. Disponível em: <http://www.aedi.ufpa.br/esud/
trabalhos/poster/AT1/112988.pdf>. Acesso em: 23 ago.2014
SATHLER, L. A tutoria em cursos superiores a distância. In SATHLER, L;
AZEVEDO, A.B. Orientação didático-pedagógica em cursos a distância. São
Bernardo do Campo: Umesp, 2008.
SILVA, C.G; FIGUEIREDO, V.F. A importância do tutor para a aprendizagem no
ensino a distância.Paidea@ Revista Científica de Educação a Distância, v.2, n. 4, jul.
2011. ISSN 1982-6109 Disponível em: <http://revistapaideia.unimesvirtual.com.br
/index.php? journal=paideia&page=article&op=view&path[]=201&path[]=176>.
Acesso em: 8 dez. 2013.
SILVEIRA, R. L. B. L. A importância do tutor no processo de aprendizagem a
distância. Revista Iberoamericanade Education, México, v. 35, 2005. ISSN: 1681___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
5653. Disponível em:<http://www.rieoei.org/deloslectores/947Barros.PDF>. Acesso
em: 18 jan. 2014.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. Coordenadoria Institucional de
Educação a Distância. Guia do tutor. Maceió, [2014-]. Disponível em: <http://www.
ufal.edu.br/cied/documentos/GUIADOTUTOR.pdf>. Acesso em 24 jun. 2014.
______. Coordenação Institucional de Educação a Distância. Polos UAB. Maceió.
Disponível em: <http://www.ufal.edu.br/cied/polos-de-ead> Acesso em: 26 jul. 2014
VÉRAS, S. C. L. M. O tutor como coadjuvante no processo de aquisição de
conhecimento. TE em Revista, v. 1, jan./dez. 2007. Disponível em: <http://www2.
udf.edu.br/ servicos/periodicos/CTE/Vol.I/Artigos/OTUTOR-COADJUVANTEPROCESSO-Pg43.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2014.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

A INTERDISCIPLINARIDADE NAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM
RELATO DO CURSO DE PEDAGOGIA
Ana Flávia Garcez1, Roselaine Ripa2
1

Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC/Departamento de Pedagogia a Distância,
ana.garcez@udesc.br

2

Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC/Departamento de Pedagogia a Distância,
roselaine.ripa@udesc.br

Resumo – O presente trabalho se propõe a relatar e analisar as práticas
pedagógicas, realizadas numa perspectiva interdisciplinar, no Curso de Pedagogia
na modalidade a distância. Para tanto, buscamos, primeiramente, apresentar
alguns referencias teóricos sobre o conceito de interdisciplinaridade. A partir
desses conceitos, relatamos a nossa experiência contextualizando-a e destacando
os aspectos relevantes observados nas práticas pedagógicas, que envolvem o
planejamento e a realização de Encontros Interdisciplinares nos polos de apoio
presencial. Após o relato e a análise das práticas pedagógicas, elencamos alguns
desafios, constatando que a proposta interdisciplinar apresentada não é uma tarefa
fácil e que é imprescindível o envolvimento e a motivação de todos nesse processo
para a sua real e satisfatória efetivação.
Palavras-chave: Educação a distância; Práticas pedagógicas; Interdisciplinaridade.
Abstract – This study aims to describe and analyze the pedagogical practices
carried out in an interdisciplinary perspective, the Education Course, in the
distance. Therefore, we seek, first, to present some theoretical references on the
concept of interdisciplinarity. From these concepts, we report our experience
contextualizing it and highlighting the relevant aspects observed in pedagogical
practices that involve planning and conducting interdisciplinary meetings at the
poles of classroom support. After the reporting and analysis of pedagogical
practices , proposing some challenges , noting that the interdisciplinary proposal is
not an easy task and it is essential the involvement and motivation of all this
process for real and satisfactory execution .
Keywords: Distance education; Pedagogical practices; Interdisciplinarity.
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Introdução
O curso de Pedagogia na modalidade a distância, oferecido pelo Centro de
Educação a Distância - CEAD, da Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC, em convênio com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), ressalta no seu
projeto pedagógico de curso a necessidade de efetivar uma formação teórica
interdisciplinar sobre os processos educativos, bem como a articulação dos
fundamentos e das práticas pedagógicas, para a atuação do pedagogo na Educação
Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Para promover ações pedagógicas na perspectiva interdisciplinar, desde 2014
as equipes docentes têm realizado, dentre outras atividades, os Encontros
Interdisciplinares nos polos de apoio presencial. Esses encontros passaram a ser os
únicos momentos do semestre em que um ou mais professores da fase estariam
presencialmente nos polos. Além disso, tinham o propósito de aproximar os
docentes que atuavam em uma determinada fase do curso, contribuindo para que
discussões sobre o planejamento e desenvolvimento do semestre se efetivassem de
forma coletiva.
O objetivo desse trabalho é apresentar o desenvolvimento dos Encontros
Interdisciplinares que aconteceram durante o primeiro semestre de 2016, com os
acadêmicos da 4ª fase, por meio da seguinte temática: “O Estágio Curricular
Supervisionado I e suas interfaces curriculares no curso de Pedagogia”.
Para organizar o relato, dividimos o texto em quatro partes. Na primeira,
apresentaremos brevemente os conceitos envolvidos. Na segunda, destacaremos,
de maneira geral, o processo que envolve a realização dos Encontros
Interdisciplinares. Já na terceira apresentaremos o relato de experiência dos
Encontros Interdisciplinares da 4ª fase do curso de Pedagogia na modalidade a
distância, trazendo depoimentos e avaliações de alguns docentes, referente a essa
experiência com os acadêmicos. Na quarta parte faremos as considerações finais,
apresentando os desafios encontrados na realização dessa prática pedagógica
interdisciplinar, proposta no Curso de Pedagogia a Distância CEAD/UAB/UDESC.

1.Interdisciplinaridade: conceitos e propostas
Ainda se faz necessária a discussão em torno da fragmentação do conhecimento
nos cursos de formação de professores. Os conceitos de multidisciplinaridade,
transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, que ultrapassam a simples junção de
disciplinas da matriz curricular, precisam ser constantemente retomados para evitar
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a expansão de práticas intuitivas, impulsionadas por modismo, que tendem a não
transformar as ações curriculares, didáticas e pedagógicas.
Japiassu (2006) destaca que a interdisciplinaridade não é uma categoria do
conhecimento, mas de ação, pressupondo, dessa forma, atitude.
Sendo assim, para que as transformações necessárias ocorram, segundo
Fazenda (2003), o diálogo torna-se uma condição para eliminar as barreiras entre as
disciplinas e as pessoas. “Disciplinas dialogam quando as pessoas se dispõem a
isto [...]” (FAZENDA, 2003, p. 50).
O diálogo aqui está sendo empregado no sentido de uma conversação entre
os envolvidos que provoque reflexão, crítica e entusiasmo, ou seja, um diálogo que
respeita e transforma (TAVARES, 2013). Nesse sentido, o diálogo entre os
professores e as coordenações foi o caminho escolhido para o desenvolvimento de
propostas pedagógicas na perspectiva interdisciplinar no curso de Pedagogia na
modalidade a distância do CEAD/UDESC.
O curso tem duração de quatro anos, dividido em oito fases. Atualmente são,
aproximadamente, 1200 alunos matriculados, distribuídos em 28 polos de apoio
presencial. Tem como objetivo geral proporcionar a formação inicial da docência,
principalmente para atuação na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, com ênfase no uso das TICs. (UDESC, 2009).
Desde 2014, a equipe gestora e docente reconheceu a necessidade de
aprofundar a discussão sobre a interdisciplinaridade, prevista no Projeto Pedagógico
de Curso, de forma a articular, inicialmente, de forma mais efetiva, as disciplinas de
cada fase. Naquele momento, o cronograma geral passou a ser semestral, alterando
a proposta anterior que organizava as disciplinas em blocos, ou seja, duas
disciplinas eram oferecidas no prazo de aproximadamente dois meses. No novo
formato, as disciplinas passaram a ser semestrais, ou seja, os acadêmicos eram
matriculados em todas as disciplinas da fase e elas eram desenvolvidas ao longo do
semestre letivo.
Com essas alterações no oferecimento das disciplinas, as propostas
interdisciplinares teriam mais possibilidades de se efetivar. Para iniciar as
discussões, então, as coordenações pedagógicas (de fase e de curso) passaram a
promover reuniões com as equipes docentes para possibilitar a socialização dos
conteúdos e os planejamentos de cada disciplina realizados nos semestres
anteriores. Esse pode ser considerado o primeiro passo para provocar as
discussões sobre interdisciplinaridade com o grupo de professores já que, tal como
Fazenda (2002) destaca, a interação entre as pessoas é uma condição básica para
um trabalho interdisciplinar pois ele depende da coparticipação, reciprocidade e
mutualidade dos envolvidos.
Segundo Alves (2013, p. 106), a interdisciplinaridade é [...] uma “nova” atitude
frete ao conhecimento, na busca do sentido do saber, procurando superar a
insatisfação que a fragmentação cria”. Quando os professores reconhecem as
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relações que as disciplinas que lecionam possuem com as demais disciplinas da
fase, com as disciplinas do curso e seu papel na formação do acadêmico, o
reconhecimento da fragmentação do conhecimento tende a ser discutido e a busca
da totalidade, mesmo utópica (ALVES, 2013), provoca reflexões e possibilidades
pedagógicas.
Nesses diálogos diversas propostas foram iniciadas e, até o momento, temos
acompanhado a ampliação do diálogo entre as disciplinas e a realização de
atividades avaliativas integradas, escolhas coletivas de temáticas articuladoras da
fase, videoconferências com duplas de disciplinas, dentre outras ações (GARCEZ,
CARVALHO, RIPA, 2015). Uma das primeiras ações que se efetivaram foram os
Encontros Interdisciplinares, que será o objeto desse relato.

2. Encontros Interdisciplinares: planejamento, realização e avaliação
Para melhor compreensão de todo o processo que constitui os Encontros
Interdisciplinares, faremos a seguir uma breve apresentação de cada etapa desde o
planejamento até a avaliação dos Encontros.
Definição de um tema gerador para a realização de Encontros
Interdisciplinares nos polos de apoio presencial: após a socialização dos planos de
ensino de cada disciplina, e por intermédio e mediação do Coordenador de Fase, os
docentes em reunião definem um tema que possibilite a articulação teórica entre os
conteúdos da matriz curricular da fase em andamento no semestre, o qual será
ministrado aos acadêmicos nos Encontros Interdisciplinares Presenciais nos polos
da UAB, por um ou dois docentes que atuam nas disciplinas da fase. Considerando
que existe, intencionalmente, em cada fase do curso, uma interligação entre as
disciplinas na matriz curricular, o tema definido tende a contemplar todas as
disciplinas.
Elaboração e seleção de material didático para o Encontro Interdisciplinar:
após a definição do tema articulador, os docentes em reunião e pelo Fórum da Fase
procuram aprofundar mais os conteúdos que serão ministrados, contribuindo,
sobretudo, para a escolha da metodologia (estudo de caso, exposição dialogada
etc.) e na elaboração e indicação dos materiais didáticos (PPT, artigos, vídeos,
estudos de caso) que serão utilizados nos Encontros Interdisciplinares.
Organização logística de cada Encontro Interdisciplinar: os Encontros
Interdisciplinares acontecem nos Polos de apoio presencial da UAB, ou seja, em
diferentes regiões do Estado de Santa Catarina. Sendo assim, os docentes da fase
se prontificam a ministrar o Encontro em um ou mais Polos e isso demanda uma
organização logística de transporte e diárias. Essa organização é compartilhada pela
Coordenação Pedagógica que resolve as questões administrativas, e pela
Coordenação de Fase que fica responsável pelo contato e pela mobilização à
participação dos docentes.
Realização do Encontro no Polo UAB: após a definição de qual(is) docente(s)
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irá(ão) ministrar o Encontro, em cada Polo, os acadêmicos e os tutores presenciais
são convidados a participar. Os Encontros acontecem no segundo dia obrigatório,
previsto no cronograma da fase, com duração de, aproximadamente, 4 horas.
Socialização no Fórum da Fase relatando a experiência do Encontro
Interdisciplinar: o Fórum de Discussão, específico da fase, é um espaço de
articulação, uma vez que possibilita a interação e o diálogo entre os docentes.
Portanto, o Fórum é utilizado também para socializar a experiência de cada docente
após a realização do Encontro Interdisciplinar. A socialização é feita por meio de
relatos dos resultados obtidos, registros fotográficos e uma breve avaliação.
Participação na Reunião Geral Pedagógica de avaliação do semestre: no final
do semestre, no intuito de avaliar as atividades, acontece uma Reunião Pedagógica
com todos os docentes do curso, representantes de todas as fases. A reunião,
organizada e conduzida pela Coordenação Pedagógica, prevista no cronograma
geral do CEAD, tem por objetivo avaliar as atividades do semestre, dentre elas a
efetivação da proposta de trabalho interdisciplinar, Os docentes, além de refletir
sobre as suas práticas pedagógicas, começam a partir desse momento o
planejamento do próximo semestre.
O curso de Pedagogia a Distância, no semestre 2016.1, está com 3 (três)
fases em andamento e, portanto, desenvolvendo em cada uma delas, com um tema
articulador, os Encontros Interdisciplinares nos polos de apoio presencial. Este relato
se propõe a apresentar os Encontros Interdisciplinares da 4ª fase, que desenvolvei a
temática “O Estágio Curricular Supervisionado e suas interfaces curriculares no
Curso de Pedagogia”.

3. Relato de experiência dos Encontros Interdisciplinares da 4ª fase2016.1
Os Encontros Interdisciplinares foram planejados coletivamente pelos professores
da 4ª fase, que é composta pelas disciplinas: Análise e Produção Textual II,
Conteúdos e Metodologias do Ensino de História I, Conteúdos e Metodologias do
Ensino de Matemática III, Conteúdos e Metodologias do Ensino de Linguagem II,
Didática da Educação a Distância, Educação Sexual: interfaces curriculares e
Estágio Curricular Obrigatório I. Desde o planejamento inicial do semestre, cada fase
é acompanhada por um Designer Educacional.
A coordenadora da fase e professora da disciplina de Didática da Educação a
Distância foi a responsável pela articulação e mediação desses professores no
intuito de promover, primeiramente, discussões sobre as especificidades de cada
disciplina, realizando para isso reuniões periódicas com as equipes docentes. Após
a socialização dos conteúdos pelos professores buscou-se uma reflexão sobre a
importância da 4ª fase para os acadêmicos, o lugar que cada disciplina ocupa nesse
contexto e quais questões pedagógicas poderiam estar, nesse momento, sendo
comum a todas as disciplinas. A partir dessas análises, e com a mediação da
coordenadora da fase, o grupo entendeu que as reflexões e articulações teóricas
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das disciplinas deveriam partir das demandas do Estágio Curricular Supervisionado
I, disciplina que promove o primeiro contato dos acadêmicos com o campo de
estágio. Essa disciplina requerer dos acadêmicos uma leitura de contexto crítica e
reflexiva nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e a elaboração de um projeto de
intervenção, que será aplicado no próximo semestre do curso.
Nesse sentido, o tema articulador “O Estágio Curricular Supervisionado I e
suas interfaces curriculares no curso de Pedagogia” teve, além do objetivo de
articular as disciplinas da fase, auxiliar e contribuir com os acadêmicos nas suas
reflexões, a partir dos conteúdos e discussões de cada disciplina em articulação com
as propostas do Estágio. Conforme o Manual de Estágio do curso de Pedagogia “o
Estágio Curricular Supervisionado é um componente obrigatório do eixo do exercício
profissional do Curso, sendo uma atividade intrinsecamente vinculada às demais
atividades acadêmicas e à Prática como Componente Curricular (PCC) e resultará
em um trabalho acadêmico integrado” (2015, p.19).
Para iniciar as discussões sobre as articulações das disciplinas da 4a fase e
posterior realização do Encontro Interdisciplinar nos polos UAB, a Equipe Docente
de Estágio sugeriu ao grupo algumas leituras sobre a constituição do Estagiário no
processo de formação docente, bem como outros materiais já disponibilizados na
Midiateca da disciplina. A partir desses textos e vídeos os professores das demais
disciplinas da fase se propuseram a articular seus conteúdos, contribuindo para a
efetivação da interdisciplinaridade e, conforme o interesse dos acadêmicos, para
proposições dos projetos de intervenção que serão elaborados no final do semestre
na disciplina de Estágio.
Os Encontros Interdisciplinares foram realizados nos 9 (nove) polos de apoio
presencial localizados em todas as regiões do Estado de Santa Catarina, totalizando
a participação de 11 (onze) turmas e de, aproximadamente, 250 acadêmicos e
11(onze) tutores presenciais. Os Encontros foram ministrados em formato de
Seminário, por um período de três horas aproximadamente, a partir da leitura do
artigo “Estágio e docência: diferentes concepções” de Pimenta e Lima (2005) e a
exibição do vídeo “O Sabor e o Saber”, dentre outros materiais didáticos.
No retorno dos Encontros Interdisciplinares, os professores socializaram as
suas experiências no Fórum da 4ª Fase do AVA-Moodle, relatando as discussões
que foram realizadas, a pertinência da temática e a participação dos acadêmicos no
Encontro utilizando, para isso, textos e registros fotográficos.
Conforme o relato de um dos professores no Fórum “o Encontro
Interdisciplinar no Polo cumpriu com o objetivo de promover discussões sobre o
Estágio Curricular Supervisionado na formação do pedagogo, à luz das disciplinas
que compõem a 4a. fase do Curso de Pedagogia”. Evidencia-se, na sua fala, a
efetivação da proposta interdisciplinar no Encontro realizado no polo UAB.
A motivação e a satisfação profissional se configuram no depoimento de um
professor ao relatar no Fórum que “o Encontro Interdisciplinar no Polo foi uma
excelente oportunidade de interação e integração entre professor e alunos.”
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Podemos observar, nos relatos apresentados, que o Encontro Interdisciplinar
é uma prática pedagógica que, para além de uma articulação teórica entre as
disciplinas da fase, representa também um momento importante de interação entre
os professores e acadêmicos no processo de construção articulada do
conhecimento. Contudo, salientamos que a efetivação dessa prática pedagógica não
é uma tarefa fácil e, por isso, apresentaremos a seguir alguns desafios encontrados
no processo de efetivação desses encontros, que envolvem diferentes agentes
desde o planejamento até a avaliação.

4. Desafios dos Encontros Interdisciplinares no polo UAB: análise e
considerações finais
A proposta de uma prática pedagógica interdisciplinar que se efetivar por meio de
Encontros Interdisciplinares no polo UAB representa um desafio para todos os
envolvidos, a saber, os gestores, coordenadores pedagógicos e de fases, designer
educacionais, docentes e tutores do Curso de Pedagogia a Distância
CEAD/UAB/UDESC. Dito isso, salientamos que todos esses agentes envolvidos na
proposta contribuem para a sua real efetivação.
Podemos iniciar as nossas considerações sobre a complexidade e os
desafios a partir da necessidade dos gestores do curso e da UAB compreenderem a
importância dessa proposta interdisciplinar para facilitar a logística desses
encontros, desde questões financeiras referentes a custeio (transporte e diárias) até
a liberação dos seus docentes para essa prática pedagógica em diferentes regiões
do estado de Santa Catarina.
Devemos salientar ainda o incansável trabalho de articulação e mediação
desenvolvido pela coordenação pedagógica, coordenadores de fase e designer
educacionais no sentido de mobilizar, incentivar e motivar constantemente os
docentes nessa prática interdisciplinar, a qual requer disponibilidade do seu tempo
(carga horária pedagógica) para além da sua disciplina na Fase.
Para os docentes o desafio se apresenta na necessidade de compreender e
de se apropriar, minimamente, dos conteúdos desenvolvidos pelas disciplinas da
fase, principalmente, das problematizações teóricas que surgem na definição
coletiva do tema articulador da fase, que será trabalhado com os acadêmicos
presencialmente no polo UAB. O Tema articulador da 4ª fase “O Estágio Curricular
Supervisionado I e suas interfaces curriculares no curso de Pedagogia” requisitou de
todos os docentes da fase a compreensão dos objetivos e do funcionamento do
Estágio Curricular Supervisionado I para dar conta da problematização teórica
interdisciplinar proposta para a realização do Encontro com os acadêmicos no polo.
É nesse momento, de planejamento e de definição do Tema Articulador que a
mediação dos coordenadores de fase é fundamental para que haja um consenso
entre os docentes no sentido de evitar a indicação de temas relacionados
diretamente a uma ou outra disciplina, bem como para refletir com o grupo sobre a
competência técnica e didática necessária para dar conta das articulações teóricas
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propostas pelo tema.
Para finalizar, destacamos que os desafios encontrados para a efetivação dos
Encontros Interdisciplinares são muitos e envolve diferentes agentes no processo,
desde o planejamento até a avaliação. Contudo, tendo como base os depoimentos
dos docentes socializados no Fórum da 4ª Fase no Moodle, e apresentados no
relato, na condição de coordenadora pedagógica e coordenadora da fase nos
sentimos motivadas, pois está presente em suas falas a compreensão da proposta e
a sua importância na busca da efetivação de práticas pedagógicas interdisciplinares,
que procuram minimizar a fragmentação do conhecimento.
Salientamos, ainda, nos depoimentos a motivação profissional e pessoal
desses docentes na realização dos Encontros Interdisciplinares nos polos UAB,
observadas na adesão cada vez maior das equipes nas discussões propostas e,
portanto, na continuidade dessa proposta no Curso de Pedagogia a Distância
CEAD/UAB/UDESC.
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Resumo - O avanço da Educação a Distância com o suporte do Ambiente Virtual de
Aprendizagem, a exemplo da Plataforma Moodle, vem impulsionando constantemente
a oferta de novos cursos e o atendimento a formação de qualidade a pessoas que
distam geograficamente das universidades em grande parte do território brasileiro.
Diante de tal contexto, nesta investigação tem-se o propósito de apresentar as
experiências vivenciadas de ensino e de aprendizagem nas disciplinas de Pesquisa e
Prática Pedagógica ofertadas em um curso de Licenciatura na modalidade de
Educação a Distância pelo Centro de Educação Aberta e a Distância da Universidade
Federal de Ouro Preto/CEAD/UFOP. Para tal, pretende-se relatar as ações
desenvolvidas e suas respectivas contribuições para o processo de ensino e de
aprendizagem de futuros professores de Geografia. Ademais, a busca por novos
caminhos e práticas para a construção do conhecimento, a exemplo do que vem
ocorrendo em termos da modalidade a distância, vem impulsionado novas pesquisas,
sobretudo, na área de formação de professores, em busca de outras possibilidades
que possam contribuir de forma mais efetiva para a prática dos docentes em face a
novas demandas que emergem na contemporaneidade.
Palavras-chave: Educação a Distância; Formação de Professores; Ensino e
Aprendizagem.
Abstract - The advancement of Distance Education with the support of a Virtual
Learning Environment, such as the Moodle Platform, has continuously encouraged the
offer of new courses and the opportunity to provide quality training to people who are
geographically far from universities in a large part of the Brazilian territory. In this
context, this study has the purpose of presenting the live experiment of teaching and
learning in the discipline of Pedagogical Research and Practice offered in a Distance
Education course by the Open and Distance Education Center of the Ouro Preto
Federal University. To this end, the study intends to report on the actions developed
and their contribution to the teaching and learning process of a group of future
Geography teachers. Furthermore, the search for new approaches and practices to
build knowledge, such as happens with the distance learning concept, encourages new
research, especially in the area of teachers’ development, aiming at other possibilities
for a more effective contribution to the teaching practice in the face of the new
demands that emerge in today’s world.
Key Words: Distance Education; Teachers’ Development; Teaching and Learning.

1. Introdução
Nesta investigação buscou-se analisar as contribuições da experiência
vivenciada com a formação de professores de Geografia na modalidade de
ensino a distância, sem a pretensão de esgotar as discussões que versam
sobre a complexidade que envolve a temática em questão, mas enquanto uma
possibilidade de análise com base nos referenciais teóricos que tratam dessa
temática em específico, em busca de se potencializar o diálogo acerca de
novas possibilidades e contribuições de modalidades formativas. Portanto, para
além dessas perspectivas, espera-se também subsidiar reflexões sobre as
múltiplas aprendizagens dos atores envolvidos que se integram a tal dinâmica
de formação, tai
s como os docentes, os tutores presenciais e a distância.
Diante do exposto, há vários anos, o Centro de Educação Aberta e a
Distância da Universidade Federal de Ouro Preto vem contribuindo com a
formação inicial e continuada de professores em diversas áreas do
conhecimento e em diferentes regiões geográficas do país por meio da
modalidade de educação a distância.
Após levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Educação de
Minas Gerais em relação a formação de professores para a Educação Básica
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO DE MG, 2007), foi
constatado que o segundo curso de Licenciatura com maior demanda de
professores se refere ao curso de Geografia. Nesse sentido, o CEAD/UFOP
priorizou parcerias com diversas Prefeituras situadas no interior do estado de
Minas Gerais pelo convênio UAB (Universidade Aberta do Brasil). Assim, o
curso de Licenciatura em Geografia é ofertado para nove Polos de Apoio
Presencial - PAP, cujos distanciamentos geográficos em relação às Instituições
de Ensino Superior impedem tanto a formação inicial quanto a formação
continuada da grande maioria da população residente nessas cidades.
Para o funcionamento da dinâmica do curso na modalidade a distância,
contou-se com a disponibilização da Plataforma Moodle, exemplo de um
Sistema de Gerenciamento de Cursos (SGC), que visa oferecer um ambiente
de aprendizagem que possibilite a realização das atividades de ensino e de
aprendizagem online (Pocho, 2014), na qual foram elaboradas as disciplinas e
as atividades a serem desenvolvidas durante o semestre. Nestes moldes, as
cidades em que o curso foi oferecido necessitavam manter um Polo de Apoio
Presencial, disponibilizando computadores com acesso a internet para o
acompanhamento das disciplinas pelos alunos.
Vários atores participam desse processo, tais como os Tutores
Presenciais, que auxiliam os professores responsáveis pelas disciplinas dando
suporte no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e nos momentos de
atividades presenciais, além de correções de atividades. O Tutor a Distância,
que por estar mais próximo do professor agiliza o feedback para as possíveis
dúvidas que podem ocorrer em relação aos conteúdos e ou atividades, além de
contribuir nas correções de atividades. Cabe ressaltar, que não há hierarquia
de importância em relação às atividades de tutoria presencial ou a distância.

Mediante as considerações anteriores, tem-se a pretensão de relatar e
compartilhar a experiência vivenciada com a Plataforma Moodle ao ministrar as
disciplinas de Pesquisa e Prática Pedagógica I, II, III e IV para os alunos do
curso de Licenciatura em Geografia e analisar as contribuições destas para o
processo de ensino e de aprendizagem de futuros professores.
Tal importância reside no fato de que, geralmente, tais localidades se
caracterizam por conter grande parte da população excluída e aquém de uma
formação superior. Outro aspecto a se considerar seria a mobilização dos
vários atores que integram essa modalidade de formação em busca de novos
saberes e práticas que possam consolidar a formação docente de forma crítica,
reflexiva e de qualidade. Portanto, espera-se que ao compartilhar essa
experiência vivenciada possamos proporcionar momentos de reflexão em
direção a uma sociedade mais justa e igualitária.
1.1 Caminha e avança... Caminha e avança... Sucintos comentários sobre
a trajetória da modalidade de ensino a distância
Na conjuntura atual, a sociedade em geral vem presenciando inúmeras
transformações e mudanças em decorrência da evolução tecnológica. Na área
educacional, por exemplo, o ensino presencial constantemente passa pela
(re)organização de seu currículo em busca de atender as especificidades que
emergem da necessidade de utilização das tecnologias articuladas com o
processo de ensino e de aprendizagem em consonância com as relações
cotidianas dos alunos, ou seja, de intenso uso das tecnologias.
Segundo Valente (2003), com o advento das Tecnologias da Informação
e Comunicação, o saber fazer pedagógico dos professores, vem sendo
frequentemente (re)dimensionado, o que tem contribuído para ampliação da
oferta de cursos, sobretudo, na modalidade a distância, quer por proporcionar
novas possibilidades de discussões coletivas, quer por facilitar o retorno aos
conteúdos e atividades por meio de feedback de Tutores e Professores, ou
ainda por romper o distanciamento geográfico em relação a Instituições de
Ensino Superior, dentre outros aspectos.
Desta forma, vem se tornando recorrente a discussão na literatura
acadêmica sobre a formação inicial e continuada de professores,
principalmente sobre o relato das contribuições das experiências vivenciadas
na modalidade de ensino a distância e com o desenvolvimento de novas
práticas pedagógicas, cujo processo de mediação e de construção do
conhecimento vem promovendo tanto a melhor preparação dos profissionais
para a área de educação quanto a melhoria na qualidade de ensino nas
escolas de Educação Básica em nosso país.
Para Valente (2003), por meio da utilização das novas tecnologias
podem-se potencializar as possibilidades de cooperação entre os alunos, além
de estreitar e, ao mesmo tempo, estimular a interação com os tutores e
professores por diversos recursos tais como: fóruns, chat, wikis, entre outros.

Mas é oportuno frisar que para que tais recursos possam ser
desenvolvidos e realmente contribuam para o processo de construção de
conhecimento do aluno, é necessário que os aprendizes e professores
entendam as características e potencialidades que as novas tecnologias
oferecem, de modo a desenvolver um olhar crítico com relação ao uso destas
tecnologias e de como elas são integradoras ao currículo.
De acordo com Pinho (2008), a Plataforma Moodle representa um meio
favorável para o processo de ensino e de aprendizagem, em destaque, por
propiciar a utilização de recursos didáticos que podem estimular o aluno a se
interessar pelos conteúdos que estão sendo abordados. Nesta mesma
analogia, Figueiredo, Calixto & Clever (2008), destacam que a linguagem
fílmica pode levar os indivíduos a uma aproximação das diferentes informações
que envolvem o espaço geográfico e em distintos contextos da história de
evolução da humanidade, o que pode contribuir por impulsionar as reflexões
sobre a dinâmica dos aspectos atuais que são influenciadas por aspectos
históricos, dentre outros.
Pode-se inferir que a própria formação docente contempla constantes
aprendizagens, portanto, é imprescindível que a formação seja de qualidade e
de forma significativa, pois, não podem se pautar por estruturas rígidas, que
vigoram há bastante tempo, ou seja, que se apregoam em modelos de
formação já bastante cristalizados e que não levam em consideração os
conhecimentos, as crenças e também os saberes que os alunos trazem como
bagagem, o que pode contribuir para conferir significado a aprendizagem
(Garcia, 2002).
1.2 Metodologia
No início das disciplinas a equipe de Acompanhamento e Manutenção
da Plataforma Moodle do CEAD/UFOP, insere os professores no Ambiente
Virtual de Aprendizagem para que possam disponibilizar os conteúdos e as
atividades a serem desenvolvidas nas disciplinas. Neste momento, o professor
tem também a possibilidade de acrescentar textos, imagens, além de vídeo
aulas gravadas com explicações dos conteúdos e das atividades.
Ao término da elaboração/construção da plataforma das disciplinas, os
alunos e tutores são inseridos pelo NTI (Núcleo de Tecnologia e Informática), e
a partir de então, se dá o contato virtual por meio da Plataforma Moodle entre
os atores envolvidos em tal processo, ou seja, Alunos, Tutor Presencial, Tutor a
Distância e Professores.
A disponibilização das disciplinas conta com a especificação do código e
do número de identificação (EAD613, EAD619, EAD624 e EAD628) que se
referem à Pesquisa e Prática Pedagógica do Curso de Licenciatura em
Geografia. Após, tem-se uma breve apresentação do Professor, Tutores, e, em
seguida, um Fórum de Notícias que se constituem em um espaço de
comunicação entre os alunos e os gestores da disciplina e um Fórum de
Dúvidas em relação à disciplina.

A Plataforma é dividida em Unidades, e organizada de acordo com a
ementa das disciplinas disponibilizada em link no início da primeira Unidade.
Todas as atividades possuem um prazo de início e fim para envio via o
Ambiente Virtual de Aprendizagem, por meio do qual também é dado o
feedback. Vale ressaltar que embora o planejamento das disciplinas e a
liberação dos conteúdos/atividades ocorrem no início do curso, a partir do
desenvolvimento das mesmas, o professor tem autonomia para promover
(re)organizações em todos os polos ou em um polo em específico, de acordo
com as necessidades que emergem do processo de ensino e de
aprendizagem. Ao final da disciplina tem-se o momento de Avaliação
Presencial cuja responsabilidade de aplicação e acompanhamento cabe ao
Tutor Presencial.
1.3 Experiências exitosas em EAD: resultados e discussões
As quatro disciplinas de Pesquisa e Prática Pedagógica (I, II, III e IV)
foram ofertadas no período de 2013 a 2015, para os alunos regularmente
matriculados nos Polos de Apoio Presencial das seguintes cidades: Alterosa,
Araguari, Barão de Cocais, Carlos Chagas, Divinolândia de Minas, Governador
Valadares, Ipatinga, João Monlevade e Lagamar.
Nesta formação de professores, os alunos tiveram a possibilidade de
relacionar os saberes que traziam de suas experiências vivenciadas em suas
relações cotidianas com os saberes acadêmicos. Nesta linha de raciocínio, a
Plataforma Moodle, ambiente pelo qual o processo formativo se desenvolveu,
oportunizou múltiplas formas de interações e de possibilidades colaborativas,
criadas pelos próprios alunos para estudo e resolução das atividades
propostas, além de reflexões que potencializaram a construção de
conhecimentos, se destacando, principalmente, enquanto novas formas de
possibilidades de aprendizado.
A seguir, a descrição e análise das cenas em relação a fragmentos
desta formação inicial de professores de Geografia na modalidade de ensino a
distância foram construídas a partir de informações levantadas junto a
Plataforma Moodle nas disciplinas já mencionadas, cujos diferentes
instrumentos que envolveram o processo de ensino, aprendizagem e de
construção de conhecimento, demonstram a singularidade e especificidade das
inúmeras contribuições e possibilidades deste movimento de formação e de
experiências por nós vivenciadas.
1.4 Em cena o trabalho de campo...
Nos estudos acadêmicos relacionados à área de Geografia, muito se
tem pontuado sobre a importância do desenvolvimento de trabalhos de campo
tanto na educação básica quanto nos cursos de licenciatura (Belo & Rodrigues
Júnior, 2010). Ainda, os autores em questão, destacam:
(...) o trabalho de campo como um método de ensino e uma etapa
fundamental na construção do conhecimento geográfico, pois,
acreditamos que esta atividade não pode ser menosprezada nesses
níveis de ensino, uma vez que em campo o aluno se aproxima da

realidade concreta com a possibilidade de observá-la em seus mais
variados aspectos e analisá-la criticamente (BELO & RODRIGUES
JÚNIOR, 2010, p. 1).

No início da atividade foi disponibilizado um artigo sobre a importância
do trabalho de campo para as aulas de Geografia. Foi também disponibilizado
um vídeo sobre uma experiência com o desenvolvimento de uma proposta de
trabalho de campo com um professor de Geografia que atua na Educação
Básica em uma escola da rede pública de ensino em Minas Gerais. A atividade
a ser desenvolvida por cada um dos alunos referia-se a entrevista com cinco
professores de Geografia que atuam em escolas de Educação Básica sobre o
desenvolvimento de propostas de trabalho de campo por eles desenvolvidas
nos últimos três anos. Com os dados obtidos foi possível construir uma tabela,
com o quantitativo das propostas levantadas junto aos professores, e
apresentada na Plataforma Moodle.
Após a realização de um fórum de discussão sobre os dados obtidos, foi
construído um pôster com gráfico e tabela, apoiado no referencial teórico
disponibilizado na disciplina para ser apresentado por um grupo de alunos na I
Semana Acadêmica de Geografia e Pedagogia do CEAD/UFOP.
Por meio do pôster, pode-se perceber que 86% dos professores de
Geografia que atuam na Educação Básica reconhecem a importância do
desenvolvimento de propostas de atividades de campo com seus alunos,
enquanto 14% não reconhecem. Do total de professores que aprovam tal
atividade como um momento imprescindível para articulação entre os
conhecimentos teóricos e práticos, apenas 38% as realizam (Gráfico 1 e 2).
Após apresentação do trabalho na semana acadêmica, prosseguiu-se
com o fórum de discussão sobre o trabalho de campo. Este fórum contou com
mais de 2000 participações, demonstrando que tal recurso é extremamente
favorável no processo de mediação pedagógica, o avanço de reflexões e de
produção de conhecimento sobre a questão pontuada ao se comparar as
argumentações de início ao fim do fórum. Portanto, seguem na mesma direção
de pensamento enfocada por (Bruno, 2007), ao destacar que o fórum é uma
ferramenta para conversa ou diálogo entre seus participantes, permitindo a
troca de experiências e o debate de ideias, bem como a construção de novos
saberes.

Gráfico 1: Percepção do grau de importância de propostas de atividade de campo por
professores da Educação Básica . Fonte: Dados da Entrevista

Gráfico 2: Identificação dos Professores que realizam atividades de campo. Fonte: Dados da
Entrevista

Destarte, o fórum pode ser considerado um importante recurso da
Plataforma Moodle, pois permite discussão teórica acompanhadas de imagens
que retratam sobre a temática em tempo real ou de maneira assíncrona, o que
pode contribuir para construção de conhecimento.
1.5 Em cena a feira sobre as regiões do Brasil...
Com o intuito de oportunizar o envolvimento dos futuros professores com
uma prática de intenso envolvimento escolar e de produção de conhecimentos,
lançou-se a proposta de realização da I Feira sobre as Regiões do Brasil nos
Polos de Apoio Presencial do Curso de Licenciatura em Geografia. Para tal,
buscou-se a identificação de aspectos regionais e culturais do Brasil, por
exemplo, as danças, os pratos típicos, folclore regional, dentre outros, sob o
intuito de conhecer mais sobre as matrizes étnicas e culturais que compõem a
nossa identidade nacional.
O Tutor Presencial foi o responsável pelo acompanhamento do
desenvolvimento desta atividade e também pela avaliação. Portanto, coube ao
tutor presencial dividir o número de alunos matriculados no polo em que atua
para que a proposta contemplasse as cinco regiões do Brasil.
Pela Plataforma Moodle foram disponibilizados os links para envio do
planejamento da feira pelos grupos, das fotos tanto do momento de preparação
quanto da apresentação, (Figuras 1 e 2).

Figuras 1 e 2: Região Sul e Centro-Oeste. Fonte: Plataforma Moodle.

Na opinião dos alunos, ao desenvolverem tal atividade, teve-se a
oportunidade de aprofundar os conhecimentos em relação à cultura dos povos
que habitam as diferentes regiões do Brasil, cujos bens culturais só podem ser
apreciados quando se conhece sobre sua história.
Para Lopes (2009), os estudos aprofundados sobre as regiões
contribuem para melhor articulação de pensamentos sobre as representações
e valores predominantes pelo povo habitante das diferentes regiões do país e
que permitem melhor compreender a nossa história de formação social.
O que inicialmente nos parecia desafio se revelou auto-organizado, pois,
o fato de propormos aos alunos a realização de uma Feira por meio de
orientações à distância, ou seja, momentos de leitura, discussão teórica,
orientações sobre procedimentos metodológicos e de avaliação revelou-se um
momento de intensificação de trabalho dos atores deste processo e destacou a
importância do trabalho colaborativo.
Destaca-se que os resultados concretos para a formação inicial docente,
a exemplo da I Feira sobre as Regiões do Brasil, que o conhecimento
produzido a partir desta proposta, valorizou nossa identidade nacional e
propiciou aos futuros docentes contemplarem uma prática de pesquisa e de
socialização do conhecimento.

1.6 Em cena a linguagem cinematográfica...
Nesse contexto de mudanças, não há dúvidas de que as novas
tecnologias ocupam um espaço significativo na vida das pessoas e no
processo de ensino e de aprendizagem em diferentes níveis e modalidades de
ensino (Aguiar, 2008).
Em face do novo cenário, surge a necessidade de novos olhares e ou
procedimentos por parte de professores e alunos, o que requer novas formas e
possibilidades tanto de ensino, quanto de aprendizagem, principalmente,
voltados para uma dinâmica que possibilite ao aluno discutir e agir sobre os
mais diversos conteúdos por meio de outras linguagens, como por exemplo, a
da produção cinematográfica.
Desta forma, com base na leitura dos textos disponibilizados e nos
vídeos: “Dois filhos de Francisco” e “Central do Brasil” (Figura 3), solicitou-se
aos futuros docentes que elaborassem uma atividade para ser desenvolvida
por alunos da Educação Básica contextualizada com os temas presentes no
currículo de Geografia. Para o desenvolvimento desta proposta de atividade,
necessariamente deveriam ser levados em consideração alguns aspectos, tais
como: conhecimento prévio, contextualização, objetivos, recursos didáticos e
avaliação.
De acordo com Arroio & Giordan (2007), tal produção como recurso
midiático pode facilitar a aprendizagem, fazendo com que o aluno encontre
uma nova maneira de pensar e entender a Geografia, mas que não seja

meramente ilustrativa, e que contemple um momento crítico e reflexivo.
Portanto, trata-se de uma possibilidade de relacionar a linguagem cotidiana
com a linguagem científica que é construída, entre outras coisas, com o
conhecimento geográfico.
Apesar das mídias não se tratarem de algo novo, pode-se inferir que a
educação no contexto atual não pode ficar restrita em relação aos meios
impressos, pois, com o advento das novas tecnologias e as múltiplas formas de
acesso a informação e comunicação pelos alunos, sem dúvida alguma, passam
a requisitar novas estratégias metodológicas, dentre as quais, que passem a
contemplar as mídias com vistas a subsidiar o processo de ensino e de
aprendizagem.

Figura 3: Proposta de Atividade com Filmes. Fonte: Plataforma Moodle.

A utilização da linguagem fílmica permitiu um melhor aproveitamento do
processo de ensino, por estimular o interesse, por incentivar a participação, e
por ampliar a possibilidade de interação entre professores e alunos. Portanto,
utilizar a linguagem fílmica de forma contextualizada com os conteúdos
contribui para a formação de cidadãos críticos.

1.7 Considerações finais
Percebeu-se que a experiência vivenciada ao ministrar as disciplinas de
Pesquisa e Prática Pedagógica em um curso de formação de professores para
a área de Geografia representou um momento singular, seja pela possibilidade
de melhor compreender a dinâmica que envolve o desenvolvimento de
propostas de atividades na modalidade a distância, seja pela ampliação de
conhecimento em relação aos múltiplos recursos disponibilizados pela
Plataforma Moodle e suas contribuições para se estabelecer o processo de
mediação pedagógica.
Outro aspecto em destaque refere-se à dinâmica de trabalho que
envolve os diferentes atores acerca do processo de ensino e de aprendizagem
na modalidade a distância, contribuindo dessa forma para potencializar os
percursos formativos entre discentes, docentes e tutores presenciais e a
distância.

Os resultados do processo de avaliação das disciplinas de Pesquisa e
Prática Pedagógica obtidos pelos alunos demonstram que as novas estratégias
de mediação pedagógica proporcionada pela Plataforma Moodle, por exemplo,
pelas trocas de saberes, as inúmeras possibilidades de interações e pela
multiplicidade de formas de desenvolver o conteúdo, pode contribuir
significativamente para a aprendizagem.
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Resumo – O presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato de
experiência sobre a utilização do Documento de Orientação de Tutores - DOT nas
práticas pedagógicas do curso de Pedagogia a distância. Para tanto, buscamos,
primeiramente, apresentar alguns referencias teóricos sobre o conceito de EaD e a
importância de atividades colaborativas nesse contexto. A partir desses conceitos,
relatamos a nossa experiência contextualizando-a e destacando os aspectos
relevantes observados nas práticas pedagógicas, que envolvem o planejamento, a
elaboração e a utilização do DOT pelos tutores no polo UAB. Após o relato
elencamos alguns desafios encontrados na utilização do documento desde 2014
até o semestre 2016.1 apontando, sobretudo, perspectivas de aperfeiçoamento no
planejamento e elaboração do documento para a sua satisfatória efetivação.
Palavras-chave:
colaborativa.
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Abstract – This study aims to present an experience report on the use of Tutors
Guidance Document - DOT in pedagogical practices of the Faculty of Education at
a distance. Therefore , we seek , first, to present some theoretical references on the
concept of distance education and the importance of collaborative activities in this
context. From these concepts , we report our experience contextualizing it and
highlighting the relevant aspects observed in pedagogical practices , involving the
planning, preparation and use of DOT by tutors at the pole UAB . After the report
proposing some challenges encountered in the use of the document from 2014
semester 2016.1 pointing especially improving prospects in the planning and
preparation of the document for its satisfactory execution .
Keywords: Distance learning; Pedagogical practices; collaborative activity .
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Introdução
O curso de Pedagogia na modalidade a distância, oferecido pelo Centro de
Educação a Distância - CEAD, da Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC, em convênio com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), apresenta no seu
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) a metodologia que será utilizada para a
efetivação da mediação pedagógica entre os docentes, acadêmicos e tutores no
processo de ensino-aprendizagem.
Conforme previsto no PPC os docentes possuem momentos presenciais, com
o tutor e o acadêmico nos polos UAB, como também utilizam ferramentas de
comunicação online, síncrona e assíncrona, tais como: vídeoconferências,
webconferências, fóruns, chats, vídeoaulas (gravadas), bem como materiais
didáticos dos quais podemos citar os cadernos pedagógicos (digitais e impressos) e
os guias de estudo (Manual do Aluno, Manual do Estágio, entre outros). Além
dessas formas de interação, a mediação pedagógica acontece também em
momentos presenciais entre o tutor e o acadêmico no polo, assim como definido o
PPC (UDESC 2009 p.16):

“São momentos em que os Tutores atendem aos estudantes de modo
coletivo e/ou individual. Cada Tutor é responsável por uma turma de 30 a 40
estudantes. Os encontros acontecem duas vezes por semana, uma vez (4
horas), de frequência obrigatória, onde a reflexão teoria/prática é estimulada
no processo ensino/aprendizagem a luz da disciplina em estudo. O segundo
encontro da semana é destinado ao atendimento individual e/ou coletivo
para sanar dúvidas e redirecionar o processo educativo em andamento.
Esses momentos presenciais servem também para discussão de questões
relativas ao estudo da disciplina, bem como para motivar e orientar a
elaboração dos trabalhos e das atividades propostas. São utilizados
igualmente para a sistematização e socialização dos conteúdos estudados,
nos quais os estudantes têm oportunidades para trocar experiências e
saberes, atuando o Tutor como um potencializador de relações mediadoras,
orientando o processo de ensino de cada uma das disciplinas do curso”.

No intuito de promover uma melhor comunicação e interação entre o docente
e o tutor presencial e buscando, sobretudo, a efetivação de uma docência
compartilhada, desde 2014 tem sido utilizado como prática pedagógica o Documento
de Orientação ao Tutor (DOT) construído coletivamente entre os docentes de uma
determinada fase do curso com a orientação das coordenadoras de fase e das
designers educacionais. O DOT tem como propósito não somente orientar os tutores
a cerca das atividades que devem ser realizadas com os acadêmicos no polo, mas
também para auxiliar no planejamento coletivo e interdisciplinar, uma vez que,
proporciona aos docentes da fase e aos tutores uma ampla visão das atividades que
estão sendo realizadas no semestre.
Neste sentido, o objetivo desse trabalho é apresentar o relato de experiência
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sobre a utilização do DOT, bem como os avanços que este documento
compartilhado tem proporcionado para o trabalho coletivo e colaborativo entre os
docentes e tutores da fase do Curso de Pedagogia CEAD/UAB,UDESC.
Para organizar o relato da experiência de criação e desenvolvimento do DOT,
dividimos o texto em três partes. Na primeira, apresentaremos brevemente os
conceitos que fundamentam a EaD e a importância das atividades colaborativas e
compartilhadas nesse contexto; Na segunda parte, apresentaremos o relato de
experiência sobre a elaboração e a utilização do DOT. Para finalizar, destacaremos
alguns desafios e possibilidades dessa prática pedagógica colaborativa e
interdisciplinar entre docentes e tutores, proposta no Curso de Pedagogia a
Distância CEAD/UAB/UDESC (2009).

1. Práticas Pedagógicas compartilhadas na EaD
O conceito de Educação a Distância (EaD) segundo Moore e Kearsley (2007) é
definido por um processo de ensino-aprendizagem que ocorre, entre estudantes e
professores que se encontram em locais distintos durante todo ou grande parte do
tempo em que ensinam e aprendem. Estando em locais diferentes, eles dependem
de algum tipo de tecnologia ou recurso para transmitir informações e proporcionar
um “meio” pelo qual possam interagir e compartilhar conhecimentos.
A separação geográfica e muitas vezes temporal entre professores, tutores e
estudantes é uma característica marcante da modalidade da EaD. Essa
característica, em muitos momentos, pode dificultar a interação entre os agentes
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. De acordo com Davenport;
Prusak, (2003) as interações são o caminho pelo qual os estudantes transformam a
informação que lhes foi passada em conhecimento com aproveitamento pessoal e
valor, além disso, é também por meio das interações que ocorre o compartilhamento
de conhecimentos de forma espontânea (informal) ou estruturada (formal).
No caso do conhecimento estruturado, este é formalizado nas organizações
por meio da institucionalização de documentos padronizados, previamente
acordados pela equipe multidisciplinar. Estes documentos na EaD são
compartilhados entre docentes, tutores e estudantes, por diversos meios de
comunicação ou mídias interativas, a fim de apoiar práticas pedagógicas que
possam oportunizar melhorias para as situações de aprendizagem.
Para Konrath, et. al., (2009), a EaD é tão ou mais complexa que o ensino
presencial, pois para que seja possível preservar sua qualidade é preciso
organização e planejamento, desde sua proposta até sua prática. Ao propor que um
curso seja oferecido nesta modalidade, é preciso pensar em toda sua complexidade
e em como este será estruturado, quais os recursos humanos e tecnológicos a
serem utilizados, a preparação e a distribuição do material didático, a organização
do plano de ensino e das aulas, a organização administrativa e de responsabilidades
de cada membro da equipe multidisciplinar.
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Segundo Alarcon (2015, P. 36) grande parte do fluxo de conhecimento da
EaD passa por um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde ocorre a
interação e o compartilhamento de conhecimentos entre os atores (professores,
tutores e estudantes) envolvidos no processo de planejamento e produção do curso
a distância e com o conteúdo a ser ministrado. No AVA são disponibilizados os
materiais didáticos (impressos e/ou digitais), os objetos de aprendizagem (websites
e jogos educativos, portais e bases de conhecimento) entre outros recursos
educacionais, tais como: vídeos, chats, wikis, blogs e fóruns de discussão.
A possibilidade de compartilhar esses recursos educacionais contribui
sobremaneira para os aspectos multidisciplinares tão desejáveis e de inovação no
espaço pedagógico, porém é importante ressaltar que a simples existência das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) não garantem a integração entre
os conteúdos e ementários curriculares (OLIVEIRA et. al., 2015). É necessário que
estes recursos estejam bem adaptados ao processo de ensino-aprendizagem, a fim
de que apoiem e complementem as práticas pedagógicas compartilhadas.
O recurso educacional tratado neste relato é um documento compartilhado
entre os professores do Curso de Pedagogia da UDESC/CEAD como forma de
orientação aos tutores presenciais atuantes nos diferentes polos UAB. Este
documento envolve etapas distintas que evoluem em um processo de interação e
integração entre as disciplinas, cuja finalidade é apresentar uma visão geral de todas
as disciplinas da fase, no qual é possível o professor acessar as outras disciplinas
também disponíveis e assim trocar informações e compartilhar ideias para atividades
com os estudantes, tanto a distância (AVA/Moodle) quanto, presencialmente com o
apoio do tutor em sala de aula.

2. Documento de Orientação ao Tutor – DOT: planejamento, elaboração e
utilização
Para uma melhor compreensão de todo o processo que envolve a elaboração do
DOT apresentaremos a seguir, as etapas de elaboração do documento, desde o
planejamento, elaboração coletiva com os docentes até a sua utilização pelo tutor no
polo UAB. As etapas incluem:
Planejamento: No início de cada semestre letivo os docentes, de uma
determinada fase do curso, são convidados pela coordenação de fase para
participar do planejamento coletivo das atividades numa perspectiva de trabalho
interdisciplinar. Nesse sentido, na primeira reunião do semestre os docentes
socializam com os colegas da fase os objetivos, ementas e conteúdos de suas
disciplinas. Após a socialização os docentes verificam a possibilidade de realizar
atividades avaliativas (Atividade Obrigatória e Trabalho Final) em conjunto, numa
perspectiva interdisciplinar. Para isso é elaborado coletivamente um cronograma
geral do semestre, por fase, onde se visualiza as datas que acontecerão as
videoconferências de cada disciplina, bem como a entrega das atividades avaliativas
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e a realização das Provas e Exames. Contudo, além dessas atividades está previsto
no PPC, os Encontros Obrigatórios com os tutores no polo UAB e, para esses
encontros os docentes sugerem atividades pedagógicas complementares que serão
mediadas pelos tutores.
Elaboração coletiva do DOT – No sentido de orientar e facilitar o
planejamento e realização das atividades pedagógicas complementares no polo,
pelo tutor, é desenvolvido coletivamente pelos docentes da fase um documento, em
formato de planilha, onde constam as datas importantes (videoconferências, entrega
de atividades e avaliações de cada disciplina) e as atividades propostas pelos
docentes a serem realizadas no encontro com o tutor no polo UAB. Nesse
documento os docentes orientam, minuciosamente, cada etapa da atividade que
deverá ser realizada. O documento fica disponível no Google docs, para todos os
docentes, sendo editado a qualquer tempo e visualizado pelos tutores,
periodicamente, durante todo o semestre no AVA Moodle.
Utilização do documento pelo tutor - Por se tratar de um documento de
orientação, os tutores consultam, periodicamente, o documento mantendo contato
com os docentes, no caso de dúvidas, em relação as atividades propostas.
Podemos afirmar que o Documento de Orientação ao Tutor está consolidado
nas práticas pedagógica dos docentes e tutores do Curso de Pedagogia a distância
do CEAD/UAB/UDESC. Contudo, seu planejamento e elaboração não é uma tarefa
fácil, apresentando constantemente desafios e novas perspectivas que serão, a
seguir, apresentadas e analisadas no presente relato.

3. Desafios e perspectivas na elaboração do DOT
O DOT é um instrumento de comunicação e interação entre docentes e tutores que
é construído colaborativamente no sentido de facilitar o planejamento e a realização
das atividades propostas pelos docentes, as quais acontecem semanalmente no
encontro obrigatório dos acadêmicos com os tutores no polo. A seguir iremos relatar
os desafios encontrados na construção do DOT, desde a sua criação em 2014.1 até
o semestre 2016.1, apontado para algumas perspectivas inovadoras na elaboração
do documento.
No primeiro semestre de 2014, a equipe gestora e docente identificou a
necessidade de elaborar um documento de orientação ao tutor, visto que, os
docentes tinham contato presencial com o tutor no polo, apenas uma vez no
semestre. Sendo insuficiente esse tempo para a realização coletiva do planejamento
das atividades complementares, que deveriam ser realizadas pelos acadêmicos no
polo, surgiu a necessidade de elaborar uma ferramenta de comunicação e interação
entre docentes e tutores.
Após algumas reuniões entre a coordenação pedagógica, as coordenações
de fase e as designers educacionais foi definido e aprovado o primeiro modelo de
DOT utilizado no curso. Nesse modelo, os designers educacionais editavam o
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documento no Word, em formato de tabela, listando as datas importantes do
semestre deixando um espaço para cada disciplina informar as atividades que
deveriam ser realizadas com os acadêmicos no polo UAB conforme a figura a
seguir.
Figura 01. DOT 2014.1. Primeira versão do documento.

Fonte: UDESC/CEAD 2014.

Contudo, era solicitado aos docentes, na primeira semana de aula, a definição
das atividades que seriam realizadas ao longo do semestre, para serem informadas
aos tutores por meio do DOT. Como o documento era disponibilizado aos tutores em
formato (pdf) logo no início do semestre, o planejamento muito antecipado das
atividades, representava um desafio aos docentes, pois posteriormente não poderia
haver adaptações e adequações, nas atividades propostas, durante o semestre
ocasionando prejuízos relevantes e engessamento ao processo de ensinoaprendizagem, quando da entrega de um produto final logo no início do semestre.
Algumas fases decidiram enviar mensalmente o DOT no mesmo formato em (.pdf)
aos tutores, ao longo do semestre, o que se tornou também um desafio para a
coordenação de fase, pois tinha a atribuição de solicitar todos os meses o
preenchimento do DOT por parte dos docentes. Visto que, o preenchimento das
atividades no DOT era mais uma, de várias tarefas desenvolvidas pelos docentes,
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essa missão não era fácil para a coordenação de fase e, algumas disciplinas
acabavam não informando as atividades aos tutores devidamente. Nesse sentido, a
articulação das coordenações de fase junto aos docentes, incentivando-os e
motivando-os, torna-se imprescindível para a real e satisfatória efetivação dessa
prática pedagógica colaborativa.
Em decorrência desses desafios relatados, a partir do semestre 2015.2 as
coordenações de fase juntamente com as designers educacionais sugeriram aos
docentes uma nova versão do DOT como um documento compartilhado, em uma
perspectiva mais interativa e colaborativa.
Figura 02. DOT 2015.2. Versão atualizada com todas as disciplinas.

Fonte: UDESC/CEAD 2015.

A nova versão do DOT traz uma perspectiva de construção coletiva do
conhecimento, na medida em que possibilita, não mais a obrigatoriedade da entrega
de um produto final no início do semestre, mas de um processo em desenvolvimento
e atualização que possa evoluir e apoiar novas práticas pedagógicas. Desta forma,
foi construído um documento no Google docs, em formato de tabela e com a
possibilidade de navegação entre as disciplinas da fase de forma a ampliar a visão
geral de todas as orientações e atividades propostas pelos professores no polo.
Além, da possibilidade de visualização das atividades em todas as disciplinas,
também é possível que o tutor veja as atividades de cada disciplina separadamente,
reunindo e organizando as informações em um só pagina. A visualização por
disciplina permite que os tutores possam se organizar melhor e ter uma visão
diferenciada e única da disciplina selecionada nas abas existentes na parte superior
direita da tela (menu de navegação por disciplinas), caso queiram se ater somente a
uma atividade específica e se orientar quanto as datas propostas (figura 03).
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Figura 03. DOT 2015.2. Visualização por disciplina.

Fonte: UDESC/CEAD 2015.

Inicialmente, este documento permite que apenas os professores e designers
educacionais possam editar o documento. Por parte dos tutores, estes ainda
somente visualizam e navegam pelas disciplinas. A proposta é que em um futuro
próximo, os estudos sobre as formas de compartilhamento deste documento sejam
aprofundados, e que os tutores também possam participar do processo, editando o
documento e propondo atividades em conjunto com a equipe docente ampliando,
ainda mais as interações entre a equipe envolvida.

Considerações Finais
A proposta deste relato é trazer uma reflexão sobre o Documento de Orientação aos
Tutores – DOT do Curso de Pedagogia da UDESC/CEAD/UAB, apontando como
foram feitas as mudanças e melhorias no que se refere ao planejamento,
desenvolvimento e utilização do referido documento. Também foram apontados os
desafios apresentados nestas mudanças e a visão integrada para o
compartilhamento de conhecimentos entre a equipe docente e os tutores
presenciais. Por fim, foram apresentadas as duas diferentes versões (formatos), os
aspectos relevantes que implicaram na constituição da nova versão do DOT, bem
como algumas perspectivas de aperfeiçoamento do documento.
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Resumo – O presente artigo constitui-se num relato de experiência sobre um curso
focado na alimentação saudável, na modalidade Educação a Distância, oferecido
para servidores de uma universidade federal. O curso objetivou a socialização de
informações científicas produzidas no âmbito da Nutrição. O uso de ferramentas de
Tecnologia de Informação e Comunicação contribuiu para a ampliação do
conhecimento e apropriação de novas formas de ensinar e de aprender, bem como
permitiu maior flexibilidade e diversidade de opções aos participantes. O curso
possibilitou participação, promoção ao trabalho colaborativo e, em especial, à
construção do senso crítico sobre as informações constantemente disponibilizadas
a respeito de alimentação e nutrição. Além disso, os participantes, por meio da
ajuda da equipe, receberam suporte para efetuarem a procura de informações em
fontes oficiais, o que deve auxiliar na escolha de uma alimentação mais saudável.
Palavras-chave: EaD, Nutrição, Alimentação
Abstract – This article is a report on an e-learning course focused on healthy diet,
offered to the servants of a federal university. The course aimed at spreading
scientific information produced in the Nutrition field. The use of Information and
Communications Technology contributed to the expansion of knowledge and
acquisition of new forms of teaching and learning, as well as allowed greater
flexibility and range of options to all participants. The course enabled participation,
promoting collaborative work and, in particular, the construction of critical thinking
on the information available about food and nutrition. In addition, the participants
received support from the tutors for searching information from official sources,
which should assist them in making more appropriate decisions regarding a
healthier diet.
Keywords: E-learning, Nutrition, Diet

1 Introdução
O oferecimento de um curso sobre alimentação saudável insere-se num contexto de
preocupação com a saúde da população em geral, o que pode gerar impacto nos
gastos públicos, em decorrência, entre outros fatores, da transição demográfica e
epidemiológica observados nos últimos anos no Brasil (BATISTA FILHO, ASSIS,
KAC, 2007). Considerando as mudanças no estilo de vida, a alimentação tem se
mostrado a variável mais importante em virtude de seu impacto sobre a prevenção
(ROUQUAYROL et al., 2013). As transformações ocorridas no perfil alimentar dos
brasileiros nas últimas décadas exigem que as pessoas se apropriem de
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conhecimentos básicos sobre nutrição para que possam elaborar estratégias de
alimentação saudável no seu ambiente familiar e no trabalho, promovendo sua
saúde e bem estar.
A relação entre os hábitos alimentares de um indivíduo ou população está
altamente relacionada com o seu estado de saúde-doença. Estudos realizados no
Brasil demonstraram baixo consumo de frutas, hortaliças e/ou leite e derivados,
combinado com um alto consumo de carnes e ovos (MOREIRA et al., 2015).
Evidências sugerem a substituição de alimentos in natura ou minimamente
processados por produtos industrializados prontos para consumo. Esse dado causa
preocupação uma vez que foi publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
em conjunto com a International Agency for Research on Cancer (IARC) que
alimentos embutidos e processados, bem como o consumo excessivo de carnes
vermelhas podem ser cancerígenos para humanos (WHO, 2015).
Os dados divulgados pelos institutos de pesquisas – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (BRASIL, IBGE, 2010), e, Vigilância de Fatores de Risco e
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (BRASIL, VIGITEL, 2014)
– mostram que o índice de sobrepeso e obesidade está crescendo em níveis
alarmantes entre a população brasileira. Esses dados são muito preocupantes,
porque já está estabelecido na literatura que o excesso de peso aumenta a
predisposição às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) – diabetes,
hipertensão arterial e doenças cardiovasculares, entre outras (ROUQUAYROL et al.,
2013). A prevenção ou retardo do desenvolvimento de DCNT pode reverter em
melhoria significativa na qualidade de vida e, consequentemente, na redução de
afastamentos do trabalho e de custos sociais e financeiros para a saúde pública. O
programa desenvolvido por este curso pode ter contribuído para que a comunidade
universitária se apropriasse de conhecimentos sobre alimentação e nutrição,
possibilitando a consolidação de hábitos alimentares saudáveis que promovessem
sua saúde. Além de ir ao encontro de propostas de órgãos públicos, como o CRTS
(Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) e a PNEPS (Política Nacional de
Educação Popular em Saúde), que desenvolvem políticas que tem por objetivo a
promoção e a prevenção da saúde desta população que está relacionada com o
trabalho (BRASIL, 2006).
A utilização de educação a distância (EaD) tem mostrado grande eficácia para
a educação de adultos inseridos no mercado de trabalho, com os avanços
tecnológicos e a otimização do acesso a internet é possível que, em espaços
distintos, os participantes consigam adquirir conhecimentos e debater sobre o que
foi proposto, além de terem a liberdade sobre local e horário para exercício das
atividades propostas. Dados do CETIC de 2013 informam que aproximadamente
45% da população brasileira já possui acesso à internet no seu domicílio (CEDIC,
2016). Em decorrência disso, a modalidade EaD tem sido comum em programas de
pós-graduação ou cursos de atualização (SILVA et al., 2015).
Nesta modalidade o aluno avalia, estuda, aprende, pesquisa, debate e pratica
sobre determinados assuntos idealizados na proposta do curso (TORREZ, 2005). As
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avaliações individuais ou coletivas sobre os temas estimula a aprendizagem, pois,
além do que é oferecido nos materiais (aulas, artigos científicos, materiais oficiais,
cartilhas e vídeos), é possível que através dos questionamentos realizados, o
participante sinta-se motivado para a pesquisa e leitura de materiais qualificados
aumentando seu conhecimento e contribuindo para crescimento do grupo por meio
de debate nos fóruns e chats disponíveis na plataforma de aprendizagem,
agregando outros olhares sobre o tema.
A convicção é de que atividades educativas como cursos na modalidade EaD
possam contribuir para reduzir os índices de DCNT por meio da socialização do
conhecimento científico produzido no âmbito da Nutrição, as quais poderão
colaborar para escolhas alimentares mais saudáveis. Espera-se que, desse modo, o
participante do curso torne-se um consumidor mais consciente, apto a fazer opções
alimentares mais adequadas a sua saúde e bem estar.
Realizou-se pesquisa em conteúdos impressos e digitais, com atenção
centrada nas diretrizes da 2ª edição do Guia Alimentar para a População Brasileira
(2014). As orientações desse guia são convergentes com os objetivos desse curso,
pois, diferentemente da versão anterior do guia, apresentam uma abordagem
acessível para toda a população, trazendo a alimentação como um ato natural,
saudável, saboroso e balanceado que proporciona prazer, bem estar, saúde e não
somente aporte energético.
Buscou-se referências bibliográficas sobre experiências na aplicação de EaD
em cursos com as temáticas Nutrição e/ou Alimentação, no entanto, não foram
encontrados relatos destas experiências nos bancos de dados pesquisados
(OLIVEIRA et al., 2015; RAPKIEWICZ et al., 2015). Desse modo, o objetivo deste
artigo é relatar a experiência do curso Alimentação: um caminho para a saúde na
modalidade EaD.
Métodos
A divulgação do curso ocorreu na página da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas –
PROGESP da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A seleção dos
participantes, servidores da universidade, dentre os inscritos foi realizada pela
PROGESP/UFRGS. No período de divulgação foi disponibilizado no site o plano de
ensino com as seguintes informações: a) carga horária: 30 horas, distribuídas em 10
semanas; b) modalidade: EaD, 6 horas presenciais (a primeira e a última semana) e
24 a distância na plataforma Moodle Colaboração; c) objetivos (resultados
esperados/ competências a serem desenvolvidas); d) critérios de avaliação e
aferição de assiduidade: 75% de presença, sendo que a assiduidade nas aulas a
distância seria garantida pelo encaminhamento das atividades de fixação e pela
participação nos fóruns propostos; f) cronograma: atividades propostas a cada
semana; g) local e horário das aulas presenciais.
O curso foi estruturado conforme os recursos disponíveis na plataforma de
ensino Moodle (chats, fóruns de discussão, postagem de arquivo, disponibilização
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de materiais visuais, entre outros) com a colaboração de toda a equipe:
nutricionistas, estudantes (graduandos em Nutrição e Ciência da Computação) e
docente do Colégio de Aplicação. Considerando-se a diversidade do público alvo
inicial previsto para este curso (faixa etária, grau de instrução, dificuldades em
ferramentas digitais), não se considerou indicado utilizar ferramentas mais
complexas do Moodle.
Os conteúdos do curso foram apresentados por meio de 10 módulos, um por
semana, com carga horária semanal equivalente a 3 horas. O primeiro e o décimo
módulos foram realizados com atividades presenciais. A temática dos módulos
apresentou as seguintes abordagens: 1. Alimentação nos dias atuais; 2. História da
alimentação e modo de vida contemporâneo; 3. Conceitos básicos de nutrição Alimentos: grupos a que pertencem e suas funções no organismo, e Nutrientes:
macronutrientes e micronutrientes; 4. Alimentos: Orgânicos e funcionais, Fibras, Diet
e Light, e Gordura Trans; 5. Consumidor consciente: cuidados básicos na aquisição,
rotulagem e armazenamento dos alimentos; 6. Preparo dos alimentos; 7.
Alimentação e Saúde: desnutrição, carências nutricionais, sobrepeso e obesidade; 8.
Reeducação alimentar: equilíbrio energético. Peso saudável: caracterização do peso
corporal (IMC) e Atividade física; 9. Alimentação saudável: Guia alimentar para a
população brasileira; 10. Exemplos de cardápio.
Em cada módulo, ou seja, a cada semana, foram disponibilizados materiais
de estudo, os quais continham os conteúdos referentes a uma aula do cronograma e
materiais de apoio como artigos científicos, publicações oficiais, cartilhas e vídeos.
As discussões sobre o curso foram realizadas através de um espaço de convivência
no modelo de chat e em outros dois momentos com a utilização do fórum, como
previsto no cronograma, o primeiro, na quinta semana com a temática: É possível
ser um consumidor consciente?; e o segundo, correspondente ao nono encontro,
apresentado como: O que você entende por hábitos alimentares saudáveis? Nesses
momentos os alunos foram expostos a uma pergunta norteadora e convidados a
debater sobre os assuntos com uma intervenção primária e duas secundárias. A
coordenadora do curso e a tutora atuaram no sentido de estimular a participação e o
debate, bem como sugerindo material adicional para aprofundamento dos
questionamentos, quando necessário.
Nos módulos nos quais não houve atividades interativas, foram
disponibilizadas atividades variadas, divididas em dois blocos. Em um, questões
mais objetivas direcionadas à fixação e à revisão direta do conteúdo em si, como
associação de colunas, palavras cruzadas e questionários com perguntas objetivas.
No outro bloco, perguntas abertas para os participantes que buscassem formas de
se manifestar criticamente sobre os temas abordados. Cada participante podia
escolher qual dos dois blocos de atividade realizar em cada semana.
Para análise das respostas obtidas nos dois fóruns foi criado um corpus
(SANTOS, 2006) para, posteriormente, realizar a exploração do mesmo. Esta
mineração foi desenvolvida a partir do software Wordle, uma ferramenta online que
gera uma nuvem das palavras mais utilizadas do texto em análise. Nessa
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ferramenta, é possível escolher quantas palavras aparecerão na nuvem e, também,
definir layout, direção, cor e fonte das palavras, podendo assim gerar uma nuvem
personalizada de modo a facilitar a análise final. O tamanho das palavras na nuvem
está relacionado com a frequência em que ela é encontrada, quanto maior o seu
tamanho, mais ela aparece no texto.
Além das discussões, foram estipuladas duas opções de exercícios de
fixação: a) modo objetivo - como questões de assinalar (verdadeiro ou falso),
relacionar as colunas, preencher lacunas, resposta única de assinalar e palavras
cruzadas; e, b) modo dissertativo com uma pergunta relacionada à temática em
questão, onde o aluno poderia expressar tanto os conhecimentos adquiridos ao
término do módulo, quanto as suas reflexões sobre os mesmos. A escolha do modo
de exercícios de fixação estava em consonância com preferência dos participantes e
a sua realização garantia a assiduidade no módulo correspondente. A avaliação dos
participantes não teve o intuito de promoção ou não no curso, pois não foram
avaliados a partir de pontuações ou notas, mas por meio da realização das
atividades estipuladas a cada módulo, se era coerente com o que foi oferecido nos
materiais de estudo, e se suficiente quando comparada aos objetivos propostos
(GURGEL; AGUIAR, SILVA, 2013; CAVALCANTE; MELLO, 2015). Em conjunto, a
assiduidade em 75% das atividades propostas garantia a conclusão do curso.
A Plataforma Moodle registra automaticamente os acessos dos participantes
na página do curso, disponibilizando um relatório. Porém esta informação por si só
não confirma a efetiva participação do aluno. Esta fica evidente pelas postagens e
pela resolução de atividades propostas.
Durante o último encontro, em que as atividades foram realizadas
presencialmente, além das atividades referentes ao módulo 10, também foi oferecido
um espaço para que os participantes pudessem realizar uma avaliação oral do
curso, ao mesmo tempo em que foi distribuído um formulário de avaliação de
reação, o qual não necessitava identificação para a entrega e apresentava questões
objetivas com intensidade de aceitação referente às perguntas estipuladas, e outras
dissertativas. Os participantes autorizaram a divulgação das intervenções e
postagens realizadas nas aulas presenciais e na plataforma Moodle.
3. Resultados
Foram selecionados 30 participantes para o curso. Na primeira aula, os participantes
tiveram auxílio de tutores para resolver possíveis dificuldades no acesso à
plataforma de ensino Moodle e, a partir de então, todos foram orientados a seguir as
atividades propostas pelo cronograma e ilustradas na página do curso.
3.1 Atividades em aulas presenciais
No primeiro encontro do grupo, realizaram-se atividades integradoras: foram
distribuídos imagens de frutas que se complementavam, cada participante deveria
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achar sua “metade”, formando duplas, as quais iriam conversar e, posteriormente,
deveriam apresentar o seu colega. Após as apresentações seguiram-se as
atividades com perguntas norteadoras: 1) Quais são as suas expectativas em
relação a esta ação de aperfeiçoamento (individual)? 2) O que você entende por
saúde? 3) O que você entende por alimentação saudável?. Os participantes
escreviam de forma resumida em um papel as suas considerações, as quais
formaram um painel de respostas à pergunta correspondente. O resultado da
mineração dos textos das questões encontra-se nas Figuras 1, 2, 3,
respectivamente.

2

1

Figura 1 Expectativas dos participantes em
relação à ação de aperfeiçoamento.
Figura 2 Respostas à questão O que você
entende por saúde?
Figura 3 Respostas à questão O que você
entende por alimentação saudável?
*Nuvens geradas pela ferramenta online wordle, a

3 partir dos depoimentos dos participantes.

No segundo encontro presencial e último módulo do curso, foi desenvolvida
uma atividade de montagem de cardápios, assim testando os conhecimentos
adquiridos ao longo do curso de maneira prática. Foram utilizadas imagens de
alimentos para que o grupo conseguisse compor suas principais refeições: café da
manhã, almoço e jantar. Houve discussão, questionamento e sugestões de todos os
alunos nas práticas individuais.
3.2 Atividades em EaD
A avaliação das atividades de fixação revelou que o grupo obteve mais de 90% de
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acertos nas atividades propostas, demonstrando comprometimento e entendimento
na realização dos exercícios e consequentemente, dos conteúdos abordados.
A partir das respostas encontradas nos debates realizados nos dois fóruns,
construiram-se duas nuvens, a primeira ilustrada na Figura 4 referente ao primeiro
fórum, e a segunda, na Figura 5 correspondendo ao segundo. A criação foi realizada
com 50 palavras. A Figura 4 apresenta o resultado da pergunta “É possível ser um
consumidor consciente?”. A ligação das palavras encontradas com as demais
apresentadas na Figura 4 mostra coerência na compreensão do tema sugerido. O
percentual dos inscritos que participou dos debates no primeiro fórum foi de 80%. Já
no segundo, a adesão dos participantes foi maior, representando 87% dos
participantes. Também neste fórum observou-se a mesma coerência e
compreensão, como já constatado no anterior, ilustrada na Figura 5 e que se refere
à pergunta: O que você entende por hábitos alimentares saudáveis?

4

5

Figura 4 Respostas à questão É possível ser um consumidor consciente?
Figura 5 Respostas à questão O que você entende por hábitos alimentares saudáveis?
*Nuvens geradas pela ferramenta online wordle, a partir dos depoimentos dos participantes no 1º e 2º Fórum.

3.3. Avaliação do Curso
O planejamento, a coordenação e a execução da ação de capacitação foram
avaliados positivamente por 95% dos participantes, dados obtidos através de
formulário de avaliação de reação realizado no último encontro do curso.
A avaliação dissertativa indicou: satisfação com a capacitação, incentivo a
continuidade com aprofundamento dos conteúdos e reconhecimento de que a
capacitação contribuiu para mudanças nas condutas alimentares, contribuindo para
uma melhor alimentação. Alguns enfatizaram a conveniência da realização do curso
na modalidade a distância.
4. Discussão e considerações finais
Os temas alimentação e nutrição são constantemente foco da mídia, muitas vezes
alardeando alimentos milagrosos, ostentando informações incompletas ou
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inadequadas, contribuindo para a confusão do público leigo. A Nutrição é uma
ciência com diversas linhas de pesquisa, cujos resultados devem ser vistos com
cautela, uma vez que as evidências encontradas necessitam de estudos adicionais e
de tempo para sua confirmação e, muitas vezes, a divulgação prematura das
mesmas pode ser um fator de confusão. Por isso, é importante que profissionais
habilitados em Nutrição possam divulgar os conhecimentos mais consolidados na
área com o intuito de contribuir para a ampliação da visão crítica diante de tantas
informações, tornando a população mais apta a fazer escolhas saudáveis.
O Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2006, apresentou
as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a nossa população. Porém, foi
construído a partir de instrumentos mais técnicos e não tão acessível para a maioria
da população do que a versão atual, lançada em 2014, a qual apresenta abordagem
mais acessível, reforçando a alimentação in natura e minimamente processada,
capaz de proporcionar, além de nutrientes e aporte energético, bem estar e saúde.
Conseguiu-se observar o quanto este tema foi compreendido pelos participantes ao
serem analisadas as suas reflexões ao longo do curso. Alguns exemplos encontramse a seguir.
Quando se tem o conhecimento, se podem fazer as escolhas corretas. De fato, o ato
de comer está relacionado a valores sociais, culturais, afetivos, sensoriais.
(Participante 1)
Confesso que estava no piloto automático de entrar no super e sair com as compras
de sempre, mas a sacudida deste curso fez eu reavaliar minhas prioridades. O
resultado imediato é que suprimi os temperos completos prontos, os caldos Maggi, os
sucos de caixinha, massas instantâneas e passei a utilizar temperos em minhas
refeições. Produzi uma horta em minha sacada com salsão, manjerona, tomilho,
orégano e tempero verde e passei a utilizá-los, diminuindo o sal. O resultado é
saboroso. [...] Outra expectativa tem relação com o curso e a reflexão que ele
provoca de nos tirar da zona de conforto e de nos fazer aprimorar nossos hábitos
alimentares. (Participante 2).
Os materiais de estudo propostos pelo curso têm colaborado para a reflexão sobre os
hábitos alimentares em minha família. Considero uma alimentação saudável aquela
que foi preparada com carinho e compartilhada com muito amor e alegria com
pessoas queridas. Compreendi que os alimentos pouco processados são os melhores
para oferecer à mesa da família visto que são mais saudáveis. (Participante 3)
O ato de alimentar-se possui inúmeros fatores relacionados: a percepção do indivíduo
em relação ao alimento (caráter simbólico e psicológico), ou seja, qual seu significado
na sociedade em que vive, e também o significado que ele mesmo atribui ao fato de
comer este alimento; o funcionamento bioquímico do alimento, sua relação com o
corpo e suas consequências; o processo de produção, o que envolve as relações de
trabalho nas quais foi produzido e o decorrente impacto ambiental. Todos estes
fatores estão interligados e estão implicados no ato de alimentar-se. (Participante 4)
Conhecer um pouco mais sobre os rótulos dos alimentos, por exemplo, acabou me
dando mais elementos para pensar sobre a tão sonhada alimentação saudável; assim
como saber diferenciar produtos light e diet; orgânicos, as gorduras desejáveis
daquelas a evitar (saturadas)… Enfim, alimentação saudável nos exige também
conhecer e saber escolher, diferenciar, ponderar aquilo que supermercados diversos
(e feiras) nos oferecem. O curso tem me ajudado bastante! (Participante 5)
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Inicialmente, pensou-se que o público alvo do curso seria pessoas que
apresentavam sobrepeso, obesidade e com hábitos alimentares inadequados. O que
se encontrou foi a procura predominante de participantes com alta escolaridade, boa
alimentação e peso adequado. Contudo, a caracterização dos participantes não
desmerece o impacto dos conhecimentos trabalhados, pois além do conhecimento
para si, estes participantes se tornam multiplicadores das informações junto a
colegas e familiares.
Considerou-se que a metodologia aplicada foi adequada, uma vez que os
participantes atuavam em diversos pólos da Universidade, com cargas horárias
distintas e que dificilmente seria possível contemplar um curso com essa temática
em âmbito presencial, já que não viabilizaria a presença de todos. Além disso, a
maioria deles possuía acesso em seu trabalho às tecnologias de informação e
comunicação (TIC) e internet livre, o que possibilitou o acompanhamento do curso
em seu próprio ambiente de trabalho, sem que tivessem que dispor de horários
fixos, e assiduidade em sala de aula.
Para a equipe, a aceitação dos participantes foi essencial, já que se tratou da
primeira edição do curso, com o desafio do oferecimento predominantemente na
modalidade EaD (24h/30h). A possibilidade de agrupar os participantes virtualmente,
sem a necessidade de aulas presenciais, com horários estipulados e fixos, sendo
livre a rotina mais confortável a cada integrante, além da alta aplicação dos
conhecimentos adquiridos nas próprias atividades dos participantes, reforçam a
dinâmica positiva do curso.
A aceitação positiva dos alunos pode ser oriunda de diversos fatores,
entre eles, a flexibilidade do local e do horário para estudo; temática provocadora, a
qual incentivava o interesse e a adesão ao curso; apoio e incentivo constante da
equipe organizadora; e assuntos abordados com clareza, com linguagem de fácil
compreensão. As temáticas atenderam as expectativas dos participantes em um
percentual de 100%, conforme resultados da avaliação. Sendo coerente a baixa
evasão dos participantes (2/30), demonstrando interesse dos participantes na
temática e no material disponibilizado.
Tem-se a expectativa de que esse curso se constitua numa experiência
piloto para que, em decorrência da aprendizagem adquirida, tanto o curso possa ser
replicado para outro público, quanto a equipe possa avançar no desenvolvimento de
outras propostas educativas em ambientes virtuais.
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RESUMO - O presente artigo teve como objetivo apresentar a primeira oferta do
curso Formação Técnico-Pedagógica de professores, gestores e técnicos de
Educação a Distância do CAED/UFMG. Essa iniciativa está atrelada ao Plano Anual
de Capacitação Continuada (PACC) da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os dados coletados foram oriundos de dois
questionários aplicados com os participantes. O primeiro questionário, intitulado
“Questionário de Satisfação”, trazia perguntas sobre a avaliação dos participantes
concluintes do curso e o segundo questionário, “Pesquisa de Evasão”, foi enviado
aos cursistas que não concluíram o curso. Ambos tiveram o objetivo analisar os
pontos positivos e negativos do curso. A análise dos resultados das duas pesquisas
mostram que o curso foi bem avaliado tanto pelos concluintes, quanto pelos cursistas
que não concluíram. A melhoria de currículo foi a motivação principal nos dois grupos
para a participação, contribuindo para que estes saibam lidar, planejar e executar as
atividades pertinentes à EaD. Por fim, para as próximas ofertas do curso, considerase importante a adequação da carga horária ao volume de conteúdo e de atividades,
a reformulação das atividades e a oferta não simultânea das disciplinas dos três
perfis.
Palavras-chave: Formação Continuada. Educação a Distância. PACC.
ABSTRACT - This paper aims to present the first offer of ““Formação TécnicoPedagógica de professores, gestores e técnicos de Educação a Distância” of
CAED/UFMG. This initiative is linked to the Plano Anual de Capacitação Continuada
(PACC) of the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES). The data were collected from two questionnaires applied to the
participants. The first questionnaire, entitled "Satisfaction questionnaire", featured
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questions about the evaluation of graduates participants from the course and the
second questionnaire, was sent to participants who have not completed the course.
Both had the objective to analyze the positive and negative points of the course. The
analysis of the results of the two surveys shows that the course was well reviewed
by both the participants that completed and not completed. The improvement of
curriculum was the primary motivation in both groups for participation, contributing so
that they can deal, plan and execute the activities pertinent to Distance Education.
Finally, for the next course offerings, it is considered important to the adequacy of
the workload the volume and content of activities, the reformulation of activities and
the offer of subjects simultaneously on three profiles.
Keywords: Continuing Formation. Distance Education. PACC.

INTRODUÇÃO
A Educação a Distância (EaD) está presente no Brasil desde o século passado[1].
Contudo, a modalidade ganhou destaque somente nas últimas décadas, devido,
principalmente, ao advento das tecnologias digitais e ao seu marco regulatório, criado
a partir da promulgação da Lei nº 9.394 de 1996 (Diretrizes e Bases da Educação –
LDB) [2]. A partir de então, ocorreu a expansão da modalidade no país, que se
intensificou a partir dos anos 2000, especialmente no ensino superior[3].
Na UFMG, as iniciativas de EaD iniciaram-se na década de 1970. Ao longo dos
anos, a Universidade tem desenvolvido ações no sentido de institucionalizar a
modalidade, como a adesão à UAB[4], a oferta de cursos de graduação e de pósgraduação, a capacitação dos profissionais envolvidos com a modalidade e a
realização de eventos acadêmicos. Em 2003, foi criado o Centro de Apoio à Educação
a Distância (CAED) que tem por finalidade a implantação, estruturação e articulação
da EaD na UFMG. O Centro apoia a oferta de cursos de graduação, especialização,
aperfeiçoamento e atualização em parcerias com outras instituições.
O CAED possui diversas funções, dentre as quais, propiciar formação
continuada aos profissionais envolvidos com a modalidade na universidade. Nesse
sentido, o Centro propôs uma formação em serviço a esses profissionais, o curso de
“Formação Técnico-Pedagógica de Professores, Gestores e Técnicos de Educação a
Distância”. Essa iniciativa está atrelada ao Plano Anual de Capacitação Continuada
(PACC) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
e vem ao encontro do que é recomendado pelos Referenciais de Qualidade para
Educação Superior a Distância (2007), os quais estabelecem que “a instituição deve
indicar uma política de capacitação e atualização permanente destes profissionais”.
Corroborando com essa perspectiva, Kenski (2013, p. 114), considera que a EaD
necessita de:
uma formação abrangente e orientada que envolva o conhecimento do processo
pedagógico, a seleção e adequação da proposta de curso ou disciplina às
especificidades dos meios tecnológicos envolvidos, a gestão do processo educacional
em rede, a produção de materiais comunicativos, a condução dos processos e
estratégias para acolhimento e permanência dos alunos em estado de aprendizagem
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permanente, entre outras tantas necessidades que são específicas dos múltiplos tipos
de oferta de modalidades de cursos a distância (KENSKI, 2013, p. 114-115).

As discussões acerca da necessidade de formação dos profissionais da
educação ganham amplitudes diferenciadas quando se relacionam à EaD. Desse
modo, o objetivo do curso é proporcionar a capacitação aos profissionais envolvidos
com a modalidade, contribuindo para que estes saibam lidar, planejar e executar as
atividades atinentes à EaD, com vistas a atender aos ideais de qualidade almejados
para a educação pública. O relato que realizamos apresenta o curso de capacitação
ofertado pelo CAED e faz a análise estatística da sua primeira oferta.

APRESENTAÇÃO DO CURSO
O curso de “Formação Técnico-Pedagógica de Professores, Gestores e Técnicos de
Educação a Distância” foi elaborado em razão da necessidade percebida pelo CAED
de oferecer uma capacitação para os profissionais vinculados aos cursos e demais
atividades relacionadas à EaD na UFMG, especialmente aquelas ligadas ao Sistema
UAB. A formação inicial foi planejada para qualificar os professores, gestores
(coordenadores de curso, coordenadores de polo de apoio presencial, coordenadores
de tutoria) e técnicos (secretários, técnicos de informática, técnicos de laboratório,
bibliotecários, entre outros) que atuam nos cursos a distância.
O curso, com carga horária total de 270 (duzentas e setenta) horas, divididas em três
perfis de 90 (noventa) horas cada (Pedagógico, Gerencial e Tecnológico) é ofertado
totalmente a distância por meio da plataforma Moodle. Cada perfil é composto por três
disciplinas de 30 (trinta) horas com duração de três meses. As disciplinas que
compõem os perfis buscam contemplar as principais temáticas pedagógicas
envolvidas no trabalho em EaD (desenho instrucional, produção de material didático,
mediação e avaliação); os processos e ferramentas necessários para a gestão do
ensino à distância (gestão da EaD, gestão administrativa e financeira, gestão de
pessoas e equipes) e as principais tecnologias envolvidas no ensino a distância
(ambiente virtual de aprendizagem, ferramentas tecnológicas, mídias educativas). As
três disciplinas de cada perfil foram realizadas simultaneamente e as atividades foram
acompanhadas e avaliadas pelos tutores, favorecendo a construção do conhecimento
de forma continuada por meio de atividades em grupo, questionários, produção de
textos e participação de fóruns.

[1] No Brasil, a educação a distância se inicia com a oferta de cursos por correspondência no ano de
1904, seguindo o movimento internacional, que possuía o objetivo de suprir as necessidades
educacionais dos países industrializados (FONSECA, 2013, p.16).
[2] Conforme estabelecido no Art. 80: “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação
de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação
continuada” (BRASIL, 1996, p. 43)
[3] O Censo da Educação Superior de 2014 demonstra que o número de alunos matriculados na EaD
atingiu 1,34 milhão, considerando-se o período de 2003-2014, o que já representa uma
participação de 17% das matrículas da educação superior (MEC/INEP, 2014).
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[4] Em síntese, a UAB consiste num sistema de formação que, por meio de parcerias com instituições
públicas de ensino superior, objetiva expandir e democratizar a oferta de cursos no Brasil. Para
conhecer um pouco mais sobre esse Sistema, recomenda-se o acesso ao site:
<http://uab.capes.gov.br/>.

Perfil

Disciplinas
Design Instrucional

Pedagógico

Gerencial

Tecnológico

Carga
horária
30h

Produção de material didático para a educação a
distância
Mediação e avaliação em EaD

30h

Gestão da EaD

30h

Gestão administrativa e financeira pública

30h

Gestão de pessoas

30h

Moodle

30h

Ferramentas tecnológicas: uso em processos
administrativos e para o aprendizado
Tecnologias e Mídias Educativas

30h

30h

30h

Tabela 1 - Perfis, disciplinas e carga horária do curso

Os professores autores dos materiais didáticos das disciplinas e os tutores que
atuaram no curso foram selecionados e capacitados pelo CAED. Os cursistas foram
selecionados por meio de processo seletivo, com edital que previa vagas para o
público prioritário (profissionais que atuam nos cursos a distância da UFMG/UAB) e
para o público externo (interessados em geral), totalizando 450 (quatrocentos e
cinquenta) vagas. O CAED recebeu 5.322 (cinco mil, trezentas e vinte e duas)
inscrições, sendo 651 (seiscentas e cinquenta e uma) para o público prioritário e 4.671
(quatro mil, seiscentas e setenta e uma) para o público externo. Os cursistas do
público externo foram selecionados por meio de sorteio público.

ANÁLISE DA OFERTA
A formação se deu entre os dias 14 de setembro de 2015 a 7 de dezembro de 2015.
Foram inscritos 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) alunos, desses 130 (cento e
trinta) concluíram o curso.
As tabelas a seguir apresentam os dados estatísticos da primeira oferta do
curso:
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Perfil

Inscritos Concluintes

%

Gerencial

154

51

33

Tecnológico

151

35

23

Pedagógico

152

44

29

Tabela 2 - Número de inscritos e concluintes por perfil

Tipo de público
Público Externo
Público Prioritário

Número de inscritos
212
245

%
46%
54%

Tabela 3 - Número de inscritos de acordo com público do curso

Nunca acessaram:
Pediram desligamento:
Abandonaram:
Concluíram:

65
23
239
130

14%
5%
52%
29%

Tabela 4 - Desempenho dos inscritos no curso

Os dados apresentados evidenciam o alto índice de evasão ocorrido durante o
curso. A questão da evasão na educação à distância é motivo de estudo por parte de
vários especialistas que apontam alguns fatores como os principais responsáveis pelo
fenômeno.
Netto et ali (2010)[5] apontam os seguintes causas para a evasão:


Fatores financeiros



Falta de tempo



Não adaptação ao método



Obrigatoriedade de provas presenciais

Em relação ao curso analisado neste trabalho, podemos desconsiderar “fatores
financeiros” por ser um curso gratuito, custeado por verbas da CAPES/MEC, na qual
o aluno necessitava dispor de recursos informáticos apenas. O fator “obrigatoriedade
de provas presenciais” também não se aplica ao curso, uma vez que as atividades
avaliativas eram on-line. Restam os fatores “falta de tempo” e “não adaptação ao
método” como possíveis causas de evasão aplicáveis ao curso em questão.
Para compreender as razões da evasão relacionadas especificamente ao curso
“Formação Técnico-Pedagógica de Professores, Gestores e Técnicos de Educação a
Distância”, fizemos uma consulta informal aos inscritos no curso. Foram aplicados dois
questionários com a utilização de uma ferramenta de formulários da internet.
O primeiro “Questionário de Satisfação”, trazia perguntas sobre a avaliação dos
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___________________________________________________________________________
participantes concluintes do curso sobre aspectos como: o público (geral ou
prioritário), o perfil escolhido (tecnológico, gerencial ou pedagógico), a motivação para
inscrição e a avaliação sobre metodologia, atividades, adequação conteúdo/carga
horária, navegação no ambiente virtual de aprendizagem, apresentação visual.
[5] Leia mais em: A EVASÃO NA EAD: INVESTIGANDO CAUSAS, PROPONDO ESTRATÉGIAS,
disponível em: http://www.alfaguia.org/wwwalfa/images/ponencias/clabesII/LT_1/ponencia_completa_26.pdf

O questionário teve 53 respondentes, com maior participação dos cursistas
pertencentes ao público prioritário.
Os índices de respondentes por perfil foram, tecnológico (37,7%), pedagógico
(34%) e gerencial (28,3%), conforme pode ser observado no gráfico a seguir:

Gráfico 1 - Respondentes em cada perfil

Em relação às principais motivações para participação no curso, constatamos
que tiveram maior relevância, “melhoria do currículo” (49%), seguida de “formação
livre” (26%) e “progressão profissional” (25%). Nenhum cursista escolheu a gratuidade
como principal motivação.

Gráfico 2 – Principais motivações para se inscrever no curso
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Nas perguntas de avaliação de quesitos do curso, tivemos os seguintes
resultados:

Gráfico 3 - Avaliação do curso

Para metodologia e conteúdo do curso: regular (1), bom (7), excelente (20) e
muito bom (25).

Gráfico 4 - Metodologia e conteúdo do curso

As atividades propostas no curso foram avaliadas em três conceitos diferentes.
Conceito

Quantidade

%

Bom

8

15

Muito bom

29

55

Excelente

16

30

Tabela 5 - Avaliação das atividades propostas

Os cursistas foram questionados também em relação a adequação do
conteúdo/atividades à carga horária.
___________________________________________________________________________
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Conceito

Quantidade de respostas

%

Regular

3

5

Bom

18

34

Muito bom

19

36

Excelente

13

25

Tabela 6 – Adequação do conteúdo e atividades à carga horária

A percepção visual do ambiente de estudos, fator fundamental de desempenho
em cursos EaD, teve avaliação positiva por parte dos cursistas.
Conceito

Quantidade de respostas

%

Bom

6

11

Muito bom

21

40

Excelente

26

49

Tabela 7 - Avaliação da percepção visual

Observa-se na avaliação do curso a variação dos conceitos entre bom, muito
bom e excelente. O que denota um retorno satisfatório dos cursistas em relação aos
aspectos fundamentais do curso. O conceito regular presente nos quesitos
metodologia, adequação de conteúdo e atividades à carga horária e navegação e
acesso ao curso indica que tais quesitos deverão ser reavaliados antes de uma
próxima oferta.
Dentre as questões mais relevantes, chamou a atenção a pergunta sobre os
motivos de evasão do curso. Observou-se a preponderância de motivos pessoais e
dificuldades em relação a disponibilidade de tempo dedicado aos estudos.
Motivos de evasão
Quantidade
Motivos pessoais
20
Dificuldade de adequação de tempo
17
Dificuldade para acesso e navegação
7
Conteúdo e metodologia abaixo da expectativa
7
Dificuldade para realizar as atividades propostas
4
Outros
13

%
30
25
10
10
6
19

Tabela 8 – Principais motivos de evasão

Os cursistas foram perguntados ainda sobre o desejo de realizar nova formação
por meio de cursos ofertados pelo CAED, sendo que 97% deles responderam
positivamente.
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Análise dos Resultados
As análises dos resultados das duas pesquisas mostram que o curso foi bem avaliado
tanto pelos concluintes, quanto pelos cursistas que não concluíram. A melhoria de
currículo foi a motivação principal nos dois grupos para a participação. A metodologia
foi bem avaliada no primeiro grupo e não constituiu principal motivo de evasão no
segundo grupo. Por fim, a dificuldade de adequação à carga horária ao tempo pessoal
disponível foi o fator de dificuldade apontado em ambos os grupos. Os motivos
pessoais foram apontados como principal motivador da evasão no grupo dois.
Segundo o Censo ABED 2014, a evasão é apontada como um dos maiores
obstáculos enfrentados nos cursos EaD [6]. Segundo o documento, a “falta de tempo
para estudar ou participar do curso é apontada pela maioria das instituições como
principal motivo para evasão nas diferentes modalidades de EAD pesquisadas.”
(ABED, 2014). Como pudemos comprovar em nossa pesquisa, esse foi o fator
preponderante no caso do curso analisado.
A título de comparação, das cem instituições pesquisadas pela ABED em 2014,
das que forneceram dados de evasão, a falta de tempo e a não adaptação à
metodologia
preponderaram.
Como
podemos
ver
abaixo:

Figura 1 - Principais causas de evasão em cursos a distância. Fonte: Censo da ABED
2014.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise do caso apresentado neste estudo permitiu observar a aplicação prática da
EaD na UFMG, considerando o contexto histórico da modalidade no Brasil, bem como
as ações do CAED em busca da qualificação dos profissionais que atuam ou
pretendem atuar na educação a distância. O grande número de candidatos
interessados em participar do Curso de Formação de Professores, Gestores e
Técnicos em Educação a Distância, ofertado pelo CAED, reflete a importância dada à
capacitação de mão de obra para o trabalho com esta modalidade de ensino. O baixo
___________________________________________________________________________
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número de concluintes no curso analisado (130) explica-se pelo alto índice de evasão
(52%), seguido pelo índice de inscritos que nunca acessaram o ambiente de estudos
(14%) e outros (5%) que pediram desligamento.
Quando perguntada sobre os motivos de evasão, a maioria alegou motivos
pessoais (29,4%) e dificuldades em adequação do tempo (25%). Esses dados vão ao
encontro das informações apuradas no Censo da ABED no ano de 2014, que apontam
a falta de tempo para estudar como a principal causa de evasão nos cursos na
modalidade a distância.
Para as próximas ofertas do curso, considera-se importante a adequação da
carga horária ao volume de conteúdo e de atividades, a reformulação das atividades
e a oferta não simultânea das disciplinas dos três perfis. Bem como a apresentação
detalhada da metodologia e das especificidades do estudo na modalidade Educação
a Distância.
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Resumo
A interdisciplinaridade na Educação a Distância demonstra a necessidade de se
repensar nos modelos pedagógico-didáticos e educacionais aplicados a esta
modalidade. Por isso, este trabalho teve por finalidade apontar uma experiência
entre duas disciplinas com ementas e conteúdos diferentes, no curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Goiás, que
convergiu em uma proposta ousada de transpor em um Ambiente Virtual de
Aprendizagem as possibilidades inerentes de uma educação e formação docente
voltada para transformação e mudança na postura do futuro professor em relação
a sua prática docente. Para isso, utilizou-se de uma abordagem qualitativa, com
levantamento bibliográfico e pesquisa de campo, além da análise das ferramentas
disponíveis no moodle como: fóruns, chat’s, atividades presenciais, dentre outros,
onde foram analisadas e realizadas a transcrição dos discursos e comportamentos
apresentados pelos discentes no transcorrer das duas matérias: Prática do Ensino
de Ciências e Educação Inclusiva. Dessa forma, constata-se que é possível uma
abordagem interdisciplinar na EaD, desde que se estabeleça um diálogo no
processo de planejamento, construção e desenvolvimento das disciplinas
envolvidas, além de colocar em ação a criatividade, e as habilidades necessárias a
ação docente no processo de inclusão dos alunos deficientes.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Educação a Distância. Prática Docente.
Educação Inclusiva.

Abstract
The interdisciplinarity in Distance Education shows the need to rethink the
pedagogical-didactic and educational models applied to this mode. Therefore, this
paper aims to point an experience between two subjects with menus and different
content in the course of degree in Biological Sciences from the Goiás State
University, who converged on a daring proposal to transpose into a Virtual Learning
Environment inherent possibilities a teacher education and training focused on
transformation and change in the future teacher attitude towards their teaching
practice. For this, we used a qualitative approach with literature and field research,
as well as analysis tools available in Moodle as foruns, chats, classroom activities,
among others, which were analyzed and carried the transcript of the speeches and
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behavior presented by students in the course of two subjects: Science Teaching
Practice and Inclusive Education. Thus, it appears that an interdisciplinary
approach in distance education is possible, provided it is established a dialogue in
the planning process, construction and development of disciplines involved, and put
into action the creativity and skills to teaching activities in the process inclusion of
disabled students.
Keywords: Interdisciplinarity. Distance Education. Teaching Practice. Inclusive
education.

1. Introdução
A Interdisciplinaridade tem sido tema de debate em diversos contextos. Dentre eles,
no processo formativo docente. Sabe-se que o termo interdisciplinaridade não
possui um sentido único e estável. Embora existam muitas formas diferentes de se
expressar, o princípio fundamental de todas elas é o mesmo: “a interdisciplinaridade
caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de
integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”
(FAZENDA, 2003, p. 25). O mesmo autor relata ainda que para que a
interdisciplinaridade aconteça, requer antes de tudo, uma atitude, ou seja,
disposição para vivenciá-la.
Nesse sentido, a essência para a efetivação da interdisciplinaridade é o
trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento, um real trabalho de
cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento que integre objetivos,
atividades, procedimentos, planejamentos e que propicie o intercâmbio, a troca e o
diálogo entre docentes e acadêmicos (NOGUEIRA, 2003).
Para Nogueira (2003), o ponto de partida para a execução de uma proposta
interdisciplinar deve ser a atividade proposta a ser trabalhada, levando em
consideração os objetivos do projeto pedagógico do curso, os objetivos das
disciplinas envolvidas, onde se quer chegar, respeitando a realidade local e regional
na qual está inserido. Desse modo, o processo de integralização entre as disciplinas
evita a abordagem isolada de conteúdos afins e fornecem ao graduando uma
dimensão maior do aprendizado, estimulando o pensar criativo e reflexivo sobre as
diversas realidades à sua volta, buscando a criação de novos conhecimentos e a
não a fragmentação dos saberes.

2. Educação a distância
Dentro de uma perspectiva histórica para Belloni (2009, p. 56) a Educação a
Distância passa por diversos momentos, no século XIX, esta se caracteriza pelo
ensino realizado mediante material impresso por meio de correspondência. Nos
anos 60, mescla os materiais impressos e a utilização de “multimeios a distância” e,
nos anos 90 surge mediante o advento e a disseminação das novas tecnologias da
informação e comunicação.
Este segmento segundo o Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005 em seu
artigo 1º é uma:
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[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.
(BRASIL, 2005).

Segundo Moore (1990 apud BELLONI, 2009, p. 26) a Educação a Distância é:
[...] uma relação de diálogo, estrutura e autonomia que requer meios
técnicos para mediatizar esta comunicação. Educação a distância é um
subconjunto de todos os programas educacionais caracterizados por:
grande estrutura, baixos diálogos e grande distância transacional. Ela inclui
também a aprendizagem.

Em ambas as apreciações percebe-se um aspecto inerente ao conceito de
Educação a Distância, a mediação é realizada por meio de mídias interativas de
Comunicação e Informação, que organiza um modelo de aprendizagem onde os
diversos atores (professores, tutores, alunos) se encontram separados em termos
temporais e espaciais, mas reunidos em tempos e lugares diferentes ou não, em um
Ambiente Virtual de Aprendizagem.
A Educação a Distância neste contexto proporciona então, à mobilidade do
sujeito em função destas mídias proporcionando ao acadêmico ou qualquer pessoa
que queira se capacitar e profissionalizar a chance de realizar suas atividades
acadêmicas em qualquer lugar ou espaço que tenha internet, um computador e
acesso a estas mídias. Neste sentido, podemos inferir que a Educação a Distância é
uma modalidade de ensino, que se constitui mediante as Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC’s), possibilitando uma forma diferente de ensinar e aprender,
uma vez que, o aluno é quem administra seu tempo e local de estudo.

3. A interdisciplinaridade na EaD
O papel da universidade, ao longo dos últimos anos, tem estimulado reflexões frente
às novas conjunturas mundiais. A função das universidades não é de apenas
diplomar acadêmicos para novas funções de trabalho, mas também para realizar de
forma consciente e autônoma a cidadania, o senso crítico e o desenvolvimento
intelectual: pontos chaves no processo de inserção social e profissional (BAETA
NEVES, 1992).
Ribeiro (2003) relata que essa compreensão do papel das universidades
reforça a ideia de que o processo educacional formal deve zelar pela qualidade da
formação acadêmica e, também, priorizar o desenvolvimento de conhecimentos,
valores sociais em função dos novos saberem que se produzem, além das
competências e habilidades exigidas em um novo perfil profissional. Para se adquirir
tais valores e conhecimentos faz-se necessário que a formação profissional faça um
link entre teoria e prática, ciência e trabalho.
Nesse sentido, o modo de ensinar nas instituições do ensino superior do
Brasil, guiado por um padrão linear é feito de maneira que dissocia pensamento e
ação se distanciando da realidade. Hartman e Zimmermman (2009) mostram que o
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uso da interdisciplinaridade não é uma proposta de disputa entre as disciplinas, mas
uma ação didática em conjunto, cuja finalidade é o de ampliar a visão do acadêmico
a respeito de certos conhecimentos, consequentemente contribuindo na sua
formação profissional.
Sabe-se que o termo interdisciplinaridade não possui um sentido único e
estável. Embora existam muitas formas diferentes de se expressar, o princípio
fundamental de todas elas é o mesmo: “a interdisciplinaridade caracteriza-se pela
intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das
disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa” (FAZENDA, 2003, p. 25).
O mesmo autor relata ainda que para que a interdisciplinaridade aconteça, requer
antes de tudo, uma atitude, ou seja, disposição para vivenciá-la.
Neste caso, a essência é o trabalho de integração das diferentes áreas do
conhecimento, um real trabalho de cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao
planejamento. Com isso, se faz necessária uma equipe que integre objetivos,
atividades, procedimentos, planejamentos e que propicie o intercâmbio, a troca e o
diálogo entre docentes e acadêmicos (NOGUEIRA, 2003).

4. Metodologia
Neste trabalho optou por trabalhar com uma abordagem qualitativa, pois este tipo de
pesquisa “questiona e põe em dúvida o valor da generalização, além de ser
desafiadora, instigante e agradável”, porque estimula o pesquisador a parar mais
tempo em campo (RAMPAZZO, 2005, p. 58).
Quanto ao objetivo da pesquisa esta se caracteriza como uma análise
exploratória, pois além de descrever, busca na própria realidade da Educação a
Distância como a interdisciplinaridade pode modificar o processo de capacitação
docente. Para Andrade (2010, p. 112) são finalidades de uma pesquisa exploratória,
sobretudo quando bibliográfica “proporcionar maiores informações sobre
determinado assunto”.
Neste mesmo sentido, utilizou-se a pesquisa de campo, tendo em vista que
se trata de um levantamento sobre a aprendizagem dos graduandos do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas – modalidade à distância, principalmente,
quando as disciplinas utilizam o processo de interdisciplinaridade na capacitação
docente buscando alinhar formação/reflexão e reflexão/ação.
Nessa perspectiva, para a obtenção dos dados da pesquisa, utilizou-se o
ambiente virtual de aprendizagem – Plataforma Moodle mediante as atividades
propostas e desenvolvidas com alunos regularmente matriculados nos Polos UAB de
Aparecida de Goiânia e Formosa nas disciplinas de Prática de Ensino de Ciências e
Educação Inclusiva para a análise da percepção dos alunos(as) em relação ao
modelo interdisciplinar proposto, bem como, o desenvolvimento das atividades que
foram relacionadas entre as disciplinas. Os dados foram analisados a partir dos
fóruns, chat’s, atividades e avaliações integradas a partir dos discursos dos próprios
discentes e suas inquietações quanto à prática docente e a inclusão escolar.
___________________________________________________________________________

5

___________________________________________________________________________

5. Relato de experiência
1ª Etapa
Trabalhar com interdisciplinaridade na Educação a Distância é uma dinâmica
complexa porque implica na presencialidade dos professores formadores que às
vezes não dispõe de tempo para tal.
Contudo, para desafiar as possibilidades de ensino nesta modalidade as
disciplinas de Prática Docente e Educação Inclusiva se organizaram para quebrar
esta barreira utilizando o espaço no curso de Licenciatura de Ciências Biológicas da
Universidade Estadual de Goiás. Dessa forma, iniciou-se em dois mil e quinze uma
parceria nas disciplinas citadas para implementar este desafio que prescinde e
demanda tempo no planejamento.
2ª Etapa
As disciplinas trabalhadas neste primeiro momento foram compostas pelas
seguintes ementas: Práticas de Ensino de Ciências: Estudo da realidade,
organização e gestão da escola de Ensino Fundamental. Reflexão sobre a prática
pedagógica, o histórico e as perspectivas do ensino de Ciências. Proposta de
mudança consciente da prática pedagógica considerando os Parâmetros
Curriculares Nacionais do 3° ciclo (5ª e 6ª séries) e os temas transversais (educação
ambiental, ética e pluralidade cultural). Educação Inclusiva: As tendências
contemporâneas das Políticas Educacionais para a Educação Inclusiva, com base
na Carta de Salamanca, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e Constituição Federal. As diferentes formas de
deficiência e as possibilidades educacionais. A prática da inclusão e as concepções
de educação, introduzindo a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a modalidade
diferenciada para a comunicação (gestual/visual). Os processos de ensinoaprendizagem, de avaliação e relações escola-família/comunidade, professor-aluno,
aluno-aluno.
3ª Etapa
No processo de construção das duas disciplinas foram trabalhados os conteúdos
conceituais, atitudinais e procedimentais de cada abordagem, contemplando a
ementa e assim, procurou-se estabelecer uma conexão entre as áreas de Prática de
Ensino de Ciências e Educação Inclusiva. Tal conexão segundo Etges (1993)
contempla não apenas o conteúdo, mas a criatividade dos profissionais e dos alunos
envolvidos sem deixar que nenhuma área prescinda a outra e consiga vincular de
forma significativa os conteúdos trabalhados.
Em cada módulo trabalhado o educando(a) teve a oportunidade de se
posicionar em relação à sua prática e o conteúdo de Ciências no processo de
inclusão do aluno, principalmente, o deficiente, desta forma, conforme Quadro 1,
estavam contemplados os aspectos essenciais de cada disciplina.
O aspecto básico da prática interdisciplinar está na ação e no diálogo que são
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instituídos entre as disciplinas, docentes e discentes. Observa-se que cada matéria
possui uma ementa e conteúdos a serem trabalhados de forma fragmentada, no
entanto, a interdisciplinaridade foi um movimento de quebra de paradigma quanto às
áreas contempladas proporcionando um momento privilegiado de aprendizagem.
Quadro 1 – Relação dos conteúdos das disciplinas de Educação Inclusiva e Prática
de Ensino de Ciências

Módulos trabalhados

Módulo I

Módulo II

Conteúdos de Educação
Inclusiva

Conteúdos de Prática de
Ensino de Ciências

Fundamentos da Educação
Inclusiva. Declaração de
Salamanca e LDBN 9.394/96.
Capítulo V - Sobre a Educação
Inclusiva.

Panorama histórico da área de
ensino de Ciências e Biologia;

Deficiência visual e auditiva

As relações Ciência, Tecnologia e
Sociedade no ensino de Ciências
e Biologia.
A situação do ensino de Ciências
e Biologia na realidade
educacional brasileira.
A prática avaliativa no contexto do
ensino de Ciências e Biologia.
A relação professor/aluno no
contexto de sala de aula.
Parâmetros Curriculares
Nacionais e Diretrizes
Curriculares Nacionais

Módulo III

Deficiência física e intelectual

A prática reflexiva sobre o ensino
na formação de professores.
Teorias de aprendizagem:
tradicional, comportamentalista,
humanista, cognitivista e
sociocultural.

Fonte: Autoras (2016).

No primeiro módulo, foram trabalhados os aspectos históricos e legais da
Educação Inclusiva, e em Práticas de Ensino trabalhou-se também o panorama
histórico da área de ensino de Ciências e Biologia e as relações entre Ciência,
Tecnologia e Sociedade. Os alunos ao confrontarem os conteúdos perceberam que
ao estabelecer uma linha do tempo comparando o processo de inclusão escolar e o
ensino de Ciências os professores não foram ao longo da história capacitados para
lidar com tal especificidade, a inclusão.
Dessa forma, eram colocados em fóruns e chat’s, as principais angústias e
possíveis soluções para minimizar o impacto da inclusão dentro do contexto
educativo, conforme discursos a seguir do primeiro fórum entre as duas disciplinas:
Como a inclusão é um processo que foi colocado para os professores e
dentro do ensino de Biologia é difícil trabalhar com os deficientes, o melhor
seria pensar na capacitação dos docentes o quanto antes (ALUNO A).
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Difícil imaginar como em todo o processo de discussão sobre a inclusão não
se pensou na capacitação docente. Entendo que as políticas públicas
devem ser repensadas (ALUNO B).
A inclusão iniciou tem tanto tempo e não se pensou como ficaria o professor
para enfrentar esta situação (ALUNA C).

Verificou-se que pelas alocuções apresentadas, a compreensão por parte dos
futuros docentes (acadêmicos do curso) da sua responsabilidade em mudar a
situação quanto ao processo de inclusão. Dessa forma, os alunos(as) foram
construindo durante todo o desenvolvimento das disciplinas a percepção de que é
preciso mudar a formação e que nesta perspectiva deve-se preparar o futuro
professor para lidar com a diversidade.
No módulo II foram trabalhados conteúdos sobre a deficiência visual e
auditiva e a situação do ensino de Ciências e Biologia na realidade educacional
brasileira; a prática avaliativa no contexto do ensino de Ciências e Biologia; a
relação professor/aluno no contexto de sala de aula em consonância com os
Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais.
Neste momento os trabalhos com os estudos de caso reportando aos alunos
com deficiência visual e auditiva, foram fundamentais onde determinou-se que cada
discente contextualizasse sua prática atendendo as especificidades dessas duas
deficiências.
Pois é inegável que a dificuldade em atender de forma dual e diversa
determinadas particularidades vem sendo discutida, no entanto negada, na prática,
aos docentes em formação, pois apostar na interdisciplinaridade é formar um
professor mais “aberto, flexível, solidário, democrático e crítico” (SANTOMÈ, 1998).
No terceiro módulo foram abordados temas referentes à deficiência física e
intelectual, a prática reflexiva sobre o ensino na formação de professores, teorias de
aprendizagem: tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e
sociocultural.
Nesta etapa, discutiram-se mais dois tipos de deficiências aliada a prática
reflexiva na atuação docente. Este momento foi crucial no desenvolvimento da
interdisciplinaridade entre as duas disciplinas, porque explorou-se ao máximo as
“potencialidades de cada ciência, da compreensão dos seus limites, mas acima de
tudo, o princípio da criatividade e da diversidade” (ETGES, 1993).
Os alunos conseguiram romper com o estigma de que é possível, pelo
menos, tentar buscar soluções em grupo, ou em conjunto, principalmente, na área
docente para se trabalhar com a inclusão.
4ª Etapa
Na finalização e avaliação das duas disciplinas os(as) alunos(as) colocaram em
prática por meio de uma simulação os conteúdos aprendidos. Neste espaço os
grupos optaram por trabalhar um tipo de deficiência. Dessa forma, escolheram um
conteúdo na área de Ciências Biológicas para o Ensino Fundamental segunda etapa
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ou Ensino Médio e elaborar um plano de ensino com metodologias, recursos,
materiais acessíveis ao tipo de deficiência que se propuseram a trabalhar.
Cada grupo, ao escolher um tipo de deficiência para planejar sua aula sabia
das reais condições das escolas públicas em relação ao processo de inclusão;
portanto, construíram o material didático de acordo com o tema da aula e o tipo de
deficiência escolhida.
Após todo este processo de discussão e construção dos materiais didáticos e
o trato relacionado aos aspectos conceituais de cada deficiência, cada grupo
apresentou seu tema de acordo com os requisitos básicos necessários a inclusão do
aluno em sala de aula na disciplina de Biologia.
No entanto, diante de todo o processo, observou-se que dentre, as
dificuldades encontradas pelos discentes no processo interdisciplinar entre as
disciplinas apontadas, alguns pontos chamam a atenção, dentre eles:





A falta de conhecimento sobre as deficiências aumenta o medo de
atuarem em uma sala de aula inclusiva.
Como desenvolver uma prática docente, principalmente, em Biologia de
forma crítica e reflexiva, com alunos deficientes sem estar preparados.
Os conteúdos que exigem a prática em laboratório, experimentos, aulas
campos podem ser trabalhadas também com os alunos deficientes.
Como atuar com estes alunos sem material pedagógico e um professor
auxiliar, dentre outros.

Como todos os grupos tiveram que preparar sua aula, os acadêmicos
apresentaram metodologias diferenciadas, pois foram observando que cada deficiência
exige um trato adequado às suas particularidades, por exemplo, com deficiente visual,
exibiram vídeos, utilizaram músicas, material com alto relevo entre outras propostas
metodológicas. Com isso, puderam entender que o processo educacional é o mesmo
para deficientes e não deficientes e que o processo de inclusão apesar de esbarrar na
capacitação docente precisa ser repensado pelo professor, porque esta é uma
realidade e que a prática docente exige um tempo significativo em relação ao
planejamento, utilização de recursos e materiais pedagógicos.

5. Considerações Finais
Para o Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial (BRASIL, 2004),
o professor necessita conhecer mais a respeito de práticas de ensino para
desenvolver metodologias adequadas à Educação Inclusiva e saber aplicá-la no
cotidiano escolar.
Por meio das atividades interdisciplinares aplicadas aos acadêmicos de curso
de Licenciatura de Ciências Biológicas modalidade a distância foi possível
desenvolver práticas de ensino de Ciências voltadas à Educação Inclusiva.
Observou-se que a proposta de uma atividade interdisciplinar durante a
formação acadêmica no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – EaD da
___________________________________________________________________________
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Universidade Estadual do Goiás, promoveu uma aprendizagem significativa nos
discentes que ao apresentarem seus seminários de temas diversos relacionados aos
conteúdos propostos nas disciplinas de Prática de Ensino de Ciências e de
Educação Inclusiva, utilizaram metodologias que deram a eles uma consciência de
cidadania, promovendo um conhecimento sobre alunos inclusivos.
O relato de experiência mostrou que é importante analisar quais os recursos
que se propõem utilizar com alunos inclusivos e como o professor pode estimular a
criatividade para lidar com esses alunos. Além disso, acredita-se ser importante que
o professor tenha um acompanhamento interdisciplinar para aprimorar seus
conhecimentos a respeito dos recursos e métodos para o ensino destes alunos
(ZULIAN; FREITAS, 2001).
O relato ainda indicou que o resultado da interdisciplinaridade entre as
disciplinas de Prática de Ensino de Ciências e Educação Inclusiva foi significativa e
obteve êxito. Percebeu-se que, é necessário que professores e alunos se
empenhem para o desenvolvimento, durante a formação acadêmica nos cursos de
licenciatura, de atividades interdisciplinares que ocorra de forma efetiva com o uso
de metodologias de ensino específicas ao que se propôs, a fim de garantir melhor
aprendizagem a respeito dos conteúdos abordados nas disciplinas envolvidas.
Para os acadêmicos do curso de Ciências Biológicas é importante que haja
novas propostas, estimulando dessa forma, uma formação holística, reflexiva,
contribuindo para a formação de futuros profissionais autônomos e que tenham
qualificação para atender as demandas do profissional professor em seu campo de
atuação.
Dessa forma, constatou-se que é possível uma abordagem interdisciplinar na
EaD, desde que se estabeleça um diálogo no processo de planejamento, construção
e desenvolvimento das disciplinas envolvidas, além de colocar em ação a
criatividade, e as habilidades necessárias a ação docente no processo de inclusão
dos alunos deficientes.
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Resumo – O objetivo desse artigo é discutir o trabalho docente na modalidade a
distância, tendo como pano de fundo a especificidade do fazer pedagógico do
professor virtual, enquanto teletrabalhador da educação. Neste sentido, a natureza
da atividade docente na educação a distância (EAD) é abordada no contexto de sua
constatada expansão no Brasil, no qual a sobrecarga de atribuições no ensinaraprender leva à necessidade de rediscussão e ressignificação da alocação da carga
horária docente desses profissionais. Essa pesquisa, de cunho bibliográfico e
documental, levantou alguns dos principais autores brasileiros que discutem o tema,
assim como consultou documentos oficiais do Ministério da Educação, experiências
de Instituições de Ensino Superior (IES) e acordos trabalhistas que, de forma direta
ou indireta, contribuíram para análise das complexas relações que determinam a
matéria estudada. Apresenta-se como resultado preliminar desse estudo a
necessária e urgente revisão das categorias aula, sala de aula e carga horária de
ensino e outras que foram importadas acriticamente do ensino presencial para
contratação e definição das atribuições do docente da EaD, em função de sua
especificidade.
Palavras-chave – Trabalho docente; professor virtual; Docência na EaD.
Abstract - The aim of this paper is to discuss about the teaching work in the distance,
having as background of the specific nature of the pedagogical virtual teacher, as
telecommuter education. Also be discussed, the nature of the teaching activity in
distance education, its observed expansion consequent overload assignments,
which leads to the need for renewed discussion and reframing the allocation of
teaching hours of these professionals. This research, bibliographic and documentary
stamp raised some of the main Brazilian authors who discuss the topic, as well as
consulted official documents of the Ministry of Education, Higher Education
Institutions experiences (IES) and labor agreements which, directly or indirectly,
contributed for the analysis of complex relationships that determine the studied
subject. It is presented as preliminary results of this study the necessary and urgent
review of the categories class, living-class and workload of teaching and others that
were uncritically imported from classroom teaching to hiring and definition of teaching
assignments of DE, due to its specificity.
Keywords - Teaching work; Virtual teacher; Teaching in DE.
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1. Introdução
O estado atual da EaD no Brasil é de extrema apreensão e preocupação, mas ao
mesmo tempo de possibilidades históricas. As tensões decorrem principalmente dos
perceptíveis sinais de exaustão do modelo adotado pelo Sistema Universidade Aberta
do Brasil (UAB), uma versão das open universities, cuja incapacidade de
financiamento a cada dia fica mais clara, condenando a existência do próprio
programa. Por outro lado, como é comum em tempos de crises financeiras e
institucionais, no horizonte surgem encruzilhadas de difíceis escolhas, e essas devem
definir os caminhos da EaD brasileira. É hora, enfim, de se enfrentar um problema que
vem se arrastando ao longo dos últimos anos na EaD brasileira pública: a sua
institucionalização nas universidades públicas.
Diversos autores (ZUIN, 2006; MILL, 2012; CRUZ, GRUMICHÉ, 2016)
constataram que o Sistema UAB, apesar do reconhecido mérito em expandir e
interiorizar o ensino superior no Brasil em números expressivos, também legou às
Instituições de Ensino Superior (IES) públicas dificuldades administrativas e
pedagógicas no que se refere aos profissionais que atuam na função de docência,
proletarizando alguns, tais como tutores presenciais e a distância, sub-remunerando
outros, como professores conteudistas e formadores, bem como criando funções
alheias aos estatutos e planos de carreira universitários.
Como não contribuiu para a resolução de problemas trabalhistas no campo da
docência virtual, o Sistema UAB tem cooperado tanto para sua indefinição quanto para
o acirramento da exploração de diversos profissionais que atuam nos processos e
programas de oferta de EaD, tanto públicos quanto privados. Tal situação é
constituída na medida em que “modelo UAB” tem basilado o reconhecimento e a
remuneração dos agentes, influenciando o mercado profissional.
Percebendo a falta de uma melhor definição do que seja o trabalho docente na
EaD nos principais documentos oficiais que norteiam a oferta de cursos nesta
modalidade, assim como a falta de informações disponíveis acerca do cenário de
alocação de carga horária dos trabalhadores virtuais, o presente estudo se propôs a
garimpar produções bibliográficas brasileiras, documentos oficiais do Ministério da
Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), bem como acordos trabalhistas e normativas de IES. Com base nesta
pesquisa bibliográfica e documental, busca-se compreender a natureza do trabalho
docente na EaD e as consequências desta definição para a alocação da carga horária
de trabalho desses profissionais, caracterizados como teletrabalhadores da
educação.
Nesta perspectiva, o presente artigo se coloca como uma análise qualitativa e
documental da natureza do trabalho docente virtual e suas consequências para a
institucionalização da carga horária de ensino desses profissionais.
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2. O contexto da EaD no Brasil
Atualmente, a EaD pode ser considerada uma alternativa estratégica para a expansão
do ensino superior no Brasil, ou seja, uma ferramenta fundamental no processo de
acesso, democratização e interiorização das vagas nas universidades. Diversos
dados confirmam tal expansão. O Censo da Educação Superior, com dados de 2014,
aponta um total de 1.341.842 matrículas na Graduação a Distância no Brasil, um
crescimento de 16,3% frente aos dados de 2013 - 1.153.572 matrículas (BRASIL,
2014).
Entretanto, apesar dos prósperos indicadores, a oferta de educação a distância
pública ainda representa uma fatia ínfima do mercado nacional. Observando os dados
de 2014, publicados no Censo da Educação Superior, torna-se possível ter uma
dimensão de tal discrepância: das 1.341.842 matrículas na Graduação a Distância no
Brasil, 1.202.469 derivaram de Instituições de Ensino Superior (IES) Privadas,
enquanto apenas 139.373 foram ofertadas por IES Públicas.
Se por um lado a oferta de vagas da EaD em IES públicas tenha sido ampliada
significativamente nos últimos anos, por outro, a crise atual vem contingenciando o
maior programa de incentivo à EaD pública no Brasil, o sistema UAB, que desde o
ano de 2015 vem apresentando cortes significativos, principalmente no repasse do
número de bolsas. Esse processo tem limitado consideravelmente o aporte de
recursos, transferindo às universidades participantes do sistema - no meio do
processo -, o ônus de parte do financiamento para manter o modelo de ensino previsto
nos seus projetos pedagógicos de curso. Todavia, as universidades não estão
preparadas para essa transferência que implica em ampla reforma universitária, seja
na questão de pessoal, infraestrutura e alocação de recursos.
Mill (2012) destaca que a EaD é uma modalidade complexa e dinâmica, que
exige dos gestores e educadores uma perspectiva mais integral e sistêmica do
processo educativo. Há um debate nacional fragmentado, desestruturado e informal
sobre a EaD, que precisa ser retomado, analisado e sistematizado (PUCCI, 2010), já
que esta tem sido utilizada pelas políticas públicas para acelerar a expansão do ensino
superior no contexto brasileiro e fomentar a formação inicial e continuada de
professores.
Diante da expansão da EaD, Zuin (2006, p. 952) destaca que “[...] o anseio
legítimo de se incrementar os índices do ensino universitário brasileiro não pode ser
instrumentalizado, a ponto de novas estatísticas mais alentadoras obnubilarem os
danos decorrentes no processo educacional/formativo”.
Apesar do reconhecimento dos potenciais da modalidade a distância e da sua
necessária expansão, não há consenso quanto ao fato de quais parâmetros de
qualidade devam basilar qualquer oferta de curso. Daí a existência de uma completa
fragmentação e diversificação de formas de se oferecer EaD nas universidades
brasileiras, na maioria dos casos sacrificando seus agentes em nome de sua
expansão. Soma-se a isso o fato de que poucas universidades brasileiras (nas três
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esferas) possuem marcos regulatórios para a EaD, que apresentem e discutam, em
detalhes, sua estrutura, seus agentes, processos e procedimentos.
Mill (2012) destaca que, no contexto de expansão da EaD no Brasil nas últimas
décadas, muitas questões básicas ainda não foram resolvidas, tais como a condição
profissional dos docentes e a definição dos elementos constitutivos do trabalho
pedagógico virtual. “[...] O trabalho docente na EaD ainda se mostra diversificado,
informal, temporário, precário, intensificado, sucateado, mal remunerado e
desmantelado” (MILL, 2012, p. 45-46).
Diante dessas constatações, discutir o ensinar-aprender em processos virtuais
torna-se relevante para as instituições que pretendem oferecer a modalidade,
garantindo as suas especificidades e não apenas fazendo a transposição acrítica do
ensino presencial para a EaD.

3. O ensinar-aprender em processos virtuais
A legislação brasileira explicita que a educação a distância é uma modalidade que
gozará de especificidades. O artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB 9394/96) foi regulamentado pelo Decreto nº 5.622/2005 e por outros
desdobramentos, tal como o Decreto nº 5.773/2006. Essa normatização exigiu
também que se avançasse no detalhamento de ações, tais como a autorização de
cursos e credenciamento da IES (a serem instruídos com a comprovação de
documentos e informações previstos nas Leis em vigor que visam a qualidade da EaD
nos cursos e estruturas de atendimento).
Para gerenciar a expansão e evitar o crescimento desordenado da EaD nas
esferas pública e privada, o Ministério da Educação lançou, em 2003, o documento
Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (doravante apenas
Referenciais), atualizado em 2007 com novas diretrizes (BRASIL, 2007). Neste
documento, o MEC procura orientar e esclarecer às IES quanto ao oferecimento de
cursos à distância, haja vista a insuficiência de legislação nacional acerca do
detalhamento da estrutura e funcionamento desta modalidade de educação. Em
seguida, o MEC, juntamente com o INEP, lançou em 2016 o documento Instrumento
de Avaliação de Cursos de Graduação - presencial e a distância (BRASIL, 2016), que
estabeleceu critérios específicos para o credenciamento das IES na oferta de cursos.
Os documentos citados tratam das especificidades da modalidade a distância.
No início dos Referenciais há um alerta importante que é preciso ser constantemente
reiterado, já que se trata sempre de educação; é a forma que muda, não o seu
conteúdo ou sua função social, como se vê abaixo:

Apesar da possibilidade de diferentes modos de organização, um ponto deve ser
comum a todos aqueles que desenvolvem projetos nessa modalidade: é a compreensão
de EDUCAÇÃO como fundamento primeiro, antes de se pensar no modo de
organização: A DISTÂNCIA (BRASIL, 2007, p.7).
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Pode-se inferir do excerto acima que antes de se discutir qualquer outro
aspecto da EaD, é preciso que se discuta a sua função educativa, estando o modo de
organização a serviço dela, e não o contrário, como comumente tem acontecido no
Brasil. Esse alerta tem consequências diretas na estrutura e organização de sistemas
de ensino a distância, já que por princípio o seu modus operandi deve estar submetido
a fundamentos político-pedagógicos claros, tais como: finalidades educacionais,
função social da instituição, corpo docente especializado e, principalmente, em
condições de realizar as mediações qualificadas inerentes aos processos virtuais de
ensino e aprendizagem, dada a natureza não presencial das interações pedagógicas
na EaD.
Mais uma vez, identifica-se, no bojo das políticas direcionadas à educação superior,
que a sinalização e a especificidade da EaD não negligenciam o necessário
atendimento ao padrão de qualidade deste nível de ensino, mas sinaliza para políticas
que considerem, ainda, as dinâmicas pedagógicas complexas que estruturam essa
modalidade educativa (DOURADO, 2015, p.12).

É, pois, justamente a natureza sui generis do processo ensino-aprendizagem
na EaD que deve basilar a compreensão do que seja ensinar-aprender em processos
virtuais. Só dessa forma se compreenderá que as transposições acríticas de métodos,
técnicas e critérios de ensino-aprendizagem presenciais para a EaD se revelam não
só indesejáveis quanto impraticáveis. Exemplo disso é a transposição para a EaD dos
conceitos de aula e de carga horária de ensino presenciais. Se a EaD põe em
perspectiva e remodela a ideia de sala de aula, de aula e de presencialidade, é preciso
uma ampla e completa ressignificação desses termos para que se possa propor algo
novo e adequado à modalidade no que se refere ao trabalho docente.
Sobre essa questão, é sintomático que os Referenciais digam, claramente, que
o professor da EaD tem sua função expandida. Essa é uma das constatações dos
Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância, como se pode ver:
“Em primeiro lugar, é enganoso considerar que programas a distância minimizam o
trabalho e a mediação do professor. Muito pelo contrário, nos cursos superiores a
distância, os professores têm expansão das suas funções” (BRASIL, 2007, p.20).
É possível entender, com base nas reflexões desse documento, que o
professor da EaD tem suas atribuições ressignificadas e dilatadas. O que é reafirmado
também por Mill (2012) quando diz que há sobrecarga de trabalho docente nos
contextos de ensinar-aprender nesta modalidade. Logo, essas constatações trazem
consequências para a oferta de cursos na modalidade a distância, sobretudo para
alocação da carga horária de ensino dos docentes que neles atuam.
Inferindo-se que ao se “expandirem” as funções docentes na EaD, deduz-se
daí que é urgente e necessária uma revisão na alocação da carga horária desses
profissionais, ao menos proporcionalmente à referida expansão. Isso porque é preciso
considerar que
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[...] as finalidades da EaD devem ser garantidas nos cursos oferecidos na modalidade
EaD, que não se sobrepõe ao nível de ensino, mas, ao contrário, busca se fazer
presente sob os mesmos instrumentos legais, princípios e padrões de qualidade e
devem ser traduzidos, portanto, na política institucional para os cursos superiores da
IES, nas diferentes modalidades, incluindo a EaD. (DOURADO, 2015, p.11).

Ao encontro dessa inferência e procurando metrificar a abstrata expansão ou
sobrecarga da função docente, a pesquisa de Castanheira e Seleme (2007) com
docentes da EaD, apresentada e publicada no congresso da ABED (2007), concluiu
que cada hora de trabalho na EaD é equivalente a três horas de trabalho no ensino
presencial.
Parte dessa compreensão, não exatamente nesta mesma proporção, tem sido
adotada em contratos coletivos de professores que trabalham na EaD. O exemplo do
caso da Convenção Coletiva estabelecida entre o Sindicato dos Professores do
Município do Rio de Janeiro e Região (SINPRO-RIO) e o Sindicato das Entidades
Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado do Rio de Janeiro
(SEMERJ), em 2015, ilustra a situação. Nela, fica claro que tanto patrões quanto
empregados aceitam o fato de que o professor da EaD receberá adicional financeiro
sempre que este mudar de modalidade. O item 5.3 do acordo, transcrito abaixo,
demostra isso:
5.3 – Os professores admitidos para graduações na modalidade presencial que forem
subsequentemente convidados para serem professores-tutores da parte a distância de
graduações na modalidade presencial deverão receber um adicional compensatório
nas seguintes condições [...] (SIMPRO-RIO, 2014).

Diante dos dados aqui apresentados, fica evidente a ideia trazida pelos
referenciais do MEC que a função docente se expande na EaD e que há sobrecarga
de trabalho. Entretanto, para se reiterar essa conclusão, entendemos que é preciso
continuar investigando o problema e responder à seguinte questão: qual é a natureza
da função docente na modalidade a distância?

4. Da natureza da atividade docente na EaD e suas consequências
Do ponto de vista das relações de trabalho, a atividade docente na EaD tem sido
enquadrada na categoria de teletrabalho (MILL; FIDALGO, 2007; MILL, 2012). Esse
enquadramento, ao diferenciar a atividade docente presencial daquela realizada
virtualmente, pela mediação tecnológica, é relevante para se compreender a natureza
do ensino na modalidade a distância e, portanto, para a definição de “sala de aula” e
“aula”, que são elementos fundamentais no ensino presencial.
A mediação pedagógica realizada pelo professor no ensino presencial
acontece face a face, em determinado espaço físico, com hora marcada, normalmente
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coincidindo o fim do processo pedagógico com o término da aula. Há exceções em
caso de atendimento individual ou em grupo extraclasse, mas ainda em regime de
exceção, não sendo esse tipo de mediação rotineira e sequenciada que condiciona o
processo. O que condiciona o processo é a sincronicidade do processo comunicativo
bidirecional1. Neste tipo de relação, pode-se dizer que o professor presencial tem seu
tempo de ensino determinado pela contingência espacial da sala de aula, do tempo
da aula e da estrutura da grade curricular.
Em contrapartida, na educação a distância a mediação pedagógica é realizada
por meio de tecnologias telemáticas, incluindo momentos síncronos, como no caso de
transmissões de vídeo/web/teleconferência, chat e outros. Entretanto, o principal tipo
de mediação realizada pelo professor da EaD com seus alunos se dá em momentos
assíncronos, em uma sala de aula desterritorializada (LEMOS, 2007), a sala virtual ou
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Na EaD também há momentos de
comunicação unidirecional, como videoaulas gravadas, objetos de aprendizagem,
materiais instrucionais, entre outros.
No entanto, a arquitetura pedagógica utilizada em diferentes cursos na
modalidade a distância não se limita à unidirecionalidade. Ao contrário, o diferencial
pedagógico é a mediação telemática, a presença virtual do professor em tempoespaço assíncrono, que garante a bidirecionalidade comunicativa, como se
descreverá mais adiante. Esse é o ponto, a chave de interpretação para se entender
que a natureza das relações comunicativas da EaD ressignificam o conceito clássico
de “aula”, enquanto instante privilegiado de ensino-aprendizagem. Portanto, na EaD,
é contraditório e insuficiente chamar de “aula” os momentos de ensino e
aprendizagem, a não ser quando de fato ocorram encontros síncronos entre alunos e
professores, sejam presenciais ou virtuais.
Logo, o conceito de aula é insuficiente para caracterizar o teletrabalho
educativo e o conceito de ensino, enquanto elemento explicativo da relação
pedagógica, deve ser também amplamente reconsiderado, pois a condição de
assincronicidade exponencializa a atividade docente.
Desse modo, a demanda por comunicação assíncrona, quase exclusivamente
por meio da linguagem escrita, é que provoca o que o MEC chamou de expansão da
atividade docente e o que Mill (2012) classificou como sobrecarga de trabalho. É essa
contingência da modalidade que amplia o conceito de aula e dá origem a um tipo novo
de docente, o professor virtual, e a um novo tipo de trabalhador, o teletrabalhador da
educação2.
1 Parte-se aqui do princípio dialógico de uma aula, em que professor e alunos se comunicam com a
finalidade de ensinar e aprender. Ainda que uma aula seja meramente expositiva, os alunos
podem intervir, questionar, tirar dúvidas sincronamente.
2 Historiando o conceito de teletrabalho, Mill (2012, p.67) explica que “o termo teletrabalho é
entendido como atividade profissional exercida a distância, geralmente no domicílio, recorrendo a
novas tecnologias telemáticas (internet, email, telefone etc.)”, e de acordo com essa definição,
“(...) o trabalho pedagógico realizado a distância (especialmente na educação virtual) pode ser

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Essas novas condições históricas lançam desafios às instituições,
principalmente no que tange à relação capital-trabalho, haja vista que novos
processos laborais exigem a configuração de novos contratos e condições de
exercício profissional.
Esse parece ser o entendimento de sindicatos (patronais e profissionais), do
próprio governo (MEC) e de IES preocupadas em regular a atuação destes
profissionais. Exemplo disso é a caracterização de atividade de ensino proposta pela
“Minuta de alocação e distribuição de carga horária docente”, da Universidade Federal
Rural de Pernambuco (UFRPE), da qual transcrevemos:
Art. 11 - Entende-se por atividades de ensino:
I - a ministração de aulas em cursos de ensino básico, técnico e tecnológico, de
graduação, de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, mantidos pela UFRPE;
II - a ministração de aulas não remuneradas em cursos de graduação, de pós-graduação
stricto sensu e lato sensu em outras instituições, desde que aprovadas previamente
pelo CTA do Departamento, Unidade Acadêmica ou Órgão Suplementar em que o
docente está lotado e garantido a oferta na UFRPE da carga horária mínima
estabelecida no Art. 13 desta resolução.
III - a preparação das atividades mencionadas no inciso I, bem como, o atendimento,
o acompanhamento e a avaliação das atividades discentes;
IV - a participação no planejamento, na organização, na execução e na avaliação
referentes ao ensino oferecido pela UFRPE;
V - a orientação e a supervisão de estágios curriculares e extracurriculares em curso
de graduação da UFRPE (UFRPE, 2015).

Nota-se que a noção de atividade de ensino, no caso acima, não está restrita
ao sincronismo da aula presencial. É com essa concepção que se pode aglutinar, na
UFRPE, ensino presencial e a distância sob o mesmo princípio de alocação de carga
horária docente, como se vê no Art.13, transcrito abaixo:
Art. 13 - Em consonância com o Art. 57 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
e para fins de enquadramento e manutenção do regime de trabalho, a carga horária a
ser integralizada corresponde ao mínimo de oito horas de aula semanais.
§1º - Entende-se por carga horária as horas despendidas efetivamente com aulas no
ensino de graduação e/ou pós-graduação.
§2º - Para os componentes curriculares com duração menor que um semestre, a carga
horária semanal será computada proporcionalmente à razão entre a duração do
componente curricular e a duração do semestre medida em semanas.

enquadrado como teletrabalho. Praticamente todas as características do trabalho docente
realizado na educação virtual, mediado por tecnologias digitais, enquadram-se como teletrabalho.
(MILL, 2012, p. 67-68)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
§3º - As aulas, além das presenciais, poderão ser ministradas na modalidade de Ensino
a Distância – EAD, desde que previstas no Projeto Pedagógico do Curso, aprovado
pelo CEPE e homologado pelo CONSU, nos limites e condições estabelecidas pela
legislação vigente específica. (UFRPE, 2015)

Esse tipo de definição, embora mantenha para a EaD a abstrata “ministração
de aulas”, parece englobar algumas das atividades docentes previstas nos
Referenciais do MEC, no qual consta:
Em uma instituição de ensino superior que promova cursos a distância, os
professores devem ser capazes de:
a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; b) selecionar e preparar todo o
conteúdo curricular articulado a procedimentos e atividades pedagógicas; c)
identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e atitudes;
d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas quanto
complementares; e) elaborar o material didático para programas a distância; f) realizar
a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em particular motivar,
orientar, acompanhar e avaliar os alunos g) avaliar-se continuamente como
profissional participante do coletivo de um projeto de ensino superior a distância
(BRASIL, 2007, p. 20).

Percebe-se que, sintomaticamente, os Referenciais do MEC não colocam como
atribuição do docente da EaD a “ministração de aula”. Isso porque nesta modalidade
raramente ocorre a clássica “aula”. Por outro lado, há uma insofismável expansão do
leque de atividades que também ampliam o conceito de aula, em função da dispersão
espaço-tempo que a EaD provoca. No quadro, abaixo, sistematizamos algumas
dessas atribuições e suas especificidades:
Atribuição

Especificidade da EaD

a) estabelecer os Para isso, além de conhecer sua área específica de atuação, o
fundamentos
docente tem que:
teóricos
do · Conhecer com propriedade os princípios da modalidade EaD;
projeto
· Entender e aplicar concepções, modelos e tecnologias envolvidas
em processos de ensino e aprendizagem virtual;
· Conhecer e aplicar métodos e técnicas específicas da EaD;
· Ter versatilidade no uso dos recursos das plataformas online de
aprendizagem.
b) selecionar
preparar todo
conteúdo
curricular
articulado
procedimentos
atividades

e
Dependendo do modelo pedagógico adotado pela IES, na EAD,
o
todo conteúdo deve ser preparado antecipadamente. Antes da
disciplina ser disponibilizada no AVA, todo conteúdo e planejamento
precisa estar pronto, diagramado, instrucionalizado e publicado no
a
ambiente.
e
Essa necessidade se ressalta na modalidade a distância, pois
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pedagógicas

muitas vezes há uma equipe multidisciplinar envolvida nesses
processos, e o trabalho docente interfere no trabalho dos demais
agentes educativos dessa modalidade.

c) identificar os Na EaD o docente deve conhecer processos e procedimentos
objetivos
relativos à aprendizagem virtual, com vistas a relacionar decisões
referentes
a metodológicas às competências a serem construídas pelos alunos
competências
situados em um contexto educativo online. Um grande diferencial
cognitivas,
da EaD é que, devido ao caráter prospectivo do planejamento, resta
habilidades
e pouco tempo para estudo das relações entre objetivos específicos
atitudes
de aprendizagem e construção de competências.
d)
definir
bibliografia,
videografia,
iconografia,
audiografia, tanto
básicas quanto
complementares

Esse item aponta para uma grande demanda de trabalho do
docente da EAD, pois a todo momento é instado a realizar
garimpagem e curadoria acerca da produção na sua área de
atuação. Em função da velocidade da produção de conhecimento
na sociedade contemporânea, essa tarefa demanda um olhar
atento do educador, pois cada obra produzida, nos diferentes
formatos e mídias, requerem estudo e avaliação rigorosos.
Enquanto que no ensino presencial a mídia impressa bibliográfica
normalmente atende ao processo ensino-aprendizagem, na EaD a
orientação dos Referenciais do MEC é que sejam usadas no mínimo
três mídias diferentes.

e) elaborar o
material didático
para programas a
distância

Na EaD a noção de material didático se expande para além das
usadas comumente no ensino presencial. Uma das novas
competências do docente que atua na EaD é a produção de
materiais didáticos multimidiáticos, quer sejam literários, como no
caso de livros e/ou Cadernos Pedagógicos, ou videoaulas,
audioaulas, video/webconferências e/ou criação de objetos de
aprendizagem.

f)
realizar
a
gestão
acadêmica
do
processo
de
ensinoaprendizagem,
em
particular
motivar, orientar,
acompanhar
e
avaliar os alunos.

Na EaD, as exigências de comunicação síncronas e assíncronas
requerem do docente muito tempo de dedicação à gestão da
aprendizagem. Isso porque a maior parte do processo comunicativo
se dá pela escrita, cuja composição requer maior cuidado e
dedicação em função de sua materialidade, necessidade de
objetividade e clareza. Enquanto que um simples recado no
encontro presencial cumpre sua função comunicativa de orientação,
o mesmo recado, em um fórum de notícias, deve ser bem escrito,
corrigido, lido e relido para evitar interpretações equivocadas ou
mesmo falta de entendimento da mensagem.
O mesmo vale para enunciados de atividades avaliativas e fóruns
diversos.

g)
avaliar-se
continuamente
como profissional
participante
do

Essas atribuições do docente da EAD vem ao encontro das
constantes revoluções e atualizações da sociedade do
conhecimento. A autoavaliação contínua deixou de ser uma simples
exigência formal para se tornar uma competência do fazer docente
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coletivo de um
projeto de ensino
superior
a
distância.

virtual. Aliada a essa, outra muito importante que surge no horizonte
do teleprofessor é a capacidade de trabalho coletivo, pois a
docência compartilhada é parte integrante da natureza do ensino à
distância. De modo que na EAD, o professor é um trabalhador
coletivo ou polidocente (BELLONI, 2012; MILL, 2012).

Tabela 1: Atribuições docente X Especificidades da EaD
Fonte: Os autores

Pode-se perceber na tabela acima a materialidade do pressuposto de
ampliação do conceito de aula na EaD, condicionada que está à especificidade de um
processo pedagógico em que quem ensina e quem aprende se encontram, na maioria
das vezes, em tempos e espaços diferentes. Portanto, para efeito de conceituação,
na modalidade a distância, pode-se considerar como aula toda atividade interativa de
ensino realizada pelo docente, intensamente mediada por tecnologias, com a “[...]
função de acompanhar os alunos no processo de aprendizagem” (MILL, 2012, p. 78).
Nesta concepção: “O docente-virtual (o docente-tutor virtual, em particular) participa
do ensino-aprendizagem como um mediador e um motivador na relação do aluno com
os conteúdos e os materiais didáticos, na busca pelo conhecimento” (MILL, 2012, p.
78).
Tal ampliação do conceito está ligada diretamente à caracterização da EaD
contemporânea, enquanto campo de trabalho virtual (teletrabalho), cujo processo de
ensino-aprendizagem se dá mediado por tecnologias digitais, o que leva a
ressignificação do que seja hora de ensino e hora pedagógica sob essa modalidade.

Considerações Finais
Com o objetivo de avançar nas discussões sobre o trabalho docente na Educação a
Distância, este texto contextualiza os documentos oficiais, referenciais de qualidade
para a EAD, discussões teóricas, normativas de IES e acordo trabalhistas sobre a
matéria. Após a pesquisa para clarificar e contribuir com o alargamento da
compreensão do trabalho docente na EAD, entendemos que seja premente uma
discussão em termos de quantificação de trabalho, visando a desconstrução de
práticas que vem sendo reproduzidas nas instituições que trabalham com Educação
a Distância, muito em função dos parâmetros que foram sendo estabelecidos a partir
do incentivo de bolsas por meio do Sistema UAB.
Sem vínculo empregatício e muitas vezes sem condições de trabalho, tutores
e professores pesquisadores assumem esse compromisso com a EaD e com a
formação de professores, sem dispor de tempo para dedicação a essa atividade
educativa, menos ainda para qualificação de suas práticas pedagógicas. A realidade
desses bolsistas UAB, com auxílio mensal de R$765,00 para tutores (presenciais e a
distância), e R$1300,00 ou R$1100,00 para professores pesquisadores I e II,
denuncia que muitos, senão a maioria, exercem outras atividades profissionais,
fazendo da tutoria/docência na EAD, uma atividade secundária.
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___________________________________________________________________________
Nossa impressão é que os processos de ensinar-aprender na EaD, a partir desse
contexto, ficam negligenciados e prejudicados, pois apesar da sobrecarga de trabalho
docente nesta modalidade, ainda sofremos com a proletarização do professor e tutor
desta modalidade.
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Resumo – Trata-se de um estudo baseado nos pressupostos da história oral e das
narrativas de vida. Em meio às transformações no contexto educacional e o
consolidação de cursos de graduação na modalidade a distância, torna-se instigante a
questão da inserção de diferentes profissionais neste contexto discutindo os motivos de
escolha pela tutoria. Assim, objetivou-se analisar a trajetória e a história de vida que
levam as pessoas à função de tutor; compreender quais os condicionantes que
interferem nesta escolha e investigar como se identificam enquanto tutores.
Considerando a inserção de diferentes profissionais na educação a distância, os três
entrevistados, sendo 1 e 2 mulheres – ambas Pedagogas - e 3, homem – Bacharel em
Ciências da Computação, atuam como tutores do curso de graduação em Pedagogia no
âmbito da Universidade Aberta do Brasil na Universidade do Estado de Minas Gerais.
Os relatos de suas trajetórias até se tornarem tutores envolveram um trabalho de
memória, construindo narrativas. Desta forma, foram identificados elementos que dizem
muito a respeito do tutor, são eles: inserção no trabalho com educação a distância, o
lugar de fronteira professor/tutor, os caminhos e anseios por ser professor universitário.
Então, pensar na história de cada tutor convoca a articular processos objetivos e
subjetivos de suas trajetórias de vida, bem como de suas opções para um caminho e
não para outro, em determinado momento, mas as histórias se entrelaçam no
significado que cada um atribui à educação e sua identificação enquanto profissionais
da área.
Palavras-chave: Memória, narrativa, tutor, educação a distância.
Abstract – This is a study based on the assumptions of oral history and life narratives.
Amid the changes in the educational context and the consolidation of undergraduate
courses in the distance, it is instigating the issue of inclusion of different professionals in
this context discussing the reasons for choosing the tutoring. The objective was to
analyze the history and the history of life that lead people to tutor function; understand
which conditions that interfere in this choice and to investigate how they identify as
tutors. Considering the inclusion of different professionals in the distance, the three
respondents, 1 and 2 women - Educationalists - and 3 man - Bachelor of Computer
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Science, act as undergraduate course tutors in Education under the Open University
Brazil at the Universidade do Estado de Minas Gerais. The reports of their trajectories to
become tutors involved a working memory, constructing narratives. Thus, elements have
been identified that tell much about the tutor, they are: insertion in working with distance
education, the place of teacher / tutor border, the ways and desires to be a university
professor. So think of the history of each tutor summons to articulate objective and
subjective processes of their life trajectories, as well as your options for a path and not to
another at any given time, but the stories intertwine in the meaning that each attaches to
education and identification as professionals.
Keywords: Memory, narrative, tutor, distance education.

1. Introdução
Neste milênio, a educação a distância (EaD) ganha destaque e torna-se um tema
permanente na agenda educacional mundial, uma vez que há uma grande
preocupação com a democratização do acesso à educação para atender a grande
demanda.
No Brasil a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) nº 9.394 de
1996 institucionalizou a educação a distância. A EaD apresenta-se, hoje, como uma
possibilidade real, concreta e importante para a aprendizagem e está evoluindo
rapidamente no Brasil. Conferiu-se, após a regulamentação da LDB, o valor legal à
educação a distância.
Este cenário faz surgir um campo de profissional, de diferentes áreas do
conhecimento, atuando como tutor. Entre as denominações a ele atribuídas
percebemos tutor virtual, tutor eletrônico, tutor presencial, tutor de sala de aula, tutor
local. O que caracteriza este trabalhador é sua função de acompanhar os alunos no
processo de aprendizagem, que se dá, na verdade, pela intensa mediação
tecnológica (MILL et al., 2008).
Com a possibilidade legal de ofertar cursos na modalidade a distancia,
visando atingir a um maior público no processo de formação inicial o Ministério da
Educação firmou parcerias com as Instituições Federais de Ensino Superior (IES) no
âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB), na qual o curso de graduação em
Pedagogia destaca-se por possibilitar a formação inicial de professores na
modalidade a distância.
Dentro de um sistema de educação a distância, o tutor é a figura que
estabelece o vínculo mais próximo com o aluno. Entendemos que na formação
inicial de professores, cuja proposta está baseada numa perspectiva críticotransformadora, cabe ao tutor presencial a tarefa de promover o trabalho
colaborativo e cooperativo entre alunos, estimular o estudo em grupos e procurar
incentivar o estudante durante o curso.
A tutoria na educação à distância é um tema que possui relação direta com o
processo de ensino-aprendizagem; tem um papel relevante no desenvolvimento de
projetos e/ou cursos na modalidade a distância, fato este que conclama a
necessidade de estudos e pesquisas sobre o assunto. A tutoria presencial é uma
das formas de mediação utilizada pelo curso pesquisado na oferta de curso de pós___________________________________________________________________________
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graduação à distância e será objeto de estudo.
A tutoria reveste-se, portanto, da responsabilidade de atuar enquanto
mediador e provocador “de verdadeiras aprendizagens, que possam levar o sujeito a
realizar interações que o desenvolvam” (LINS, 2010, p. 38).
A tutoria presencial, segundo Mill et all. (2008), “é composta pelo grupo de
educadores que acompanha os alunos, presencialmente, com encontros frequentes
ou esporádicos”. O tutor presencial está junto aos alunos no mesmo lugar que, por
meio do uso de tecnologias, eles têm contato com o conteúdo do curso.
Não existe uma modalidade universal de tutoria, que possa ser considerada a
mais eficiente para a EaD. Cada sistema tem as suas peculiaridades e deve atendêlas, dentro do contexto em que se desenvolve. Em minha concepção, ainda
preliminar no contexto que temos experiência em EaD, compreendo o papel do tutor
enquanto categoria acadêmica com o comprometimento na formação docentes que
elaboram e relacionam no processo de construção do conhecimento.
Neste contexto, torna-se instigante a questão da inserção de diferentes
profissionais na educação a distância, discutindo os motivos de escolha pela tutoria.
Assim objetivou-se analisar a trajetória e a história de vida que levam as pessoas a
função de tutor; compreender quais os condicionantes que interferem nesta escolha
e investigar como se identificam enquanto tutores.
Os relatos de suas trajetórias até se tornarem tutores, envolveram um
trabalho de memória, construindo narrativas. Estas, de acordo com Bertaux (2010),
possibilita-nos compreender melhor o que se passa no interior desse processo,
trazendo dados sobre fenômenos inacessíveis por meio de outras técnicas.

2. Os pressupostos teórico-metodológicos
Trata-se de um estudo baseado nos pressupostos da história oral e das narrativas
de vida.
A história oral é uma metodologia de pesquisa que consiste em realizar
entrevistas gravadas com pessoas que podem testemunhar sobre acontecimentos,
conjunturas, instituições, modos de vida ou outros aspectos da história
contemporânea, exigindo respeito pelo outro.
O trabalho história oral exige do pesquisador um elevado respeito pelo
outro, por suas opiniões, atitudes e posições, por sua visão do mundo
enfim. É essa visão do mundo que norteia seu depoimento e que imprime
significados aos fatos e acontecimentos narrados. Ela é individual, particular
àquele depoente, mas constitui também elemento indispensável para a
compreensão da história de seu grupo social, sua geração, seu país e da
humanidade como um todo, se considerarmos que há universais nas
diferenças (ALBERTI, 2004, p. 24).

Em seus estudos, Bertaux (2010) complementa que esse respeito faz-se
mediante a relação dialógica entre o pesquisador e o sujeito pesquisado através das
narrativas de vida.
Segundo Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 98), é por meio da narrativa que as
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pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em uma sequência,
encontram possíveis implicações para isso e jogam com a cadeia de acontecimentos
que constroem a vida individual e social.
Alarcão (2004, p.9), comenta sobre o ato de narrar como revelador do sentido
da vida, onde ela se refere que “ao ato de narrar subjaz uma atitude e uma
capacidade de observar e interpretar fenômenos e acontecimentos inseridos nos
contextos da sua ocorrência e nas relações espaciais e temporais”.
Halbwachs, citado por Bosi (1994, p. 53) afirma que “lembrança é
sobrevivência do passado. O passado, conservando-se no espírito de cada ser
humano, aflora à consciência na forma de imagens-lembranças”. Recordar para
esse autor é re-elaboração do passado vivido, é refazer sua história, portanto, não
um devaneio nostálgico.
Acrescento, ainda, que narrar uma memória não é uma tarefa mecânica,
concordo com Halbwachs, citado por Lima (1995, p.72), quando diz: "o momento
presente não pode ser considerado como um momento original, mas como
reconstrução permanente de tudo aquilo que vivemos e aprendemos no decurso de
nossas vidas".
Josso (2004, p.60) comenta que “a narrativa é centrada na formação e nas
aprendizagens do seu autor, orientada por um processo de reflexão para
compreender o percurso da sua formação”.
Já a memória apoia-se sobre o “passado vivido”, o qual permite a constituição
de uma narrativa sobre o passado do sujeito de forma viva e natural, mais do que
sobre o “passado apreendido pela história escrita” (HALBWACHS, 2004, p.75).
Neste estudo, a memória é trabalhada, especialmente, como memória
individual, não obstante imbricada às relações vivenciadas – sociais e culturais – e
por elas informada-significada-resignificada, desde que o sujeito, ao rememorar
fatos e situações, lhes imprima significação singular (BOSI, 1994, p. 86).
Tendo estes conceitos como referência, a questão norteadora deste estudo é
a inserção de diferentes profissionais na educação a distância discutindo os motivos
que os levaram a atuar como tutores, através da história oral.
Os três entrevistados, sendo 1 e 2 mulheres – ambas Pedagogas - e 3,
homem – Bacharel em Ciências da Computação, tutores do curso de graduação
em Pedagogia no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB) na Universidade
do Estado de Minas Gerais.
A entrevista aconteceu de forma livre e espontânea, seguindo as orientações
de Bertaux (2010), interagindo com os entrevistados. Em prol de organizar e
direcioná-la utilizou-se um roteiro (em anexo) buscando atender e ser coerente com
os objetivos propostos. As questores direcionaram para o tutor narrar sobre como se
tornou tutor, sua escolha, e os marcadores para sua atuação.
Foram seguidas as considerações de Bertaux (2010) sugerindo com uma das
técnicas de analisar narrativas, a análise temática, consistindo em descobrir em
cada narrativa de vida as passagens relativas a algum tema, com o objetivo de
comparar, em seguida, os conteúdos das passagens de uma narrativa para outra.
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“É por meio da comparação entre percursos biográficos, que se percebem
recorrências das mesmas situações, das lógicas de ação semelhantes; que
se descobre, através de seus efeitos, um mesmo mecanismo social ou um
mesmo processo” (BERTAUX, 2010, p. 121).

Para o exercício de análise, foram identificados elementos que dizem muito a
respeito do tutor, são eles: inserção no trabalho com Educação a Distância, o lugar
de fronteira professor/tutor, os caminhos e anseios por ser professor universitário.
Após a transcrição das entrevistas, passou-se à transcriação considerando
os ensinamentos de Bolívar (2002), citado por Braúna (2007) sobre configurar os
dados em uma história que una e dê significado aos mesmos, sem manipular a voz
dos participantes.

3. Trajetórias dos tutores
Para Josso (2004, p.48), “falar das próprias experiências é, de certa maneira, contar
a si mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais e socioculturais, o valor
que se atribui ao que é vivido na continuidade temporal de nosso ser”. Neste
processo de formação podemos tecer com fios de memórias de vários tempos,
lugares, falas, fragmentos de escritas, registros, e reflexões.
Ressalta-se que na educação a distancia, os atores sociais envolvidos com os
alunos, os tutores, desempenham importante papel na mediação do processo
ensino-aprendizagem sendo interessante conhecermos as trajetórias que os levaram
a atuar nesta modalidade de ensino.
Os três entrevistados tiveram suas trajetórias marcadas por estudarem em
escolas públicas do ensino fundamental ao médio e participaram do processo
seletivo na Universidade Federal de Viçosa (UFV). A tutora 1 relata (em anexo) que
seu desejo era estudar na UFV, devido a qualidade do curso de Pedagogia e poder
participar das festas tão faladas pelos amigos. Segundo a tutora 2 a UFV é mais
perto de casa e a situação financeira não lhe permitiria ir para mais longe. Já o tutor
3 narrou que gostaria de estudar na UFV pela qualidade do curso de Ciências da
Computação principalmente pela altíssima probabilidade de “sair empregado”.
Como não obtiveram êxito, tiveram por opção não continuar “prestando
vestibular” e estudar na própria cidade, numa Instituição particular (a única que
oferecia, na época, os cursos que desejavam). Importante destacar que os tutores
estudaram na mesma Faculdade, no mesmo período, iniciando o curso em 2008,
finalizando em 20011.
A relação com o ensino fica evidente nas narrativas do entrevistado 3, já que
ele ressaltou vários fatos ocorridos durante sua trajetória acadêmica, onde ensinar
os outros a fazer algo que não sabiam era sua prioridade, destacando ainda ter sido
monitor. Segundo ele, já era indicio de querer atuar na área educacional, embora
estivesse se formando em Ciências da Computação:
“Eu naquela época, por volta de 2009 já fui ser monitor, queria era ter
oportunidade de participar das aulas, ensinar os colegas e aprender
com os professores como dar aula. Eu gosto de ensinar, me faz bem.
Hoje, puxando pela memória tudo que eu fazia, entendo que já era
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porque eu queria ser professor.”

As narrativas dos entrevistados remetem a Bosi (2003, p. 39), quando afirma
que “na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer”; e a Bertaux
(2010, p. 49) acrescentando que a narrativa de vida é estruturada em torno de uma
sucessão temporal de situações, acontecimentos, ações e projetos e que esta
sequência constitui a “coluna vertebral” como a linha de uma vida. Entretanto, essa
linha não é assimilável a uma reta ou curva harmoniosa, uma vez que as existências
são “sacudidas por forças coletivas que reorientam seus percursos de maneira
imprevista e geralmente incontrolável”.
3.1 A oportunidade: “fui selecionada para trabalhar como tutora”
Vivemos uma época de globalização, de grande avanço tecnológico e mudanças
significativas de várias dimensões. Tais mudanças leva-nos a refletir sobre os
desafios e as novas possibilidades no âmbito do trabalho.
Nas cidades consideradas do “interior” com menor número de habitantes,
infraestrutura e distribuição de renda, as oportunidades de trabalho ficam reduzidas,
e as relações interpessoais tendem a se tornar fator importante no auxilio da busca
por emprego.
Percebe-se nos relatos dos 3 entrevistados, a evidência de participarem de
um processo seletivo para atuarem como tutores. Após a seleção, tal fato lhes
proporcionou a oportunidade de começarem a atuar como tutores.
“Eu participei de uma seleção, mas minha ex-professora já me
conhecia e me falou que eu seria um bom tutor” (Tutor 3).

A tutora 1 narra o convite e sua felicidade pelo desafio.
“Quando saiu o resultado da seleção fiquei muito feliz porque iria
trabalhar como tutora. Na hora fiquei com medo e feliz pelo desafio,
porque eu nunca tinha dado aula. Só tinha sido monitora lá na
Faculdade.”

3.2 O lugar de fronteira: “às vezes me sinto professora, mas na verdade não
sou”
Na educação a distância, os agentes envolvidos nos processos de ensinoaprendizagem percebem suas práticas mediatizadas pelo uso sistêmico de materiais
educativos, reforçados pelos meios de comunicação adequados às suas realidades,
integrados no seu contexto sócioeducativo.
O tutor, um dos atores envolvidos na educação a distância, é, segundo
Gomes (2010) ora o individuo que intermedia ações educativas em ambientes
virtuais e ordena as atividades decorrentes desta ação: correção de atividades,
intervenções teóricas e metodológicas em exercícios, atribuição de pontuação a
atividades, dentre outras; ora aquele que concebe o material didático das unidades
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curriculares. No presente estudo, os tutores são presenciais.

Nós tutores não participamos da elaboração de material, utilizamos o que
vem pronto. (Tutora 2)
“Eu incentivo os alunos a usarem as ferramentas e as mídias que a UEMG
disponibiliza, mas não ajudo a preparar nada”. (Tutor 3)

Associada a essa aparente semelhança das atribuições e atividades do tutor
em EaD, há também um preconceito, no sentido mesmo de um conceito préestabelecido, sobre tutoria que finaliza, quase que empiricamente e sem
problematizações complexas, em afirmações que concebem o tutor como professor
pela natureza de sua atividade e papel desempenhado no processo de construção
do conhecimento (GOMES, 2010).
Para Freire (1996), ensinar é uma especificidade humana e exige um elenco
de atitudes primordiais dos atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
Dentre os saberes necessários às práticas pedagógicas destaca-se que o ensino
exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. O autor
acrescenta que:
É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo
que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o
critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico. O velho que
preserva sua validade ou que encara uma tradição ou marca uma presença
no tempo continua vivo. (p. 39.).

Neste sentido, só se consegue pensar em educação, e em qualquer
modalidade, se houver concretamente a possibilidade de reconhecimento do novo e
do velho em situação de igualdade e pertinência; disponibilizando-se, primeiramente,
a respeitar suas particularidades.
Corroborando com esta ideia, Corrêa (2010) apresenta a educação a
distância não como a salvadora da pátria, tampouco redentora de todos os nossos
pecados coletivos nas nossas práticas educacionais arcaicas; mas na perspectiva
de uma modalidade de ensino que considere, analise, utilize e seja conectiva com as
possibilidades contemporâneas de comunicação, rompendo com o paradigma inicial
do surgimento da EaD exclusivamente para superar as limitações da modalidade
presencial nos diferentes níveis de ensino.
Nela os agentes envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem
percebem suas práticas mediatizadas pelo uso sistêmico de materiais educativos,
reforçados pelos meios de comunicação adequados às suas realidades, integrados
no seu contexto socioeducativo. Tal fato é relatado pelo tutor 3:
“Os alunos precisam saber usar as ferramentas da EaD, isso é o básico do
dia a dia deles”

Neste estudo, utilizaremos tomaremos o sentido de construção de identidade
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dado por Ciampa (2001), ou seja, identidade como metamorfose; como movimento.
Esse é um processo que se verifica durante toda a vida da pessoa.
A construção de uma identidade profissional está relacionada, entre outros,
aos saberes dos professores (PIMENTA, 2002, citado por BRAÚNA, 2007).
Neste contexto, os tutores se consideram professores justamente por
precisarem deter conhecimentos para ensinar aos alunos.
“Eu faço papel de professor, porque para o aluno da EaD o tutor é o
professor. O tutor é a pessoa que ele tem aquele contato direto, físico. O
aluno pode postar pergunta, mas pra ele é como uma máquina que tá
respondendo, não é uma pessoa que respondendo pra ele fisicamente, ali,
ao vivo. Então o tutor passa pelo papel de professor, o aluno cobra dele
tudo que é cobrado de um professor. Então ele tem que ter um jogo de
cintura grande porque qualquer problema que ele tem a nível de conteúdo
da disciplina, vamos dizer assim, ele tem que tá postando aquelas
perguntas pra equipe do pólo no caso da sede pra tarem respondendo
aquilo pros alunos” (Tutor 3).
“Eu tento fazer o papel de professora e me considero assim. Os
conhecimentos específicos da área de Tecnólogo tudo é novo, mas eu
estudo. Agora também sou tutora no curso que formei, Administração, e
neste me sinto uma professora” (Tutora 2).

Ciampa (2001, p.72) afirma que “é do contexto histórico e social em que o
homem vive que decorrem suas determinações e, consequentemente, emergem as
possibilidades ou impossibilidades, os modos e as alternativas de identidade”, o que
dá ritmo aos movimentos de construção da própria história e, também, do processo
de formação profissional, contemplando em larga escala um preparo qualificado
deste sujeito em formação, consequência da reflexividade adquirida com este
processo que remexe com as memórias, essenciais para a legitimidade e
continuidade desta trajetória nem sempre linear.
“Embora estude e ajude meus os alunos, não me considero professora, eu
poderia ate ser uma professora, mas preciso estudar muito para ajudá-los e
ensino tudo que eu sei. Ah! As vezes me considero professora, mas na
verdade não sou” (Tutora 1)

E, neste lugar de fronteira, os tutores comentam sobre os alunos e
consideram que “o lugar do aluno” é aquele que permite o entendimento, o acesso e
a permanência às demandas educacionais e profissionais contemporâneas; que
afirma e legitima sua identidade cultural e social, que o reconhece como ser singular
e independente, respeitando suas particularidades.
Embora o material seja fixo eu respeito o tempo de cada um e sempre que
posso falo que eles precisam se adaptar para cumprir os prazos das
atividades e que no ensino moderno, no caso a distância é assim (Tutora 1).
Estou sempre falando com os meus alunos para se atualizarem. O
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importante é acompanhar as transformações tecnológicas e ser um aluno
que use todas as ferramentas do sistema a seu favor, porque o mercado de
trabalho vai exigir isso dele também (Tutor 3)

3.3 O caminho para a docência: “ser tutora é uma oportunidade de ser
professora”
A identidade construída junto ao contexto em que se está inserida pode ser gerida
sob a perspectiva de Ciampa (2001), já citada anteriormente, compreendendo o
processo de Identidade, como movimento e metamorfose. Para o referido autor, é do
contexto sóciohistórico, vivido pelos homens que provém as possibilidades ou
impossibilidades, bem como as alternativas e os modos de identidade, em
movimentos, construtores da própria história e do processo de formação profissional.
Estar em formação implica investimento pessoal sobre os percursos e,
também sobre os próprios projetos, quando é possível fabricar os próprios modos de
viver, em que os limites, também, suscitam possibilidades (HOSSEIN e ABRAHÃO,
2010).
Para as tutoras, sua função lhes proporcionará alcançar seu objetivo maior: o
da docência o e por consequência realização profissional.
“Ser tutora é uma oportunidade de ser professora futuramente, que é o meu
desejo maior. Não penso em deixar de ser tutora, porque eu gosto, mas
para me sentir realizada, uma professora mesmo é só dando aula em algum
curso aqui na Universidade” (Tutora 1).
“Eu quero é ser professora. Esse é meu projeto, ser professora e superar
tudo que precisar para atingir esse objetivo ” (Tutora 2)

Entretanto, o tutor alcançou seu objetivo. É professor na Instituição, mas
destaca seu investimento, dedicação e estudo:
“Eu consegui o que queria, virei professor. Desde 2011 que eu dou aula.
Como eu era tutor, depois que terminei minha Pós-Graduação virei
professor.”

Pelo exposto, concordo com Moita (1995, p.139) quando afirma que a
profissão pode ser para cada pessoa, “um projeto que integra um projeto mais
vasto”, e que assim o vivido pode ser extremamente mobilizador, desta forma:
Identidade pessoal/identidade profissional é uma grande variedade de
relações que se estabelecem. Há nessas relações uma atividade de
autocriação e de transformação vividas entre a tensão e a harmonia, a
distância e a proximidade, a integração e a desintegração. A pessoa é o
elemento central, procurando a unificação possível e sendo atravessada por
múltiplas contradições e ambiguidades (MOITA, 1995,p.139).
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4. Considerações finais
As experiências, ao serem contadas, possibilitaram entendimento sobre o ser tutor
num curso a distância. Ancorar-me às histórias de vida para entender os tutores,
seus anseios, valores, ações e identidade foram importantes para minha formação
enquanto educadora e profissional interessada neste contexto de ensinoaprendizagem.
Tal fato, só foi possível porque houve a possibilidade de compartilhar as
memórias dos tutores através de suas narrativas e onde foram, através da
correlação com o tempo, articulando passado, presente e futuro, no exercício
significativo de mencionar o vivido.
Neste sentido, pensar na história de cada tutor convoca a articular processos
objetivos e subjetivos de suas trajetórias de vida, bem como de suas opções para
um caminho e não para outro, em determinado momento, mas as histórias se
entrelaçam no significado que cada um atribui a educação e sua identificação
enquanto profissionais da área.
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Resumo – O presente artigo relata a experiência de formação continuada de
educadores egressos de cursos de pedagogia na modalidade a distância a partir
da oferta do projeto de extensão Curso Narrativa, autobiografia e formação de
educadores, promovido pelo Centro de Educação a Distância da Universidade do
Estado de Santa Catarina. O referido projeto de formação tem por base a
metodologia de narrativa autobiográfica, cuja proposta de trabalho é de criar um
espaço biográfico em que os sujeitos autoformadores possam narrar suas
experiências de formação acadêmica. Além de descrever a estrutura e o
funcionamento do curso, esse artigo apresenta os fundamentos da metodologia de
pesquisa narrativa, entendendo-a também como possibilidade inovadora de
formação continuada, aspecto esse que tem sido relegado pela concepção
tradicional, cuja ênfase é de formação para e não com os sujeitos, subtraindo seu
papel de protagonista na construção de habilidades, saberes e fazeres
profissionais.
Palavras-chave:
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Abstract – The following article depicts the experience of continuous education with
teachers graduated in pedagogy (focus in distance learning) based on the
extension project "Curso Narrativa, autobiografia e formação de educadores",
promoted by "Centro de Educação a Distância da Universidade do Estado de
Santa Catarina". This improvement project focus on a autobiographic narrative
methodology, which proposes to create an autobiographic room where the self
learning subjects can tell their academic experiences. In addition to describe the
project's structure and operation this article presents the concepts of the narrative
research methodology, showing its advantages as an innovative continuous
learning process and countering the traditional concept where the focus is
teach for and not with the subject, taking off his opportunity to build his own skills,
knowledge and professional practices.
Keywords: Distance education; Continuing education; Narrative autobiographical.

1. Introdução
Narrativas nos constituem como pessoas, como sujeitos, como identidades
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subjetivas. Mas não só. Narrativas nos constituem como espécie, como gênero
humano, como mundo, como universo.
Ao narrar o mito, o que os primeiros homens e mulheres fizeram foi narrar
suas vidas e as relações entre si, com o mundo e com o universo que desafiava a
compreensão da sua própria existência. Indício disso é que a palavra mito vem do
grego “mithós”, que dentre muito significados poderia significar relato, mensagem,
narrativa. E, desde então, o mito tem sido a forma privilegiada da narrativa, uma
forma de manifestar uma visão do mundo e do universo (cosmovisão).
Apesar dos apelos racionais da filosofia e da ciência, que criaram também
suas metanarrativas sobre o homem e o mundo, os mitos narrados até os nossos
dias, em vez de desaparecer, tem estado conosco mais presentes do que nunca,
seja na narrativa bíblica, no Alcorão, no Livro dos Mortos, no zodíaco diário ou na
constelação de estrelas e personagens midiáticos do cinema e da televisão que,
miticamente, tem arrebatado sonhos e arrancado suspiros do público
contemporâneo.
Todos os mitos se hibridizam, misturam e entrecortam numa narrativa maior:
a vida contemporânea. De modo que a narrativa é isso, um conto sobre nós e sobre
o mundo, que não é, mas está sendo (FREIRE, 1980) perpetuamente (re)construído.
E como toda narrativa é partilha, esse relato narra a experiência
construção de autobiografias a partir da construção de um espaço biográfico,
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Projeto de Extensão Curso
Narrativa, autobiografia e formação de educadores, desenvolvido pelos autores
Centro de Educação a Distância, da Universidade do Estado de Santa Catarina.
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no
de
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2. Narrativa como partilha de experiência e construção de sentido do mundo
No quadro Fúria de Aquiles (1737), o pintor francês Charles-Antoine Coypel oferece
ao público sua narrativa de um dos momentos decisivos da Guerra de Tróia. Após
se deparar com o corpo de Pátroclo, abatido em combate por Heitor, Aquiles volta à
guerra para vingar sua morte e selar a morte do herói troiano. Coypel, a partir da
leitura do grande Homero, cria sua narrativa com imagens dessa história milenar.
E assim é o narrador e a narrativa, como disse Walter Benjamin, “uma forma
artesanal de comunicação” (2012, p.221) nunca acabada ou concluída, mas como
um “puro em si”, como “a mão do oleiro na argila do vaso”. De forma que tanto
Coypel quanto Homero deixam-se mergulhar na narrativa, criando um mundo novo
toda vez que contam e recontam suas histórias.
Muito além da invenção ficcional, a narrativa tem origem no mito, uma das
primeiras formas de tentar apaziguar o homem diante da natureza implacável e
explicar as razões para a existência humana. O mito é uma forma de colocar alguma
ordem no caos que é o mundo exterior e acalmar a frágil vida humana diante dos
perigos que a assola, de modo que a narrativa mítica foi inventada para dar sentido
ao próprio mundo. E os narradores foram os primeiros a transmitir essas
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experiências de vida e de racionalidade a partir de suas rodas de contação de
histórias, seja na caverna, diante fogo ou em rodas de viola. Assim, narrativa e
constituição de humanidade estão tão imbricadas que uma não existe sem a outra.
Sendo parte constitutiva do ser humano por excelência, o ato de narrar não
pode ser concebido apenas como transmissão de histórias, verídicas ou não, mas
deve ser tomado como partilha e intercâmbio de experiências (BENJAMIN, 2012),
como encontro com o outro, que afeta e é afetado pelos relatos acerca de seu
percurso identitário.
Nesse processo de lembrar e esquecer que atravessa o narrado,
rememoração e esquecimento traçam tramas que trazem à tona estilos de vida
(GIDDENS, 2002), visões de mundo, desejos, medos, infortúnios e fracassos que
caracterizam a vida de todos, numa relação dialética entre as condições históricas
com as quais nos deparamos no cotidiano e a constituição do sujeito individual.
É nesta tensão entre o universal e o particular que se constitui aquilo que
Eleonor Arfuch (2010) chama de “espaço biográfico”, enquanto rede de significados
entre os sujeitos que tem uma história comum para narrar, cada um com itinerários
próprios, com tonalidades particulares, com modos de contar singulares; mas, ao
mesmo tempo, perpassados pelo “repertório histórico-cultural” que lhes tangencia,
ou como diz Arfuch (2010, p. 16), enquanto “o espaço da interioridade e da
afetividade que deve ser dito para existir, a (consequente) expressão pública das
emoções e o peso restrito da sociedade sobre elas”.
Como diz a pesquisadora norueguesa Moen Torril (2008, p.291), “Não
existem pessoas sem narrativas” e a “própria vida pode ser considerada uma
narrativa no interior da qual encontramos uma série de outras histórias”.
Já para Jorge Larrosa (2004, p.12), “El ser humano es um ser que interpreta
y, para esa autointerpretación, utiliza fundamentalmente formas narrativas”. Para
esse autor, as narrativas são mesmo parte constituinte do que somos. Numa
palavra, a condição de narrar é uma premissa ontológica, isto é, somos porque
narramos e somos o que narramos.
Assim, os processos de autocompreensão de nós mesmos (identitários)
devem passar, necessariamente, pela rede intercomunicativa de dizermos, para nós
e para os outros (e vice-versa), quem éramos, quem somos e quem pensamos ser
ou seremos.
Então, se toda identidade é produzida no diálogo consigo mesma e com os
outros, partilhar experiências em narrativas autobiográficas é fundamental para a
constituição daquilo que Benjamin (2012, p. 221) chamou de “comunidade de
ouvintes”, onde possam ser divididas experiências de vida, sabedorias,
incompletudes, tramas individuais e coletivas; ou, novamente como diz Larrosa
(2004, p.16), “são histórias mas o menos nítida, mas o menos delirante, mas o
menos fragmentada”. Todavia, são sempre histórias significativas para a
autodescoberta e consciência de si mesmo(a).
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Na compreensão dos autores que adotamos, a vida humana só pode ser
entendida como narrativa, como discurso de si mesmo(a), que se compõe pelo que
se acredita ser; porém, atravessado pelo discurso que se julga saber que os outros
fazem do que se é ou se pretende ser. De modo que toda narrativa pessoal está
marcada por redes intercomunicativas que a afeta, pois todo processo de
subjetividade é construído nas e pelas relações discursivas em que os sujeitos estão
imersos.
Deste modo, entendendo narrativa como profusão de palavras enunciadas, o
conceito bakhtiniano de polifonia enquadra-se neste contexto de compreensão da
narrativa como encontro com o outro, como intercâmbio de vivências e de vidas.
Segundo Bakhtin (apud BUBNOVA et al., 2011, p. 271), “Vivo em um mundo
povoado de palavras alheias. E toda minha vida, então, não é senão a orientação no
mundo das palavras alheias, desde assimilá-las, no processo de aquisição da fala, e
até apropriar-me de todos os tesouros da cultura”. Isso porque a busca da palavra
alheia é o que nos confere sentido à existência.
Neste contexto de discussão, passa-se a considerar a ideia de que exercícios
de narrativas autobiográficas podem levar a processos de autodescobertas e a
diversos tipos de aprendizagens. Isso tanto se considerando processos cognitivos
rememorativos e memorialísticos, como a produção de diversos gêneros orais e
escritos autobiográficos por parte dos sujeitos aprendentes. Vem daí a importância
de se considerar perspectivas de formação inicial e continuada a partir de histórias
de vida e relatos autobiográficos, de modo que se possa trabalhar e revolver, no
processo de formação de educadores, dimensões esquecidas da subjetividade, tais
como a imaginação, afetividade, sensibilidade, emoção e todas aquelas outras que
foram banidas do processo formativo (JOSSO, 2010) em nome de uma inalcançável
e ilusória objetividade do sujeito, construída pelo imaginário positivista.

3. Narrativa como metodologia de pesquisa e de formação
Nas últimas três décadas (JOSSO, 2010), as pesquisas em ciências humanas, em
suas diferentes áreas, vêm discutindo o papel e a importância das narrativas
autobiográficas no processo de individuação e construção de identidades, partindo,
sobretudo, de pressupostos e métodos antropológicos e etnográficos, áreas essas
que reafirmam o papel do sujeito e sua subjetividade no centro da pesquisa
científica.
Adotando a mesma linha de raciocínio, Leonor Arfuch (2010, p.16) reitera
essa recuperação do sujeito nas pesquisas dizendo que “as ciências sociais se
inclinam cada vez mais com maior assiduidade para a voz e o testemunho dos
sujeitos, dotando assim de corpo a figura do ‘ator social’”.
Ainda no quadro histórico deste tipo de investigação, a pesquisadora inglesa
Bárbara Harrison, editora e apresentadora da importante coletânea “Story Lives
Research” (HARRISON, 2008), remete às pesquisas inaugurais dos anos de 19201940, da Escola de Chicago, o desbravamento deste campo de investigação e situa
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essa escola como responsável pelo uso de metodologias qualitativas na pesquisa
sociológica, relativizando os métodos quantitativos e estatísticos predominantes na
época e aplicando instrumentos de pesquisas próprios da etnografia e da
antropologia.
O campo da educação tem sido marcado também por experiências de
pesquisas que consideram as narrativas autobiográficas como processo teóricometodológico na formação de educadores (ABRAHÃO, 2004). Essas pesquisas
partem da reflexão pessoal e podem levar a tomadas de decisões conscientes a
respeito de sua atuação pessoal e profissional. Nelas, parte-se do princípio de que
narrativas autobiográficas podem conduzir a processos de autorreferenciamento e
consciência de si (JOSSO, 2010) a partir da criação de um espaço de narrativa
autobiográfica.
Apesar da sua boa aceitação no campo da pesquisa atualmente, as narrativas
autobiográficas dos sujeitos-educadores não tem sido uma dimensão
satisfatoriamente considerada nos processos de formação inicial ou continuada. Daí
a importância da criação de um espaço autobiográfico que resgate a importante
dimensão da vida pessoal e profissional, a fim de que sejam rememoradas (ou não)
contribuições e lacunas, provocações e decepções do percurso formativo, levando à
reflexões pessoais e coletivas junto aos seus pares com objetivo de “passar a limpo”
essa história (ARFUCH, 2010, p. 16) e seguir adiante com mais “segurança”.
É importante considerar que no processo investigativo, pesquisas narrativas e
autobiográficas apresentam duas dimensões que se impregnam mutuamente: são
ao mesmo tempo o fenômeno a ser investigado e a metodologia de pesquisa
adotada.
Considerando as relações intrincadas entre essas duas dimensões, Moen
Torril conceitua assim a pesquisa narrativa:
Meu ponto de partida é que a abordagem narrativa é um quadro de referência, uma
forma de refletir durante todo o processo de investigação, um método de pesquisa, e
um método para representar o estudo da pesquisa. Assim, a abordagem narrativa é
tanto o fenômeno quanto o método (Connelly & Clandinin, 1990), um postulado que
alguns podem achar um pouco confuso e avassalador [...] Investigação narrativa é
assim, o estudo de como os seres humanos experimentam o mundo, e pesquisadores
narrativos coletam essas histórias e escrevem narrativas de experiência. (2008, p.
291)

Como se pode ver, as narrativas autobiográficas ou narrativas de vida
(JOSSO, 2010), além de serem potenciais repositórios de dados de pesquisa,
podendo gerar produtos como relatos de experiência, dissertações, teses e artigos
científicos, tem também a função de contribuir como metodologia de formação de
educadores, partindo dos princípios de que “formar é sempre formar-se” (NÓVOA,
2010, p.25) e de que produzir narrativas autobiográficas requer necessariamente
inventariar o próprio processo formativo, levando a tomadas de consciência e
atuação em tempos e espaços diversos.
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Para isso, é preciso proporcionar, pela formação, a emersão de identidades
pela imersão em um espaço biográfico constituído de relatos e fragmentos
autobiográficos. Mas é muito importante considerar que esse mergulho individual
possa se desdobrar, em algum momento, em relato de todos ou conclusões para o
conjunto (ARFUCH, 2010), procurando se enfrentar as complexas relações de
impregnação dialética entre a história individual e a história social que marcam a
vida do sujeito-coletivo.
E foi o que o curso de formação Narrativa, autobiografia e formação de
educadores, oferecido na modalidade a distância no Centro de Educação a
Distância (CEAD) da UDESC se propôs, e que passamos a relatar. A partir do qual
se tentou superar a clássica racionalidade técnica que tem sido adotada na
formação continuada de educadores, dotando-a de humanidade e possibilidades de
novas interpretações e outras vias de conhecimento.

4. A construção do espaço biográfico do curso Narrativas e seus atores
O oferecimento do curso foi pensado na perspectiva de construir para e com os
sujeitos em formação continuada, pedagogos e pedagogas egressos de cursos de
Pedagogia na modalidade a distância, um espaço de construção autobiográfica e de
autoformação.
Teve-se como objetivo principal a inversão da lógica de formação,
classicamente calcada na “concepção de formação escolar” (NÓVOA, 2010, p.17)
para a ênfase numa concepção de formação autoral e investigativa. Esse ponto de
vista encontra ressonância em diversos pesquisadores (JOSSO, 2010; NÓVOA;
FINGER,1988) que tem proposto que o sujeito em formação saia do lugar comum de
passividade e passe a atuar diretamente na própria formação, concebendo-a como
autoformação. Sobre isso, Souza e Passeggi afirmam que:
Essa perspectiva de trabalho configura-se como investigação porque se vincula a
produção de conhecimento às relações do sujeito com a experiência: ter experiência,
fazer experiência e pensar a experiência. Ela é formação, porque parte do princípio
de que o sujeito toma consciência de si e de suas aprendizagens experienciais
quando vive simultaneamente, os papéis de ator e investigador de sua própria
história. (SOUZA; PASSEGGI, 2010, p.12, grifo dos autores).

Assumindo esse ponto de vista, a arquitetura pedagógica do curso teve como
parâmetro principal a criação de um espaço biográfico dialógico que permitisse aos
sujeitos autoformadores condições de ter experiência, fazer experiência e pensar a
experiência. Para tanto, a estrutura do Ambiente Virtual de Aprendizagem foi voltada
para ações que permitissem a um só tempo interações polifônicas e a multiplicidade
presentes nos discursos individuais. E para que se efetivasse a socialização da
experiência vivida, o exercício da experiência e a metarreflexão da experiência,
foram criadas ferramentas de interação que favorecessem encontros e
entrecruzamentos discursivos.
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4.1 A socialização da experiência
O curso foi oferecido pelo CEAD, numa primeira versão piloto para 50 educadores,
no primeiro semestre de 2016, totalmente on-line, para egressos de cursos de
Pedagogia na modalidade a distância;
Partiu-se do pressuposto de que ao rememorar o seu processo formativo e construir
autobiografias e suas narrativas, os sujeitos mobilizam uma série de funções
psicológicas superiores, produzindo saberes e socializando conhecimentos via de
regra desconsiderados no tradicional processo de formação escolar.
Benjamin (2012, p.240) diz que o narrador tem um dom, e seu “dom é poder contar
sua vida; sua dignidade é contá-la inteira”, pois “o narrador figura entre os mestres e
os sábios”. De modo que o espaço biográfico do curso, multivocal e polifônico, foi
criado para que os sujeitos autoformadores primeiro se dessem conta da própria
experiência que tem e, depois, que pudessem extrair dela processos memorialísticos
e autobiográficos para transformá-los em percursos formativos.
Sob essa perspectiva, autobiografar-se significa extrair de si experiências e, a partir
delas, produzir novos saberes e fazeres, da vida, da profissão, da formação. Do
mesmo modo que socializar essas experiências significa partilhar não apenas
conhecimentos formais e acadêmicos, mas conhecimentos de uma vida.
A inserção dos sujeitos-narradores no curso iniciou com a provocação de
rememorações no Fórum de Apresentação e Autorreferenciamento, no qual cada
participante se apresentou para a “comunidade de ouvintes”, sintetizou sua história
de vida e foi convidado a associar sua biografia a figuras com as quais se identifica,
traduzindo a si mesmo em imagens.
Como a postagem nesse fórum era pública, logo as imagens associadas ao perfil
identitário de cada sujeito mobilizaram interações dialógicas e construíram, elas
próprias, um cenário discursivo polifônico, a partir do qual alguns participantes se
sentiram de alguma forma afetados pelas contribuições dos colegas, comentando o
quanto as imagens tinham de particular e em comum entre si, convergindo para o
relato de todos (ARFUCH, 2010).
4.2 O exercício da experiência
Jorge Larrosa diz que a “experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que
nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca” (2002, p.21).
Sendo assim, a experiência é algo que se exercita, se faz e na qual se é sujeito. Não
se pode ter experiências pelos outros; podemos conhecê-las, mas não podemos
vivenciá-las. De modo que no curso de Narrativas os sujeitos foram convocados a
exercitar uma experiência que, para muitos, era inusitada: narrar seu percurso
formativo na EaD. A ferramenta usada foi o diário de bordo para a construção de um
memorial (auto)biográfico de formação acadêmica.
Como todo memorial é construído a partir de lembranças e esquecimentos, a
proposta foi de construção paulatina do diário a fim de que fosse vivida em
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retrospecção o processo formativo e suas influências na (trans)formação de cada
um e de todos.
A proposta do memorial foi assim formulada:
Como você viu no livro de conteúdos do curso, a narrativa autobiográfica é
altamente importante para (re)conhecimento de si e para a construção de
nossa identidade. Afinal, somos o que narramos do mundo e de nós
mesmos; por outro lado, ao narrar, construímos novas perspectivas sobre o
próprio mundo e sobre nós mesmo, pois ambos estão em transformações
narrativas constantes.
Neste processo, a memória ocupa papel fundamental, pois o lembrar e o
esquecer também informa quem somos e/ou quem podemos ser.
O convite, neste diário de bordo, é que você comece e construção da
narrativa do seu processo de formação acadêmica e o quanto esse
percurso mudou/tem mudado sua visão do mundo e da sua própria vida.
Remexa o fundo de suas memórias e experiências de formação acadêmica
e conte seu "causo".
Mas, a proposta é que você faça esse exercício de forma gradativa, na
medida em que vamos discutindo o conteúdo do curso. Neste momento,
pedimos que você apenas elenque alguns pontos que gostaria de colocar
no seu memorial, como se fosse um sumário. A quantidade de tópicos você
decide.
Mais tarde, quando avançarmos para o segundo módulo do curso e para
conclusão desta formação, você retornará a este memorial para
(re)construir sua história de vida de formação acadêmica.
Boas recordações e bom trabalho.
Equipe de Narrativas (CEAD, 2016)

A partir do combinado acima, os sujeitos puderam construtivamente narrar
sua história de vida, compartilhar experiências e (re)significar seus processos
formativos, pois como afirma Abrahão (2004, p. 203), esse “processo de construção
tem na narrativa a qualidade de possibilitar a autocomprensão, o conhecimento de
si, àquele que narra sua trajetória”.
4.3 A metarreflexão da experiência
Ao contrário do que se pode pensar, produzir narrativas autobiográficas e memoriais
não se resume à doxa de cada sujeito, isto é, à opinião particular. Sem dúvida o
ponto de partida é a intimidade e seus mais complexos graus de subjetividade. No
entanto, o processo formativo com narrativas autobiográficas pretende ir além. Sua
pretensão é converter o senso comum e a opinião em um gênero acadêmico
importante, infelizmente não muito valorizado, o memorial autobiográfico.
A fim de dar substância teórica aos narradores no seu processo de
construção de conhecimentos sobre e com narrativas, foi produzido para o curso um
livro virtual intitulado “Entremeando Narrativas”, com dois capítulos, cujos conteúdos
priorizaram dois elementos principais: “Narrativa como partilha de experiência e
construção de sentido do mundo; e, “Narrativa como metodologia de pesquisa e de
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formação”.
A partir dessa fundamentação teórica, os cursista-narradores foram
chamados a exercitar uma habilidade pouco usual nos processos de formação
continuada, a metarreflexão da experiência de formação acadêmica. Esse exercício
foi permitido na medida em que a produção do memorial propôs a reflexão da
trajetória formativa, o que é muito importante, mas que por si não basta. É preciso
que se dê um salto qualitativo no processo provocando a reflexão sobre a reflexão
exercitada, ou seja, a metarreflexão, podendo-se a partir dela, reinventariar o
passado e dar sentido à experiência formativa, não apenas descrevendo-a, e sim
interpretando-a. Isso porque a formação a partir de narrativas é uma experiência
tridimensional em que se revolvem, imiscuem e condicionam, presente, passado e
futuro, ou como diz Pérez (2003, p.105 apud ABRAHÃO, 204, p. 210) “o trabalho da
memória resgata a história, entrelaçando presente, passado e futuro no agora”.

Considerações finais
Como afirmou Bakhtin, todo discurso proferido é um enunciado, e todo enunciado é
marcadamente ideológico e está à procura do outro, com um nítido cunho de
afetação e influência. Deste ângulo, o presente relato tem a nítida função de
influenciar a construção de processos formativos a partir de narrativas
autobiográficas.
Apesar de ser um campo relativamente novo de pesquisas, as narrativas
autobiográficas e histórias de vida vem encontrando um campo fértil nas pesquisas
em educação e em outras áreas das ciências humanas. Por outro lado, não se tem
visto na mesma boa vontade acadêmica para com a formação continuada a partir de
narrativas, que desde há muito tempo tem sido formação para o sujeito e não com o
sujeito.
Inverter essa ordem é que se propôs esse relato, pois parte-se aqui do
princípio já anunciado por Nóvoa de que toda formação é, e precisa ser, antes de
tudo autoformação. Não é questão somente de se levar em conta o sujeito no
processo formativo, trata-se de transformá-lo em protagonista deste processo.
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Resumo – Este estudo retrata como o curso de graduação em Pedagogia interfere
na prática pedagógica de professores que atuam sem formação inicial. A atenção
será na formação de professores no âmbito da Universidade Aberta do Brasil
(UAB), oferecido pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Assim,
objetivou-se discutir a formação inicial de professores, buscando identificar a
percepção dos cursistas sobre as influências da graduação na sua prática
pedagógica e o uso das tecnologias da informação e comunicação como elementos
que precisam estar presente no processo formativo. Utilizou-se como instrumentos
metodológicos, observações in lócus, e entrevistas semiestruturadas com dois
tutores, presencial e virtual; além dos oito discentes que já exercem a docência sem
graduação. Verificou-se que a realidade caminha no sentido de possibilitar a
emancipação dessas pessoas e não apenas instrumentalizá-las tecnicamente para
repassar conteúdos. Isso envolve repensar suas ações em sala de aula, sua
postura profissional, sua própria escola. Os discentes fazem um exercício de
reflexão sobre a sua formação visando excelência prática em sala de aula e ações
pedagógicas no âmbito escolar.
Palavras-chave:
Abstract – The current educational scenario is marked by the expansion of the
courses offered in the distance as it reaches more fans since its formalization by
LDB 9394 1996. And within an education system distance learning, the preparation
of teaching materials or instructional differs due to multidisciplinary and multifunctionality of the team responsible for preparing the same, and especially the
importance of expert teacher and instructional designer. In this context, this article is
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to highlight the role and importance of the work of the instructional designer of the
course Pós-graduação Latu Sensu em Coordenação Pedagógica, offered by the
Universidade Federal de Viçosa in partnership with the Ministry of Education under
the National Program school Managers of Public Basic Education. Therefore, there
was a descriptive research, using as a methodological tool documental analysis and
semi-structured interviews with two instructional designers. It was found that the
instructional designer participates in the stages of planning, development,
implementation and evaluation of the course, applying methodologies facilitate the
teaching-learning course participants process, ensuring quality of content required
by current legislation and guidelines of the University.
Keywords: Distance education, instructional designer, educational coordinators.

1. Introdução
Este estudo retrata como o curso de graduação em Pedagogia interfere na prática
pedagógica de professores que atuam sem formação inicial. A atenção será na
formação de professores no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB),
oferecido pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Assim, objetivouse discutir a formação inicial de professores, buscando identificar a percepção dos
cursistas sobre as influências da graduação na sua prática pedagógica e o uso das
tecnologias da informação e comunicação como elementos que precisam estar
presente no processo formativo.
O projeto da Universidade Aberta do Brasil foi lançado pelo Ministério da
Educação em 2005 com o objetivo de ampliar a oferta do ensino superior gratuito e
de qualidade no Brasil. Neste ano foi instituído o Decreto 5.622/2005 que caracteriza
a educação a distância como modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de
meios e tecnologias de informação e comunicação.
A literatura bastante plural sobre formação de professores parece apontar
uma tendência de enfoque ora na teoria ora na prática, bem como no
aproveitamento de experiências profissionais na área como quesitos essenciais para
a mobilização de transformação necessária ao contexto escolar. Tais iniciativas
sugerem como processo de construção de um novo paradigma nos projetos
educativos na sociedade brasileira, em que se traz para o centro das discussões
acadêmicas a questão da formação e qualificação destes profissionais da educação,
bem como o potencial de comunicação, pedagógico e interativo que eles vêm
promovendo nas possibilidades de ação e atuação no contexto escolar, enfatizandose a educação a distância.
Daí a necessidade de aprofundar o estudo a respeito da realidade vivenciada
nos estabelecimentos escolares, adequar a organização escolar às mudanças
possíveis à lógica do curso de formação inicial, o que por sua vez, implica um
movimento permanente de pensar e repensar a ação desenvolvida ao objetivo
educacional que se almeja alcançar e a se realizar. Contudo, são experiências que
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vem paulatinamente se afirmando como experiência pedagógica para formação de
cidadãos, que passa a ter suas peculiaridades, mas revela um próspero campo de
estudos. Nesse sentido, os resultados alcançados sugerem e podem conquistar
credibilidade e veracidade aos resultados das discussões durante as atividades
desenvolvidas, aproximar conteúdos da educação a distância daquele desejado no
âmbito escolar.

2. Procedimentos metodológicos
Neste trabalho o esboço do design lógico/empírico e o processo de construção do
conhecimento partem de um estudo exploratório descritivo, chegando até a análise
dos significados em observações, questionários e análise documental, que possam
nos oferecer subsídios para refletir sobre os processos de formação de professores
no curso de graduação em Pedagogia oferecido pela Universidade do Estado de
Minas Gerais no âmbito da Universidade Aberta do Brasil.
Realizou-se observação dos encontros presenciais, entrevista aos tutores e
cursistas. A observação das atividades nos encontros presenciais ocorreu no intuito
de acompanhar o diálogo estabelecido entre esses sujeitos.
Os sujeitos que participaram deste estudo foram dois tutores que atuam na
cidade de Ubá e oito cursistas matriculados na UEMG no curso de graduação em
Pedagogia.
O período de estudo exploratório compreendeu de fevereiro a dezembro de
2015, por intermédio de observações e entrevistas realizadas nos dias de encontro
presencial do curso na UEMG – Unidade Ubá.
Para a análise de conteúdo, seguimos os seguintes passos: após a
transcrição das entrevistas, fizemos várias leituras destas a fim de elencar as
categorias de análise, tendo em vista que estas não foram definidas a priori, logo,
emergiram da fala dos entrevistados. Nesse caso as categorias foram sendo
criadas, à medida que surgiram as respostas, para depois serem interpretadas à luz
das teorias explicativas.

3. Formação dos professores através do Moodle
Não se pode deixar de considerar como fundamental para a formação de
professores a grande expansão de ofertas de cursos na modalidade à distância
pelas instituições de ensino superior no país, que instiga o desenvolvimento do
processo de educação a distância. São experiências que vem paulatinamente se
afirmando como experiência pedagógica para formação de cidadãos, que vão do
formato totalmente virtual, via EaD, até o semipresencial.
A educação a distância (EaD) é uma modalidade de ensino-aprendizagem
caracterizada por um processo de mediação e utilização de recursos didáticos
sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes tecnológicos
de informação e comunicação (TICs).
Para entender o conceito e a prática da EaD, é preciso refletir sobre o uso das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na Educação, e é a partir dessas
novas fronteiras que apresentamos a EaD como um fenômeno que faz parte de um
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processo de inovação educacional mais amplo, o qual integra as novas TICs nos
processos educacionais. Um dos efeitos mais notáveis das tecnologias digitais é que
eles permitem e facilitam maior comunicação entre as pessoas, independentemente
da sua situação geográfica ou temporal, facilitando a interação entre as pessoas
(MOREIRA, 2009).
Mediada pela internet, a EaD apresenta-se, como um elemento importante
nessa “rede” de aprendizado, utilizando a tecnologia, favorecendo a troca de
experiências e a difusão de conhecimentos, que se tornam mais amplos e possíveis
de serem oferecidos para uma gama maior de pessoas. Ressalte-se ainda o
destaque dado à parceria com as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas,
especialmente pelo reconhecimento de que são espaços privilegiados de produção e
difusão de conhecimento, o que inclui a formação das equipes que atuam na
educação básica com a perspectiva de uma educação de qualidade.
Atualmente o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB engloba mais de
120 instituições em instâncias públicas, federais, estaduais ou municipais, com
reconhecimento do MEC e credenciadas, nos termos do Decreto 5.622, de 19 de
dezembro de 2005.
Cabe destacar que o curso de graduação em Pedagogia propõe um conjunto
de atividades, estratégias de interação que são desenvolvidas por meio de
atividades individuais e coletivas, sendo algumas presenciais e outras à distância.
Ao lado dessas iniciativas, o Núcleo de Educação a Distância (NEAD) foi criado pela
Resolução nº. 05/97, do Conselho Universitário da UEMG e atua na coordenação
geral dos trabalhos das Unidades, subsidiando, acompanhando e apoiando
professores e pesquisadores no desenvolvimento e execução de projetos de ensino,
pesquisa e extensão, na modalidade a distância.
Na UEMG o curso de graduação em Pedagogia utiliza o Moodle (Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment) ou Ambiente Modular Dinâmico
Orientado à Objeto. Software livre de apoio à aprendizagem para ambientes virtuais,
concebido para receber conteúdos das mais diversas disciplinas e cursos, nas
modalidades presenciais e a distância. Suas ferramentas garantem a inclusão de
conteúdos nos mais diferentes formatos: textos, vídeos e simulações, interação
aluno-tutor-professor síncrona e assíncrona. Ambientes virtuais de aprendizagem
são sistemas disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades mediadas
pelas tecnologias de informação e comunicação.

Figura 1 – Ambiente Virtual de Aprendizagem do Curso
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Acerca do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação através do
Moodle, os tutores comentaram que não tiveram dificuldades para manuseá-las.
Entretanto, segundo eles, alguns cursistas apresentaram muita dificuldade para
utilizar os recursos do Moodle pois nunca haviam trabalhado neste ambiente,
desconhecendo-o totalmente. Constatou-se que esses representam 20% do total de
50 cursistas.
Ressalta-se que o Moodle oferece um tutorial de como utilizar as ferramentas.
E, 99% dos cursistas visualizaram este recurso pelo menos uma vez. A média de
acesso foi de 1,8 vezes.
Um dos efeitos mais notáveis das tecnologias digitais é que permitem e
facilitam maior comunicação entre as pessoas, independentemente da sua situação
geográfica ou temporal, facilitando a interação. Nessa direção, a atuação dos tutores
também merece ser destacada no processo. Isso porque eles foram elo forte e
consistente entre o Moodle e os cursistas. Na medida em que estavam fisicamente
mais próximos, puderam esclarecer dúvidas, ajudar nas tarefas, apoiar o trabalho
em equipe, dentre outras atividades que foram fundamentais para o êxito do curso.
O uso das TICS - fórum, biblioteca virtual, sistema de e-mail, dentre outros (disponibilizados pelo Moodle) são de grande relevância para a formação dos
Pedagogos. Facilitou o acompanhamento dos prazos estabelecidos para postagem
das atividades, controle de frequência do acesso ao curso, interação e mediação
entre professores, tutores e cursistas, além do controle de informações
estabelecidas segundo os critérios de organização, definidos de acordo com as
diretrizes do curso.
No âmbito da formação de professores na modalidade a distância, o grande
desafio é que todos os sujeitos envolvidos, professores, tutores e cursistas utilizem
as TICs como meios para fazer a reflexão sobre seus conhecimentos e vivências,
identificando possibilidades e dificuldades em sua atuação.

4. Prática pedagógica dos professores cursistas
A formação inicial de professores tornou-se, nos últimos tempos, um tema presente
nas discussões no cenário acadêmico nacional e internacional. Tem sido intenso e
diversificado a literatura a respeito. A busca pela formação inicial em serviço sob a
perspectiva de cursos de graduação a distância merece destaque pelo fato concreto
de que teremos um contingente cada vez maior de professores que farão a opção
por uma formação vinculada a um curso a distância, algo que não é
descontextualizado da realidade da educação básica, que se configura como uma
constante e que parece que “veio para ficar”, impondo às Universidades o debate
acerca do seu papel social.
A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação entende que a
formação inicial para professores que já exercem a docência é de suma importância
para o fortalecimento da educação. A implementação de políticas e programas
formativos iniciais visa fortalecer as capacidades de liderança, de comunicação, de
negociação e resolução de problemas, de trabalho em equipe para otimizar as
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
oportunidades que a autonomia trazem para instituição escolar.
No que concerne especificamente a este curso, entende-se o papel do
Pedagogo como destaque na promoção da escola pública, pois são os sistemas
educacionais e os estabelecimentos de ensino organismos vivos e dinâmicos,
caracterizados por uma rede de relações entre todos os elementos que neles atuam.
Nesse sentido, o curso deve significar a oportunidade de obtenção de um aporte
teórico e prático para as atividades profissionais realizadas, aliando a teoria com
prática. Esse é um exercício de reflexão que se percebe em um curso de formação
inicial a distância como o proposto pela UEMG, um crescimento gradual e
imprescindível para a melhoria da qualidade da escola pública brasileira.
Importante ressaltar que, com base nos dados reportados pelos oito cursistas
observou-se uma intensa relevância na realização desta formação como um
momento de parada reflexiva sobre o trabalho que tem sido realizado pelos
professores nas escolas da rede pública.
A constatação mais importante foi a da necessidade de uma prática, por meio
da qual, segundo Schön (2000, p.30), ação e reflexão devem caminhar juntas,
contribuindo para o diálogo e superação de “situações práticas que são únicas,
incertas e conflituosas”. Certamente, ação e reflexão-da-ação (Novoa, 1992;
Pimenta, 2005; Schön, 2000) têm condições de dar suporte real às transformações
em âmbito educacional, político e social. Para Nóvoa (1992) os aspectos pessoal,
profissional e organizacional são considerados por esse autor, como fundamentais
no processo de viabilização de uma formação inicial de qualidade e que estimula a
perspectiva crítica-reflexiva como dinâmica de automação participada.
A formação do professor proposta pelo curso de Pedagogia tem uma
perspectiva de formar um professor reflexivo, a sua prática vem como ponto chave
no processo de formação. Nesta perspectiva os conhecimentos sobre a prática
profissional do professor devem advir, dentre outros fundamentos, da reflexão sobre
a prática. E essa reflexão deve ser feita em partilha com outros professores, na troca
de experiências, no olhar sobre a própria ação enquanto professor, dialogando com
as teorias, métodos e normas do seu campo de atuação. É na conjunção de todos
esses elementos que se constitui o seu fazer docente, a sua prática pedagógica.
A formação se constrói através do trabalho de reflexão crítica sobre a prática,
e pela reconstrução de uma identidade pessoal. Segundo Dominicé (1990).
“Devolver à experiência o lugar que merece na aprendizagem dos
conhecimentos necessários à existência (pessoal, social e profissional)
passa pela constatação de que o sujeito constrói o seu saber ativamente ao
longo do seu percurso de vida. Ninguém se contenta em receber o saber,
como se ele fosse trazido do exterior pelos que detém os seus segredos
formais. A noção de experiência mobiliza uma pedagogia interativa e
dialógica” (DOMINICÉ, 1990, p.149-150).

Nessa perspectiva é que SCHÖN (1992) propõem uma formação profissional
baseada na epistemologia da prática, ou seja, “na valorização da prática profissional
como momento de construção de conhecimento, através da reflexão, análise e
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
problematização desta, e o reconhecimento do conhecimento tácito, presente nas
soluções que os profissionais encontram em ato” (PIMENTA e CHEDIN, 2005, p.19).
PERRENOUD (1993) destaca a necessidade de formar professores (as) reflexivos:
“O profissional mobiliza um capital de saberes, de saber fazer e de ser que não se
estagnou, pelo contrário, cresce constantemente acompanhado a experiência e,
sobretudo a reflexão sobre a experiência” (PERRENOUD, 1993, p.186).
Compreendendo o professor como um profissional reflexivo, o contexto tornase fundamental para o seu processo de formação. A formação inicial que preconiza
o espaço de trabalho profissional, no caso, a escola, passa a ser um ambiente
privilegiado, pois permite a explicitação das demandas advindas desse contexto,
onde os professores podem colocar-se diante das necessidades e dilemas do ato de
ensinar. Vista por esse prisma a formação continuada avança numa perspectiva de
formação inicial e contínua, onde o contexto escolar-espaço e atuação do professortornam-se lócus privilegiado dessa formação. A análise do desenvolvimento dos
discentes nesse movimento prática-teoria-prática também foi ressaltada pelos
tutores:
“Percebemos a reorientação da prática dos cursistas explicitadas nas
atividades. É fato o grande avanço no uso das TICs e o orgulho de fazer
uma graduação para amparar sua prática” (Tutor A).
“Uma aluna me disse que enfrentava problemas por não ter formação
superior e que o tratamento para com ela melhorou muito por saberem que
agora está cursando Pedagogia” (Tutor B).

A educação a distância é vista pelos tutores como forma de desenvolver
autonomia, competências, habilidades e proporcionar atualização profissional dos
cursistas. No que refere-se aos relatos dos cursistas, questionamos qual seria a
importância do curso, enfatizam:
“Fazer esse curso é realizar um sonho. Buscar reconhecimento do que
fazemos, aperfeiçoamento e qualificação profissional, é ter conhecimento
para compartilhar com os meus alunos” (Cursista 1).
“Depois que comecei o curso sinto mais segurança para ensinar os
conteúdos, procuro aprender para passar para os alunos tudo que será
importante para sua vida e ter uma aprendizagem significativa” (Cursista 5).

O tutor deve ter uma prática articulada com o diálogo e com orientações
acadêmicas que levem à reflexão sobre os conteúdos, despertando atitudes críticas,
de forma a estimular o estudante a construir conhecimento. Cabe a ele garantir o
alcance dos objetivos propostos, criando uma parceria com o aluno para contribuir
no processo de construção do pensamento em rede e mediar as interações
(VICENTE, 2011).
Ressalta-se que a constante reflexão sobre a prática pedagógica dos tutores
é importante no auxílio do processo ensino-aprendizagem das cursistas. Nesse
contexto, as tutoras, no desempenho de suas funções, reconstroem a sua própria
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prática, interferem criticamente no sistema como um todo; e, como mediadoras
pedagógicas, contribuem para o desenvolvimento de uma educação a distância de
qualidade.
Sobre a liberdade de opinião e o diálogo entre discentes e tutores, as
cursistas ressaltaram que foi um trabalho muito produtivo, pois eles tinham liberdade
para opinar e eram ouvidas quando não concordavam com alguma metodologia de
trabalho:
“Os tutores nos dão liberdade para opinar e discutir o que é melhor para
nós. Assim, sinto que temos autonomia. A tutoria é muito importante para
fazer a ponte com o Moodle, com o conhecimento e para motivação.”
(Cursista 6).

Na concepção de Mello e Soares (2013) por trás dessa autonomia, encontrase um mediador, um orientador, o tutor, que fomenta pensamentos, sugere novos
caminhos e faz, de forma gradativa, a interação entre os conteúdos, o professor e as
práticas, induzindo o aluno a criar e/ou repensar conceitos que, sem dúvida, serão
significativos, tanto quanto aos do ensino presencial.
Questionados sobre como tem sido a formação, no que tange a avaliação
para além da aquisição de conhecimentos. As análises feitas por eles a partir da
experiência de cada um retoma o avanço alcançado em suas práticas e nas
mudanças de atitudes que foram observadas nos seus trabalhos:
“Eu mudei muito, cresci depois do curso. Meus alunos me falam que eu
mudei e eu percebo isso na sala de aula” (Cursista 8).
"Melhorei a prática pedagógica, a relação com a internet para crescimento
profissional, pois colabora no aprendizado para desenvolver melhor o
trabalho pedagógico, é a motivação para a aprendizagem. A tutora foi
sempre uma figura incentivadora e facilitadora de nossa aprendizagem”
(Cursista 4).
“Eu mudei a minha forma de ver o mundo, fiquei atualizadíssima com as
novas tecnologias da educação a distância, me senti mais importante por
poder colaborar melhor com a equipe, estou muito feliz.” ( Cursista 7).

Segundo Mello e Soares (2013), o perfil do estudante em EaD exige dele uma
atitude sistemática no ato de aprender e estudar, pois tem autonomia de decidir seus
horários e métodos e esse estudo autônomo parte, muitas vezes, da leitura e do
entendimento dos materiais (impressos ou postados na internet) que são ofertados.
A partir daí, o estudante inicia seus estudos sobre o que é proposto e produz suas
tarefas e atividades de acordo com o tempo previsto. A prática do professor deve
ser objeto de reflexão fundamentada, suas decisões e ações consequentes devem
estar voltadas para a análise e para a solução de problemas identificados tanto nas
condições sociais do seu exercício docente, quanto no processo de apreensão e
apropriação ativa dos alunos.
A capacidade de o professor refletir sobre sua ação leva-o a reelaborar um
novo conhecimento, uma nova estratégia de atuação a partir do desafio que ora se
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apresenta. A proposta do curso de graduação em Pedagogia percebe o professor
como um profissional reflexivo, capaz de pensar sobre sua prática e, através dos
estudos adquiridos conjugados com a sua experiência, reelaborar novos
conhecimentos, novos saberes-fazeres, novas práticas.
Vê-se que as instituições estão atentas para a utilização de recursos da EaD
que possam ajudar efetivamente na democratização do ensino superior, mas
também para cursos de extensão, pós-graduação e outros cursos que são úteis para
a população, com destaque especial para os crescentes Programas Governamentais
para a qualificação de professores que atuam na Educação Básica.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação a distância tem uma importância singular em um país com a extensão
territorial do Brasil e com uma população submetida a uma discrepante distribuição
de renda, em que a deficiência de ensino ainda é grande e em que baixa parcela
alça ao ensino de graduação.
Ao analisarmos sob a ótica da precária situação econômica e social da
maioria da população brasileira, a utilização de recursos de tecnologia mais recente,
que demandam investimentos financeiros significativos nas duas pontas (instituições
e alunos), devem ser efetivos, mas não devem suprimir a utilização dos tradicionais
meios de educação a distância, assim as iniciativas como essas devem ser apoiadas
e ampliadas.
Foi demonstrado que houve uma reflexão sobre o significado das mudanças
advindas com o uso das novas tecnologias, atribuindo-lhes um significado
importante na formação e prática pedagógica, cabendo destacar nesse cenário a
ênfase dada aos tutores que passaram a demandar novos papéis e atribuições a
esses profissionais diretamente envolvidos nos processos de ensino e de
aprendizagem nessa modalidade EaD.
Percebemos através das falas dos professores cursistas e também ratificado
pelos tutores que os mesmos desenvolveram um novo olhar sobre a sua prática
docente. Os conhecimentos e o processo de formação adquiridos e reelaborados
através do curso parecem dotar esses professores de um senso crítico mais
aguçado, oferecendo-lhes instrumentos intelectuais úteis à compreensão e
interpretação das situações mais complexas.
Ressalta-se que a práxis esteve associada à maneira dinâmica com que os
tutores utilizaram as tecnologias da informação e comunicação (TICs), através do
Moodle, auxiliando as cursistas na realização de atividades, na participação de
fóruns e/ou na interação com a instituição gestora do curso, fatores explicitados na
análise dos das percepções dos cursistas.
A realidade caminha no sentido de possibilitar a emancipação dessas
pessoas e não apenas instrumentalizá-las tecnicamente para “repassar” conteúdos e
isso envolve repensar suas ações em sala de aula, sua postura profissional, sua
própria escola.
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Resumo – O trabalho aqui descrito tem por objetivo apresentar um relato de
experiência educacional e da produção de Objetos de Aprendizagem realizado no
Curso de Produção de Material Didático do Campus EaD/IFRN. Para isso, serão
apresentadas informações sobre o curso e o perfil dos alunos, em seguida o foco
será a condução dos alunos no processo de conhecimento, construção e avaliação
dos Objetos Aprendizagem. A escolha deste cenário se justifica pela necessidade
de se discutir a importância dessa formação para proporcionar melhorias nas
práticas educativas dos participantes. Foram obtidos registros no ambiente virtual
de aprendizagem, com ênfase nas atividades desenvolvidas. Conforme os dados
apresentados ao longo do trabalho, pode-se inferir que o curso tem cumprido seu
papel com relação a esse recurso, embora ainda necessite de investigação e
melhorias.
Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem, Elaboração de Material didático,
Educação a Distância
Abstract – The work described here is to present a teaching experience of account
of Learning Object production conducted in Courseware Production Course
Campus Distance Learning / IFRN. For this, information about the course and the
profile of the students will be presented, then the focus will be the conduct of
students in the process of knowledge construction and evaluation of Learning
Objects. The choice of this scenario is justified by the need to discuss the
importance of this training to provide improvements in the educational practices of
the participants. Records were obtained in the virtual learning environment, with
emphasis on the activities performed. According to the data presented throughout
the work, it can be inferred that the course has fulfilled its role with respect to this
feature, although still need to research and improvements.
Keywords:
Learning.

Learning
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Educational

Material

Development,

Distance

Introdução
Devido a crescente demanda de capacitação de professores que atuam na
educação a distância, o Campus EaD/IFRN tem ofertado diversos cursos para
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atender essa necessidade. O curso de Produção de Material Didático, de Formação
Inicial e Continuada (FIC), foi criado para atender uma demanda específica dentro
desse contexto. O curso é destinado aos profissionais que atuam nos cursos EaD na
produção de material didático na função de professor conteudista, também
conhecido como professor autor. Entre os recursos e conteúdos apresentados no
curso, está a utilização de materiais impressos e digitais, videoaulas, entre outros.
Entretanto, neste artigo será abordado o material no formato de Objeto de
Aprendizagem (OA).
É importante que os professores tenham conhecimento de que o OA deve
atender um conjunto de características, padrões e formas para ser desenvolvido. E
que para sua criação é necessário seguir uma série de etapas, além da necessidade
de repensar o processo educativo considerando o espaço virtual de aprendizagem e
suas possibilidades.
Esses recursos, se bem utilizados, podem auxiliam professores na
elaboração e condução de aulas interativas e dinâmicas, onde os alunos podem
assimilar conceitos mais elaborados de uma forma simples e eficaz. Diversificando
como os conteúdos são abordados nos cursos EaD e, consequentemente,
ampliando a forma de se construir conhecimento.
Logo, esse artigo apresenta a experiência de ensino da elaboração de OAs,
realizada no Curso de Produção de Material Didático no Campus EaD do IFRN. O
objetivo do artigo é relatar o processo de ensino, desde a fase inicial relativa
aos estudo e pesquisas sobre o tema até a criação dos roteiros dos objetos de
aprendizagem, trazendo também possibilidades de aprimoramento.
Metodologia
A metodologia adotada segue uma abordagem qualitativa e o método de
observação, tendo por objetivo analisar a e expor a experiência vivenciada no Curso
de Produção de Material Didático, focando na produção de Objetos de
Aprendizagem. A escolha deste cenário se justifica pela necessidade de se discutir a
importância dessa formação para proporcionar a capacitação dos profissionais que
atuam no processo de desenvolvimento de materiais e consequentemente nas
práticas didáticas dos participantes. Em relação aos instrumentos utilizados, foram
obtidos registros no próprio ambiente virtual de aprendizagem e sistema acadêmico
adotados da instituição, com ênfase nas atividades desenvolvidas.
O Curso de Produção de Material Didático
O Curso de Produção de Material Didático do Campus EaD - IFRN, na modalidade a
distância, tem como objetivo geral contribuir com a qualificação de profissionais que
atuam na educação a distância, mais especificamente na produção de material
didático para esta modalidade de ensino.
Os objetivos específicos do curso compreendem em:
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•

Capacitar os profissionais que irão trabalhar na produção de material
didático para Educação a Distância, em suas mais diversas funções;

•

Entender como as especificidades da Educação a Distância refletem no
material didático desenvolvido para um curso;

•

Desenvolver materiais impressos para EaD;

•

Criar storyboards para produção de Objetos de Aprendizagem;

•

Planejar videoaulas com a formulação de argumentos e roteiros;

•

Conhecer os processos de produção;

•

Refletir sobre os processos de avaliação do material para EaD.

O egresso do Curso de Produção de Material Didático na modalidade a
distância, deverá demonstrar um perfil que lhe possibilite trabalhar com a produção
de materiais em diversos formatos: digitais, audiovisuais, impressos, entre outros. O
profissional aprenderá a planejar como os materiais serão desenvolvidos, a partir da
construção de storyboards, roteiros, planos de aula e aulas impressas.
Compreendendo também o processo de produção e os diversos profissionais que
atuam no desenvolvimento dos materiais. Isso em conformidade com a modalidade
de ensino a distância e suas particularidades.
O curso tem carga horária de 60 horas obrigatórias em atividades teóricas e
práticas, individuais ou em grupos, realizadas ao longo de um semestre letivo:
•

6 horas presenciais, que constituem o seu módulo inicial;

•

54 horas a distância, realizadas via Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), orientadas pelo professor formador e auxiliadas pelos tutores.

Os conteúdos do curso são divididos em módulos. No momento presencial é
realizado o acolhimento dos estudantes, a socialização e informes gerais sobre o
curso, apresentada a estrutura e as normas de funcionamento da Instituição, a
plataforma de produção de material didático, são dadas orientações sobre a revisão
linguística, revisão ABNT, vídeo produções, direitos autorais e uso de imagens.
O segundo módulo tem como tema a importância do material didático em
cursos e programas de EaD, princípios da produção de material didático para essa
modalidade, o processo de produção de material didático e sua gestão. Aborda-se
ainda os reflexos da Educação a Distância na produção do material didático e um
pouco de sua história, a importância do material didático em cursos e programas de
EaD, aspectos gerais importantes do material didático para EaD e o planejamento
da produção do material didático.
No terceiro módulo, apresenta-se os conceitos e fundamentos dos Objetos de
Aprendizagem (OA), repositórios de OA, metodologia para criação de OA,
ferramentas de desenvolvimento de OA, estratégias pedagógicas para o uso dos
OA. Por fim, temos a roteirização de videoaulas para EaD, abordando a produção de
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videoaulas, roteirização de videoaulas, estruturação didática das cenas, elementos
audiovisuais, enquadramentos e câmeras, postura na gravação, planejamento da
videoaula e organização do roteiro.
Objetos Virtuais de Aprendizagem
Segundo Moore e Kearsley (2007), nem todos os tipos de materiais e mídias são
aplicáveis a todos os tipos de cursos. Assim, não existe um material certo ou errado
para a Educação a Distância, cada um tem seus pontos fortes e fracos. Logo, não se
deve limitar a um único formato, é importante utilizar os recursos disponíveis de
forma planejada e coerente.
Uma discussão recorrente é a da necessidade por parte do professor de
pensar métodos com objetivos de potencializar a construção, partindo da
interpretação de informações e da reelaboração da interpretação, ou seja, a
construção do conhecimento. Nesse sentido o papel do professor é o de auxiliar no
processamento e transformação da informação em conhecimento, isso passa pela
criação de situações de aprendizagens que possibilitem ao aluno exercitar
processos de análise, interpretação e problematização das informações.
Segundo Braga (2014), o OA é um tipo de material que nem sempre é
utilizado pelo professor mas que pode ser um aliado no processo de
ensino/aprendizagem, mas “É necessário, para isto, que o professor tenha
clareza dos objetivos que deseja alcançar, pesquisando, selecionando e
definindo boas estratégias de utilização dos OAs em suas aulas”. (BRAGA, 2014,
p. 33)
OAs constantemente são definidos como recursos digitais que são utilizados,
reutilizados e combinados com outros objetos nos ambientes virtuais de
aprendizagem. Sua utilização requer uma metodologia pré-definida, por parte do
professor, com objetivos bem definidos, que possibilitem ao aluno exercitar
processos de apreciação, análise,
interpretação e problematização
das
informações que são recebidas.
Para a produção, não é necessário altos investimentos, pois pode ser desde
vídeos, sons, textos, imagens, figuras, gráficos, entre outros, que tem como
objetivos sua aplicabilidade no trabalho pedagógico, visando à mediação na
construção do conhecimento. E ainda possibilita ao professor trabalhar conceitos e
conteúdos de forma interativa e colaborativa, onde o professor sai do papel de
transmissor de informação para o de mediador na busca pela construção do
conhecimento.
Spinelli (20-?), reforça esses conceitos quando afirma que o OA pode ser
entendido como um “recurso digital reutilizável que auxilie na aprendizagem de
algum conceito e, ao mesmo tempo, estimule o desenvolvimento de capacidades
pessoais, como, por exemplo, imaginação e criatividade” (SPINELLI, 20-?, p.7).
Vários autores consideram os OAs como fundamentais na educação a
distância, pois permitem que os alunos naveguem por vários ambientes e
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desenvolvam capacidades cognitivas, a medida que prendem sua atenção. Por isso,
o investimento na capacitação dos professores é crucial
O perfil dos alunos
A primeira turma foi ofertada em 2013.2 e contava com 23 participantes. Nesse
primeiro momento, as vagas foram destinadas aos professores conteudistas e a
equipe multidisciplinar do Campus EaD, buscando proporcionar capacitação inicial
padronizada e troca de conhecimento a toda a equipe. Nesse momento foi possível
integração entre vários papeis atuantes na equipe, o que proporcionou uma
avaliação mais criteriosa com relação a proposta do curso.
No segundo momento, após a validação da proposta do curso e os devidos
ajustes, o mesmo passou a ser ofertado em forma de curso de FIC, para a
comunidade em geral, e o número de vagas passou por um acréscimo, totalizando
30. O curso, entretanto, ainda continuou sendo ofertado como formação básica para
todos aqueles que integrarem a equipe de produção de material. O perfil necessário
para ingresso no curso é o de graduado, em qualquer área de conhecimento.
Por meio de relatórios obtidos através da plataforma de ensino, observa-se a
predominância de alunos que já atuam como professores presenciais da rede
pública de ensino, bem como recém licenciados. Todos buscando enriquecer seus
conhecimentos, bem como melhorar suas práticas de ensino através da construção
de materiais mais atrativos para seus alunos, como eles mesmos expressam no
momento presencial onde ocorre o seminário de integração do curso.
Devido a crescente procura pelo curso, o número de vagas ofertadas passou
por acréscimo, totalizando hoje 30 vagas por semestre. Entre as turmas já
concluídas, temos um índice de 54% de alunos aprovados. A seguir, é apresentado
um gráfico com detalhes sobre as estatísticas atuais do curso.

Gráfico 1 – Situação dos alunos no Curso de Produção de Material Didático.

Elaboração dos Objetos Virtuais de Aprendizagem
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O estudo sobre os OAs acontece no terceiro módulo do curso, onde apresenta-se
os conceitos e fundamentos, repositórios, metodologia para criação, ferramentas de
desenvolvimento e estratégias pedagógicas para o uso, atividade prática de
elaboração de roteiro para um OA e, por fim, feedback ao aluno com relação a sua
produção. A seguir, cada fase será detalhada.
Momento
Aprendizagem

1:

introdução

aos

conceitos

sobre

Objetos

Virtuais

de

Nesse primeiro momento, o aluno é convidado a realizar leituras, pesquisas e
reflexões a fim de compreender o que é um OA, características, tipos, interação e
concepção, repositórios, granularidade e desafios com relação a sua produção.
Como primeira atividade, os alunos são estimulados a refletir sobre quais são
as características que favorecem o reuso de um OA e quais são as dificuldades
inerentes a sua utilização. Na segunda atividade, os alunos acessam os repositórios
indicados durante os estudos e analisam alguns OAs, previamente selecionados, a
partir das características estudadas como: habilidades didático-pedagógicas,
disponibilidade, acessibilidade, precisão, confiabilidade, portabilidade, facilidade de
instalação, interoperabilidade e usabilidade. Na figura 1, é possível visualizar a
organização do conteúdo e atividades no ambiente virtual.

Figura 1 – Introdução aos conceitos sobre Objetos Virtuais de Aprendizagem no ambiente
virtual.
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Momento 2: orientação e construção dos Objetos Virtuais de Aprendizagem
Após os alunos desenvolverem um embasamento teórico e senso crítico, os
mesmos são orientados a desenvolver um roteiro de criação para um OA. Para isso,
é apresentado um metamodelo de roteiro. Na figura 2, é possível observar a
organização específica para o momento do desenvolvimento do roteiro no ambiente
virtual.

Figura 2 – Espaço para orientação e construção dos Objetos Virtuais de Aprendizagem no
ambiente virtual.

No roteiro para a criação dos OAs a ser preenchido pelos alunos, é possível
detalhar o conteúdo, bem como, diferenciar os conteúdos que serão vistos pelos
usuários, das recomendações especificas para a equipe técnica de
desenvolvimento. Na figura 3, é possível observar parte do roteiro a ser preenchido.
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Figura 3 – Roteiro para criação dos Objetos Virtuais de Aprendizagem disponível no ambiente
virtual.

Momento
desenvolvidos

3:

avaliação

dos

dos

Objetos

Virtuais

de

Aprendizagem

A criação do roteiro segue um fluxo iterativo dentro do tempo estimado para
os alunos. O processo de avaliação do storyboard ocorre de forma mais detalhada,
analisando questões gerais como o tema selecionado para o OA, tempo destinado
para interação com o material, assim como questões mais aprofundadas como a
navegabilidade, atividades de percurso, utilização de recursos externos ao material,
entre outros.
Para as ofertas analisadas, pode ser observado que os alunos tendem a
reproduzir o modelo apresentado realizando pequenos ajustes, como podemos
inferir no feedback a seguir postado pelo professor a uma atividade:
(...)Você poderia ter partido de uma outra metáfora, como por exemplo,
sugerir uma residência com rede elétrica, tomadas, eletrodomésticos. O usuário
poderia ir clicando nos objetos e abrindo textos escritos ou falados por um
personagem: pensei num sr. Tomadinho/ D. Tomadinha (...).
Isso pode ocorrer devido ao fato de que os participantes têm pouco
conhecimento acerca desse formato de material e, receosos de trabalhar de forma
mais criativa, acabam por optar em trabalhar de forma semelhante ao exemplo
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sugerido. Outro motivo, também constatado no decorrer da primeira turma, é que,
como os conteúdos acerca dos OAs são abordados no terceiro e último módulo, em
muitas ocasiões, os prazos destinados a essa atividade foram encurtados para que
estivessem adaptados ao calendário acadêmico institucional.
Entretanto, ao final do processo de desenvolvimento, os alunos conseguem
trabalhar o pensamento criativo e desenvolver ideias mais originais. Sempre
articulando o desenvolvimento com os feedbacks constantes de orientação do
professor.
Considerações finais
É perceptível que há um número expressivo relacionado a evasão do curso, por
isso, tem-se investido na identificação das expectativas dos alunos, bem como no
acompanhamento, para que assim possam haver intervenções nas práticas
adotadas pelos professores. Observa-se que a maior parcela de evasão, acontece
na primeira disciplina do curso, onde as atividades são mais extensas e dependem
dos conhecimentos da área de formação de cada aluno.
Como existem demandas específicas com relação ao tipo de material
produzido, planeja-se a criação de cursos especializados. Assim, cada tema
trabalhado hoje em um único curso poderia originar outros especialistas,
proporcionando ao aluno um estudo centrado em recursos de um tipo de material
com a possibilidade de maior aprofundamento nos seus conceitos e
desenvolvimento prático.
No geral, a participação no curso de produção de material didático torna-se
uma oportunidade para que o desenvolvimento e capacitação de atuais e futuros
docentes. Relatos de egressos expressam o quanto foi proveitoso o conhecimento
para duas práticas educativas, tornando suas aulas mais dinâmicas, seja a distância
bem como presencialmente.
Nesse sentido, a forma como o curso conduz a apresentação dos objetos de
aprendizagem, enquanto materiais didáticos/pedagógicos, possibilita aos
participantes a postura de investigadores e solucionadores de situações problemas,
diante dos conteúdos específicos de suas áreas.
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Resumo – As tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm assumido
importantes papéis tanto no cotidiano quanto no processo educativo dos
estudantes e dos profissionais em processo de formação continuada. Pensando
nas dificuldades que alguns educadores enfrentam com a inserção das TIC no
espaço escolar e nas possibilidades de ampliação de formação dos licenciandos,
surgiu o PIBID Interdisciplinar, projeto que se insere no Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Neste artigo pretende-se relatar as
experiências vivenciadas nos anos de 2014 e 2015, no PIBID Interdisciplinar no
uso do AVA, visando o desenvolvimento de um espaço de construção colaborativa
para orientações, comunicações, discussões e disponibilização de conteúdos. Os
elementos e recursos do AVA confirmam a importância do letramento digital como
estratégia de apoio em atividades pedagógicas destinadas a formação continuada
dos estudantes e supervisoras do PIBID Interdisciplinar. Por se tratar de um
espaço de experimentação em constante reconstrução encontra-se ainda em fase
de consolidação exigindo investimentos em aspectos como motivação, disciplina,
auto aprendizagem, características imprescindíveis para que os AVAs contribuam
eficazmente para a construção de conhecimentos.
Palavras-chave: AVA, PIBID, TIC, Pedagogia de Projetos
Abstract – Information and communication technologies (ICT) have assumed
important roles both in everyday life and in the educational process of students and
professionals in the process of continuing education. Thinking about the difficulties
that some educators faced with the inclusion of ICT in the school space and the
possibilities of expansion of training of undergraduates, the PIBID Interdisciplinary
project that is part of the Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID). In this article we intend to report the experiments experienced in 2014 and
2015, the PIBID Interdisciplinary the use of VLE, aiming at the development of a
collaborative building space for guidance, communications, discussions, and
provision of content. The elements and features of the AVA confirm the importance
of digital literacy as a strategy in support of educational activities aimed at
continuing education of students and supervisors of PIBID Interdisciplinary.
Because it is an experimental space in a constant reconstruction is still in
consolidation phase requiring investments in aspects such as motivation, discipline,
self learning, essential features for which the VLES to contribute effectively to the
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building of knowledge.
Keywords: VLE, PIBID, ICT, Project Pedagogy

INTRODUÇÃO
A educação a distância é uma prática de ensino que possui suas origens em ações
que eram praticadas desde a antiguidade. A troca de correspondências entre
mestres e discípulos, pode ser considerada uma estratégia para minimizar as
distâncias e promover aprendizagens. Até o século passado, a EaD se mostrava
limitada devido a falta de praticidade no diálogo entre educador e educando, o que
propiciava o processo que Freire denomina educação bancária (FREIRE, 1968). A
educação a distância é uma prática de ensino que possui suas origens em ações
que eram praticadas desde a antiguidade. A troca de correspondências entre
mestres e discípulos, pode ser considerada uma estratégia para minimizar as
distâncias e promover aprendizagens.
Com o advento da internet, tornou-se possível recriar a EaD com os
chamados Ambientes Virtuais de Aprendizagem, o AVA. A internet tem se mostrado
uma excelente ferramenta de trabalho, tanto para comunicação, quanto para
repositório de conteúdo; e o AVA une os benefícios dessa ferramenta em prol da
educação.
O subprojeto Interdisciplinar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência (PIBID) na Universidade Federal de Lavras (UFLA) viu no Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) a ferramenta ideal para construção de projetos
Interdisciplinares, troca de informações e espaço para a interação e interatividade
entre os participantes do subprojeto. A escolha se deu com base nas experiências e
bons resultados obtidos com o uso do AVA nos cursos de Educação à Distância
(EaD).
Neste artigo pretende-se relatar as experiências vivenciadas nos anos de
2014 e 2015, no PIBID interdisciplinar no uso do AVA, visando o desenvolvimento de
um espaço de construção colaborativa para orientações, comunicações, discussões
e disponibilização de conteúdos.
Com sucesso, o AVA contribuiu para construção do subprojeto devido sua
praticidade e recursos diversos. Os bolsistas puderam, à distância e de forma
organizada, discutirem os trabalhos que seriam realizados nas escolas. Tiveram
também oportunidade de relatar as ações feitas e planejarem o aprimoramento
delas. Ou seja, a construção do subprojeto é constante e não se limita a resultados
momentâneos, sempre podendo ser aperfeiçoado. Oportunamente também foi
realizado entre os bolsistas o que no Subprojeto se propunha com os estudantes
das escolas públicas participantes: o método Paulo Freire, com uma prática
pedagógica circular, com o que Freire chama de práxis, onde a ação é refletida,
discutida, e refeita. Conforme Freire (1968), sem diálogo não é possível uma
educação libertadora.
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A importância de entender o aluno como agente do processo pedagógico,
de entender o diálogo como elemento fundante da relação pedagógica, de
entender a valorização do saber do educando, são elementos que estreitam
os laços ideológicos entre Paulo Freire a EaD (AQUINO, 2009, p. 6)

Esse diálogo essencial – proposto no subprojeto por meio de Círculos de
Cultura – foi propiciado no PIBID Interdisciplinar entre os participantes. Dessa forma,
o subprojeto não só é construído de forma teórica como também o é de forma
prática: Os bolsistas construíram as atividades de forma colaborativa assim como os
estudantes participaram de forma colaborativa e reflexiva, sendo envolvidos nos
diálogos e na elaboração das atividades e na tomada de decisões.

OBJETIVOS E CONTEXTUALIZAÇÃO
O subprojeto do PIBID Interdisciplinar é fruto de uma parceria do Departamento de
Educação (DED) com o Centro de Educação à Distância (CEAD), ambos da UFLA.
O subprojeto objetivou desenvolver a interdisciplinaridade na educação básica, nas
duas escolas públicas envolvidas na proposta, utilizando-se das TICs para a
incrementação das atividades. Um grupo de pessoas do CEAD se mobilizou para a
construção desse subprojeto, que foi desenvolvido nos anos de 2014 até os dias
atuais com a parceria das escolas e dos demais bolsistas e coordenadores. O uso
das TICs na educação. Foi e continua sendo o desafio presente em todas as
atividades do subprojeto, pois, a realidade de cada escola é diferenciada e a equipe
do PIBID Inter teve que adequar e elaborar uma estratégia viável de ser executada
em cada ambiente escolar.
Outros desafios foram vivenciados pelos participantes do subprojeto, dentre
eles:
1. A organização de horários para reuniões presenciais, pois, os bolsistas que
cursavam licenciaturas diferentes, tais como: Biologia; Educação Física; Letras
Portugueses/Inglês e suas Literaturas e Matemática. Fato este que ao mesmo tempo
oportunizou a efetiva construção interdisciplinar das nossas ações.
2. As limitações dos próprios bolsistas com as TICs, fez com que no início das
nossas atividades desenvolvêssemos oficinas e cursos de formação para toda a
equipe.
A experiência dos profissionais do CEAD com o uso do AVA na formação de
professores por meio de cursos de licenciatura e de pós-graduação, a
disponibilidade desta ferramenta e a própria necessidade de experiência que os
bolsistas têm de adquirir conhecimentos para o melhor uso das TICs, são razões
que contribuem para o uso do AVA no subprojeto.
Ainda podemos destacar que uso do AVA colabora para as atividades
presentes no subprojeto e para a atuação dos bolsistas na docência. Tendo como
objetivo a melhor qualificação dos educadores desde sua formação inicial, os
bolsistas se formam com familiaridade no uso das TICs podendo levar suas
experiências para as escolas de educação básica.
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METODOLOGIA
Para a elaboração deste artigo que relata parte das experiências vivenciadas no
PIBID Interdisciplinar da UFLA, com ênfase no uso do AVA como ferramenta para
registro de atividades e suporte para troca de informações e discussões entre os
participantes da equipe do subprojeto, utilizou-se de revisão de literatura em uma
abordagem de pesquisa qualitativa.
De acordo com Minayo (1999), a pesquisa qualitativa tem como objeto de
investigação um determinado recorte, situado em um contexto histórico e cultural,
que ao ser observado e mensurado revela por meio da pesquisa as suas
características.
Segundo Palloff e Pratt (2002, p. 42), “as experiências mais poderosas são
aquelas em que a participação ocorre envolvendo todo o grupo em vez de se dar
apenas entre um participante e o facilitador” (2002, p. 42).
O artigo foi subdividido em duas partes principais, a primeira que descreve a
organização do AVA em “Tópicos” e uma segunda que se articula com a primeira que
descreve as reflexões que foram construídas a partir dessas vivências. Na figura a
seguir apresenta-se a página inicial da sala do subprojeto no AVA:

Fonte: < http://coordped.cead.ufla.br/ava2/course/view.php?id=41 >

Os participantes do subprojeto em seus primeiros contatos com o AVA, a partir
da percepção de que nem todos tinham conhecimentos para o uso da ferramenta, foi
organização uma capacitação para manusear as diversas ferramentas que o
ambiente disponibilizava. A plataforma utilizada foi o Moodle, gratuita e já conhecida
e divulgada por outras universidades, inclusive a Universidade Federal de Lavras
(UFLA) tanto em cursos presenciais como na EaD.
A capacitação foi elaborada a partir das demandas apresentadas pela equipe
de participantes do subprojeto e ministrada por profissionais Técnicos
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Administrativos e docentes que atuam na EaD na UFLA, principalmente no CEAD.
Desde os primeiros trabalhos e atividades do subprojeto Interdisciplinar, a
dinâmica de capacitações decorreram ao longo dos trabalhos e sempre que uma
demanda fosse evidenciada, novas oficinas eram elaboradas e oferecidas a equipe.
Dentre as ferramentas mais utilizadas no AVA, durante estes dois anos de
subprojeto, destacam-se:
Repositório de Documentos
No AVA é possível salvar documentos de diversos formatos, por exemplo, arquivos
em PDF e DOC, para serem acessados a qualquer momento.
Uso no subprojeto: foram salvos documentos importantes da CAPES a
respeito do PIBID, artigos e livros digitalizados que tinham ligação com as temáticas
estudadas na equipe, como a Interdisciplinaridade, Pedagogia de projetos, Círculos
de Cultura de Paulo Freire e diversos arquivos que de alguma forma auxiliam nas
atividades do subprojeto.
Fóruns de Discussão
O recurso mais usado no subprojeto, desde as primeiras atividades. Nos Fóruns
foram discutidas as atividades, planejamento, execução e avaliação do trabalho
realizado nas escolas. Os encontros semanais de todos integrantes subprojeto,
foram registrados em forma de Pauta prévia de Reuniões e Sínteses das Reuniões.
Os eventos e planejamento de atividades também forma discutidos e organizados
nesta ferramenta.
Nos Fóruns estão registradas a maior parte da interatividade que os bolsistas
desenvolveram por intermédio do AVA, pois, os tópicos podem ser abertos e
modificados a qualquer momento dependendo da necessidade de acordo com cada
assunto, assim de maneira simples e prática para trocas de experiências e
interatividade entre a equipe.
Palloff e Pratt (2002 apud KOSLOSKY, 2004, p. 72) afirmam que:
[...] o uso da tecnologia abre novos horizontes para que os alunos
construam novos conhecimentos, aprendam sobre si próprios, sobre seus
estilos de aprendizagem e sobre como trabalhar em conjunto em equipes
distribuídas geograficamente. Todas essas habilidades são transferíveis ao
mundo do trabalho e adquiridas da participação em comunidades de
aprendizagem virtuais.

Uso no subprojeto: este recurso foi utilizado para discutir sobre as atividades
já realizadas, possibilitando além da reflexão conforme mencionada, também a sua
consequente aprendizagem e formação dos bolsistas.
Os Fóruns com mais participação foram:
•

Memórias das Reuniões: com 37 tópicos e 79 respostas;
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•

Fórum “Vamos Conversar”: com 11 tópicos e 73 respostas;

•

Oficina de Escrita Acadêmica: com 7 tópicos e 14 respostas;

•

Participação CIUFLA 2015 – Resumos: com 14 tópicos;

•

Planejamento da EM Paulo Menicucci: com 6 tópicos e 56 respostas;

•

Atividades da EM Itália Cautiero Franco: com 9 tópicos;

Wiki
Com a Wiki é possível a criação de um único texto de forma colaborativa e simples.
Vários autores podem editar ou acrescentar conteúdos além de observar o
desenvolvimento do texto por meio de versões que são salvas em um histórico de
edições.
Uso no subprojeto: idealização e construção dos Projetos Interdisciplinares
que seriam foram desenvolvidos nas duas escolas públicas parceiras. Estes projetos
foram construídos pela equipe de participantes após reuniões com professores e
professoras das duas escolas em reuniões pedagógicas. Os roteiros de atividades e
trabalhos, documentos e textos de fundamentação, documentos de registro das
atividades, processo de avaliação dentre outras etapas foram construídos
coletivamente.
Mensagens
A comunicação entre integrantes do subprojeto é facilitada por meio de mensagens
privadas. Com esse recurso um usuário pode enviar e receber mensagens de outros
usuários e ser avisado, inclusive por e-mail, quando há novas mensagens em sua
caixa de entrada.
Uso no subprojeto: as mensagens por meio do correio eletrônico do AVA
foram amplamente utilizas para garantir que as informações veiculadas chegassem
a cada membro da equipe.
Chat
Uma forma de discussão em tempo real e prática. Um horário é combinado, e os
usuários entram em uma “sala” de chat para dialogarem sobre assuntos pertinentes
ao desenvolvimento de atividades propostas.
Uso no subprojeto: “Reuniões virtuais”, quando não é possível a realização de
reuniões presenciais. Em alguns momentos utilizou-se do chat para construir o
planejamento de atividades e ainda para favorecer o entendimento e refinamento de
normas e conceitos.
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Diário
Ferramenta que permite ao usuário fazer registros periódicos.
Uso no subprojeto: os bolsistas foram estimulados a utilizar, registrando a
qualquer tempo, deixar pareceres a respeito do subprojeto e de sua atuação. Por
meio desses registros, a coordenação ainda pode fazer avaliações e manter um
feedback dos bolsistas.
Tópicos
Para melhor organização do AVA/Moodle, o ambiente é dividido em tópicos.
Uso no subprojeto: As ferramentas foram organizadas cronologicamente, na
medida que foram surgindo as necessidades de uso. Por exemplo: no primeiro
tópico foi criado um fórum para registrar as reuniões presenciais. No último, uma wiki
para construir um relatório final do subprojeto 2014 a 2016.
Confira na tabela a seguir quais ferramentas foram utilizadas em cada tópico.
Tópico Fórum
1

3

2
3

2
11

6

1

7
8

3
8

Chat
Planejamento de
Atividades
Objetivos do Projeto
Interdisciplinar
-

Repositório

Diário

Wiki

9

2

-

3

-

-

-

-

-

Construindo o Projeto
Interdisciplinar
Dados para Viagem TV
Cultura
Relatório Final do
Projeto 2014/2016

9

-

-

-

-

10

2

-

1

-

1. Documentos Oficiais - Memórias das Reuniões - Fórum de Discussão;
2. Integração das TICs ao Currículo: Novas Formas de Ensinar E Aprender
3. Boas Práticas de TICs na Educação;
4. Reuniões Gerais do PIBID / Participações em outros projetos / Atividades
Extras;
5. Planejamento de Atividades nas Escolas: Oficinas, Reuniões, Círculos de
Cultura, Feiras, etc;
6. Construindo o Projeto Interdisciplinar;
7. Círculos de Cultura: Discussões Teóricas e Práticas;
8. Construindo Trabalhos Científicos: Resumos, Posteres e Artigos Cientificos;
___________________________________________________________________
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9. Viagem à TV Cultura;
10. Relatórios Finais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O uso do AVA facilitou o planejamento, desenvolvimento e revisão de atividades
realizadas tanto nas escolas envolvidas no subprojeto, como entre os bolsistas do
PIBID na instituição. Esta vivência oportunizou uma constante adaptação às TICs,
favorecendo o aprimoramento de conhecimentos desses recursos.
Podemos separar os resultados com base nas experiências no ambiente
escolar e no ambiente acadêmico:
Nas Escolas
Nas escolas participantes, as atividades com os estudantes puderam ser
melhoradas com base na realidade dos estudantes. As opiniões dos discentes e
quaisquer anseios e necessidades eram tomados em pauta no planejamento das
atividades. Dessa forma, as atividades chegavam nas escolas não de forma pronta e
imposta, mas em constante discussão e revisão com base na realidade escolar.
Entre Bolsistas, Supervisores e Coordenadores
Para o melhoramento do subprojeto em geral, o AVA mostrou-se como uma
ferramenta ágil que proporciona praticidade e organização na construção coletiva do
subprojeto. Bolsistas de ambas escolas participantes tiveram condições de trocar
experiências de atividades realizadas em suas turmas e colaborarem entre si, se
preciso.
As atividades foram registradas em Fóruns de Discussões criados para tal e
os bolsistas tinham condições de rever e replanejar atividades. Além disso, o registro
permitiu que o subprojeto estivesse sempre em avaliação e reavaliação, por parte
dos coordenadores, supervisores e também dos bolsistas.
Os resultados estão se confirmando. A cada semana, os integrantes do
subprojeto reuniam para planejamento presencial das atividades entre outros
assuntos, e todas as discussões foram registradas no AVA. Dessa maneira, todos
tinham acesso ao que foi discutido e poderiam continuar a discussão à distância.
A adaptação dos integrantes ao uso de qualquer TICs deve ser continuada.
No AVA não é diferente. Além da capacitação em recursos novos que podem surgir,
é necessário disciplina e motivação constantes. A facilidade no uso do AVA –
podendo ser manuseado a qualquer tempo e qualquer lugar – pode causar
ociosidade e a disciplina do tempo torna-se necessária. A motivação também deve
ser constante, e no subprojeto isto foi feito não só nos encontros presenciais como
também com a própria aprendizagem: os bons resultados serviram de incentivo para
o uso do Ambiente.
___________________________________________________________________
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No mundo contemporâneo, o acesso a informações pode ser simplista e
rápido, e com isso as experiências do professor com o estudante e dos estudantes
entre si se tornam menores, à medida que a troca de informações não se limita à
sala de aula e é realizada em tempo menor. Isso é realidade exceto se o professor
souber utilizar os meios de comunicação como forma de continuidade e dialeticidade
no processo educativo e não só como banco de dados digamos, utilitarista.
Segundo Larrosa “a experiência é cada vez mais rara por falta de tempo.
Tudo o que se passa, passa demasiadamente depressa, cada vez mais depressa”
(LARROSA, 2002), isto é, a falta de tempo e sua consequente otimização inclusive
por meio de tecnologias, gera as experiências rápidas e pontuais, que desfavorece a
experiência total do indivíduo e do coletivo.
Para que as experiências não se limitem a um curto espaço de tempo (o que
não propicia boas reflexões e consequente aprendizagem), uma forma pensada
pelos bolsistas do PIBID é usar o AVA como um ambiente em que se reflita, discuta e
seja relatado todo o processo do subprojeto, desde a formação de ideias à
reestruturação de atividades. Dessa forma, o uso é contínuo, eficiente e se enquadra
nos moldes da pedagogia freiriana já citada.
Outro desafio com o uso do AVA, é evitar “conversas paralelas”, em outras
palavras, discussões que não tem relação direta ou indireta com os assuntos
tratados, considerando que o “sujeito moderno é um consumidor voraz e insaciável
de notícias, de novidades, um curioso impenitente, eternamente insatisfeito. Quer
estar permanentemente excitado e já se tornou incapaz de silêncio” (LARROSA,
2002). Embora as dificuldades dessa experiência tenderam mais para ociosidade do
que para o excesso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso das TICs no EaD confirmou-se útil não só no ensino como no planejamento
do ensino, por essa experiência no PIBID Interdisciplinar. O uso do AVA no
subprojeto ainda se consolida e permanece em constante adaptação por parte dos
integrantes. Vêm trazendo impactos positivos tanto na formação dos bolsistas, na
aprendizagem dos estudantes das escolas, quanto na qualificação dos supervisores
em sua docência que a cada dia tem sido mais capazes de inovar suas aulas e
práticas pedagógicas, ensinando e ao mesmo tempo aprendendo em trocas
constantes de experiências.

___________________________________________________________________
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Resumo – O estágio curricular é uma exigência nos cursos de licenciatura e se
configura como etapa relevante na formação inicial de professores. Na educação a
distância o estágio pode ser encarado como um desafio para gestores e
professores, devido as especificidades no processo de orientação e supervisão
demandadas neste processo. Diante disso, apresentamos o relato da experiência
de implementação e orientação de estágio nos cursos a distância de Pedagogia e
Licenciatura em Matemática. A partir desta experiência foi possível perceber a
importância da elaboração de estratégias que garantam a realização de
orientações virtuais semanais e visitas de supervisão durante o processo de
estágio. Esta experiência culminou na organização de um documento com
orientações para auxiliar os coordenadores de curso na realização dos estágios
nos cursos de licenciatura.
Palavras-chave: estágio; orientação; educação a distância; mediação pedagógica;
formação de professores.
Abstract – The curricular stage is a requirement in undergraduate programs and is
configured as a relevant step in initial teacher training. In the distance the stage can
be seen as a challenge for managers and teachers, because of the specifics in the
guidance process and demanded oversight in this process. Therefore, we present
the account of implementation experience and internship guidance in distance
learning courses of Pedagogy and Degree in Mathematics. From this experience it
was possible to realize the importance of developing strategies to ensure the
achievement of weekly virtual guidance and supervision visits during the training
process. This experience led to the organization of a document with guidelines to
assist program coordinators in carrying out the stages in undergraduate courses.
Keywords: curricular stage; orientation; distance learning; pedagogical mediation;
teacher training.

A Educação a Distância tem apresentado desafios aos docentes no ensino superior.
Novas tecnologias, novos modelos de interação entre professor e os estudantes,
novas estratégias metodológicas para o ensino e a aprendizagem significativa. A
experiência enquanto docente no ensino presencial e nos cursos de licenciatura a
distância, bem como na coordenação de estratégias para a implementação e oferta
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dos cursos na Secretaria de Educação a Distância – SEaD, tem reforçado a ideia de
que gestores e docentes precisaram inovar e repensar os modelos tradicionais de
ensino nos cursos de graduação das universidades brasileiras.
A oferta de cursos acadêmicos na modalidade a distância fez emergir outras
formas de ação docente, caracterizada, principalmente, pela necessidade de
formação continuada, trabalho coletivo, inovação na produção do material didático e
na interação com os estudantes (BELONNI, 2002; SILVA, 2006). O ensino nesta
modalidade precisa estar centrado no estudante e na mediação pedagógica de
professores e tutores para que este estudante tenha êxito no processo de
aprendizagem. Entende-se por mediação pedagógica “a atitude, o comportamento
do professor que se coloca como um facilitador, incentivador ou motivador da
aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o
aprendiz e sua aprendizagem” (MOSETTO, 2000, p.133).
Um dos grandes desafios enfrentados no ensino a distância é a organização
do estágio curricular, obrigatório nos cursos de licenciatura. Esta é uma etapa
relevante da formação inicial para a docência e se constitui como possibilidade do
estudante experimentar os conhecimentos construídos ao longo do curso de
graduação e do docente estabelecer o processo de mediação pedagógica para a
promoção da aprendizagem significativa ao longo do processo de estágio. Segundo
Pimenta (2010), “por estágio curricular entende-se as atividades que os alunos
deverão realizar durante o seu curso de formação, junto ao campo de trabalho”
(p.21). No caso dos cursos de licenciatura este campo de trabalho é o ambiente
escolar.
Segundo Ghedin (2007), “o estágio curricular é de suma importância em
qualquer área de atuação”. Nos cursos de licenciatura, o estágio curricular pode
ser entendido como um momento de aproximação e articulação dos estagiários com
seu futuro espaço de atuação profissional, associando teoria e prática para a
construção do conhecimento, entre tantos outros saberes. Para Pimenta e Lima
(2004), “o estágio se configura como um campo de conhecimento, não devendo ser
reduzido apenas a uma atividade prática instrumental, pois através do estágio ocorre
a interação com o campo social, desenvolvendo práticas educativas”. Em Lima
(2008), mais uma vez identificamos o estágio como um espaço propiciador da
reflexão, no qual os professores em formação têm a oportunidade de associar a
prática à teoria, de forma contextualizada. Essa reflexão acaba por “proporcionar
uma (re)construção de conhecimentos e de saberes essenciais para sua atuação
profissional” (OLIVEIRA E CUNHA, 2006).
Neste artigo apresentamos o relato da experiência como integrantes da
equipe de gestão e acompanhamento dos projetos e programas vinculados à SEaD
na Universidade Federal do Rio Grande – FURG e como orientadora de estágio nos
cursos de licenciatura a distância em Pedagogia e Matemática, financiados pelo
sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Apresentamos as estratégias
metodológicas, de organização e mediação pedagógica para a orientação e
supervisão dos estágios obrigatórios, bem como as estratégias adotadas para a
implementação dos estágios nestes cursos. As experiências apresentadas neste
trabalho se referem aos estágios obrigatórios realizados nos anos de 2012 no curso
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de Licenciatura em Matemática, 2014 e 2016 no curso de Licenciatura em
Pedagogia. Num primeiro momento, é descrito o processo de construção de
mediação pedagógica para os estágios nos cursos a distância. Na segunda seção,
são relatadas as ações e as metodologias necessárias à implementação desses
estágios. A seguir, é feita uma abordagem sobre as especificidades para que se
possa organizar e orientar estágios curriculares de cursos a distância. Na quarta
seção, a partir da legislação vigente, estão descritas as orientações a serem
seguidas para a realização do estágio curricular obrigatório dos cursos na
modalidade a distância. Na quinta e última , estão algumas considerações acerca
das experiências vivenciadas ao longo da realização do estágio curricular obrigatório
nos cursos de licenciatura a distância.
Experiências de mediação pedagógica nos estágios supervisionados nos
cursos a distância
O estágio é um processo de aprendizagem que envolve planejamento,
experimentação e construção de novos conhecimentos na articulação entre teoria e
prática educativa. O estagiário advindo de cursos na modalidade a distância precisa
do acompanhamento constante do docente orientador, assim como ocorre no ensino
presencial. As estratégias metodológicas adotadas pelo/a professor/a supervisor/a
nas disciplinas de estágio na educação a distância precisam estar direcionadas para
a mediação pedagógica e a promoção de aprendizagens significativas promovidas
pela experiência de estágio no cotidiano escolar.
A docência nos cursos na modalidade a distância evidencia a necessidade e
disposição para o trabalho pedagógico coletivo, através do auxílio e participação de
outros parceiros (gestores, tutores, equipe multidisciplinar da secretaria de educação
a distância, profissionais do polo presencial) para a realização da aula virtual. Nas
disciplinas de estágio curricular este trabalho coletivo precisa funcionar efetivamente
para a orientação e supervisão de maneira a atender as necessidades dos
estudantes.
A orientação e a mediação pedagógica do estágio curricular nos cursos de
licenciatura na modalidade a distância da FURG foram realizadas por professoras e
tutoras a distância, que compartilharam esta função. Para isto, foi necessária a
seleção cuidadosa de tutoras que apresentavam titulação, repertório e experiência
em ambiente escolar para atuação na equipe de supervisores de estágio. As
docentes responsáveis pela disciplina realizavam o acompanhamento do trabalho
desenvolvido pelas tutoras e orientavam o funcionamento da supervisão de estágio.
O estágio curricular nos cursos a distância de licenciatura da FURG foi
estruturado para se aproximar ao máximo das exigências e diretrizes adotadas por
estes cursos no ensino presencial. No curso de Pedagogia foram realizados pelos
estagiários dois estágios de cinco semanas cada, sendo um em uma turma dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental e outro em uma turma de Educação Infantil,
com orientações semanais para o planejamento e execução da proposta. No curso
de Matemática também foram realizados dois estágios, sendo um no Ensino
Fundamental e outro no Ensino Médio. O diferencial do estágio na educação a
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distância foram as orientações virtuais, através de webconferência e de avaliação
dos planejamentos postados no ambiente virtual. Foram realizadas, ainda, uma aula
presencial inicial, para apresentação das normativas de estágio e orientação dos
planejamentos da primeira semana de estágio; duas visitas no espaço escolar em
cada etapa no caso do curso de Pedagogia e uma visita no curso de Matemática,
para a supervisão do desenvolvimento das práticas pedagógicas; e um encontro de
avaliação final, para apresentação do relatório de estágio.
A mediação pedagógica semanal realizada face à face, mediada pela
tecnologia, foi eficiente e apresentou como resultado imediato a participação efetiva
das estagiárias, diferenciando-se do que acontecia em outros espaços do curso,
como os fóruns e postagens de tarefas, em que algumas estudantes se mostravam
mais resistentes e menos assíduas.
As orientações virtuais e as visitas de supervisão proporcionaram uma
aproximação maior na relação com as estagiárias, assim como com as escolas nas
quais foram realizados os estágios, o que foi demonstrado pela receptividade nas
visitas e no acolhimento das propostas planejadas pelas discentes.
Inicialmente os relatos e as interações dos estagiários apontaram as
dificuldades iniciais de inserção na sala de aula, tanto na construção do projeto
como quanto no planejamento das aulas semanais. Em alguns momentos, os
estagiários se mostravam inseguros e com muitas expectativas, ao mesmo tempo
também tinham muitas ideias para estruturar e organizar o planejamento. A
experiência de inserção no ambiente escolar e realização do estágio não é fácil,
mesmo para aqueles que já atuam como docentes ou funcionários de escola, como
é o perfil de muitos estudantes da educação a distância.
Aos poucos os sentimentos foram sendo modificados e a experiência ganhou
força com a segurança de estarem realizando um trabalho de qualidade. As
orientações ganharam espaço para o compartilhar as experiências e as dificuldades,
sanar dúvidas e as contribuições com o planejamento. A cada orientação, em
parceria, proporcionávamos a reflexão e a possibilidade de desvendar os mistérios
da docência através de práticas, concepções e teorias relacionadas aos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental ou à Educação Infantil.
As visitas às escolas não foram previamente agendadas com os estagiários e
as escolas, com vistas a manter a rotina inalterada e sem preparações especiais
para a chegada do/a orientador/a do estágio. Apenas a coordenação do curso, os
docentes envolvidos nos estágios e a Secretaria de Educação a Distância – SEaD,
sabiam da organização do calendário de deslocamentos para os municípios polos,
para a realização da supervisão in loco. Enquanto orientadoras de estágio em um
curso a distância, longe da sede da universidade, tínhamos receio de que o estágio
não ocorresse como o estabelecido nas normativas ou que os estudantes não
desenvolvessem as atividades como previsto, por isso foi intencionalmente
planejado o elemento surpresa nas supervisões realizadas no ambiente escolar.
Com a realização das visitas, fomos surpreendidas positivamente ao
percebemos a recepção acolhedora das escolas e que os planejamentos e
orientações estavam sendo desenvolvidos pelos estagiários com êxito no cotidiano
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escolar. Neste processo de realização do estágio curricular foi possível perceber,
acompanhar e avaliar os aprendizados que os estudantes construíram através da
sua participação em um curso a distância.
O processo de implementação dos estágios nos cursos de educação a
distância da FURG
Sabe-se que as instituições de ensino superior adotam diferentes estratégias para o
desenvolvimento dos cursos na modalidade a distância, sem deixar de atender as
diretrizes nacionais e decretos estabelecidos pela DED/CAPES e o Ministério da
Educação. A realização dos estágios ocorre da mesma forma. Cada universidade
define as condições e os meios para a implementação do estágio curricular
obrigatório curricular para os cursos de licenciatura na modalidade a distância.
As diferenças no desenvolvimento dos estágios pelas instituições de ensino
superior estão mais diretamente relacionadas às estratégias metodológicas de
orientação e à supervisão dos estágios, nas quais são estabelecidos os papéis dos
envolvidos e as parcerias necessárias para a inserção dos acadêmicos no espaço
escolar. A partir desta organização dos estágios pelas IES e pelo NDE dos cursos,
são pensadas e definidas as atribuições da coordenação do curso, dos docentes,
dos tutores, dos estagiários, dos regentes de turma, das escolas e secretarias de
educação.
As definições e formas de organização dos estágios na educação a distância
também estão condicionadas pelo perfil dos estudantes dos cursos de licenciatura.
Os estágios precisam ser pensados para os estudantes trabalhadores e não
trabalhadores, para aqueles que nunca tiveram a experiência docente e para
aqueles que já possuem esta experiência.
Os estágios curriculares obrigatórios curriculares na FURG são planejados e
implementados através da interlocução entre os diversos envolvidos neste processo
para que esta etapa da formação acadêmica seja realizada com tranquilidade e
qualidade pelo estudante do curso de educação a distância.
A organização dos estágios supervisionados realizados na modalidade a
distância da FURG, foi pensada, discutida e normatizada pelas coordenações de
curso, junto com o grupo de professores que fazem parte do Núcleo Docente
Estruturante – NDE, com o acompanhamento e orientação da Secretaria de
Educação a Distância – SEaD e dos parâmetros definidos, pela universidade, para
os estágios curriculares. Esta interlocução interna na universidade possibilitou a
construção de normativas que serviram de base para o processo de organização e
desenvolvimento do estágio curricular do curso. Tal iniciativa precisa ser prevista
pelas normativas da IES, em atendimento à legislação vigente, que estabelece o
processo de estágio curricular como um “ato educativo escolar supervisionado” que
“deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de
ensino” (BRASIL, lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008).
Após a elaboração das normativas de estágio, pelo curso na modalidade a
distância, foi realizado o contato com as secretarias de educação dos polos de apoio
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presencial para estabelecer o convênio para a realização dos estágios nas escolas
do município e/ou estado. No caso específico da segunda oferta do curso de
Pedagogia, os acadêmicos eram servidores municipais e/ou estaduais em formação
e, por isso, também foi necessário solicitar a liberação dos estudantes das suas
funções de servidores públicos no período de estágio ou a troca do período das
férias regulares. Para facilitar o acordo com as secretarias municipais/estaduais e a
realização do estágio pelos estagiários trabalhadores, foi criada uma normativa que
permitia a realização do estágio na própria turma do docente.
Após o diagnóstico inicial e a organização da inserção dos estagiários nas
escolas dos municípios polos, docentes da IES e tutores a distância se organizaram
em duplas para a orientação e supervisão de cada turma do curso de Pedagogia, a
distância. Com isso, foram elaboradas as seguintes estratégias: um cronograma de
orientações virtuais semanais e visitas para cada estagiário ou dupla de estágio;
uma aula presencial inicial para apresentação da proposta de estágio para os
estudantes e diretores das escolas parceiras; e, por fim, uma avaliação presencial
final com a apresentação do relato de experiência e entrega do relatório final de
estágio. Na sequência, são apresentadas as experiências de mediação pedagógica
para a realização dos estágios curriculares nos cursos na modalidade a distância da
FURG.
Especificidades na organização e orientação do estágio curricular nos cursos
de licenciatura a distância
Na educação a distância, o processo de estágio precisa ser organizado de forma a
contemplar algumas especificidades desta modalidade de ensino. Uma das
especificidades é o perfil dos estudantes da EaD, que, na maioria dos casos, são
trabalhadores e não têm muito tempo para as atividades acadêmicas. Outra
dificuldade enfrentada é a baixa oferta de vagas e de escolas para a inserção no
estágio, já que muitos estudantes da EaD residem em municípios pouco populosos e
com infraestrutura de pequeno porte. Diante disso, é necessário um diagnóstico
prévio desses casos e a elaboração de estratégias para que esses estudantes
possam realizar o estágio curricular. Como exemplo, podemos avisar com
antecedência, para que o estudante possa se organizar e trocar as férias para o
período de estágio; estabelecer um contato com a coordenação do polo presencial
para intermediar estes acordos; prever a realização dos estágios em dupla e/ou no
turno noturno, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos; no caso de
professores da rede pública, pode ser elaborado um plano de equivalência para a
carga horária de estágio de acordo com o tempo de serviço ou os estágios podem
ser realizados os estágios no ambiente de trabalho destes servidores.
O diagnóstico prévio sobre a realidade dos municípios polos e sobre os
espaços escolares pode contribuir para evitar problemas durante a realização destes
estágios, como mudanças no cronograma de execução da disciplina, organização
dos deslocamentos de docentes e/ou tutores a distância para as visitas de
supervisão de estágio, conhecimento sobre a diversidade, no que se refere às
condições de ensino nas escolas do município polo, subsidiando, assim, os
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docentes das IES nas orientações virtuais dos planejamentos e práticas educativas
dos estagiários.
As orientações virtuais são uma especificidade dos cursos na modalidade a
distância. A necessidade de realizar a orientação mediada pela tecnologia digital
promove novas estratégias metodológicas para a mediação pedagógica e a
interação entre professores e estudantes. Cabe definir qual é o meio mais adequado
para esta mediação, seja por meio de fórum, mensagens, chat, vídeo conferência ou
webconferência. O que é perceptível, a partir da experiência de mediação
pedagógica na disciplina de estágio, é a necessidade de uma interação frequente,
para diminuir a ansiedade e promover a orientação efetiva dos estudantes neste
momento especial da formação acadêmica. Os estagiários precisam sentirem-se
acompanhados e apoiados no desenvolvimento do seu planejamento diário e na
execução das práticas pedagógicas no cotidiano escolar. Muitas dúvidas emergem
neste processo de inserção no contexto escolar e os orientadores/ supervisores são
o “ponto de apoio” para o desenvolvimento das atividades com competência,
segurança e tranquilidade.
Outra especificidade do estágio na educação a distância tem relação com o
trabalho coletivo e o papel da tutoria na orientação e supervisão dos estágios. É
preciso definir os papéis dos docentes das IES, dos tutores a distância, dos tutores
presenciais e dos estagiários, neste processo de estágio curricular. Existem
diferentes estratégias adotadas pelas IES para orientação e supervisão dos
estágios. Algumas instituições definem que o docente deve organizar a proposta e
não precisa realizar o deslocamento até os municípios, sendo esta uma função dos
tutores a distância. Outras IES definem que o tutor presencial deve fazer o
acompanhamento e as visitas nas escolas para supervisão dos estágios, tendo o
apoio do regente de turma para a avaliação dos estagiários. Na proposta elaborada
e desenvolvida nos cursos EaD da FURG, os docentes desta da IES e os tutores a
distância dividem a função de orientação dos estagiários, em que existe um prévio
planejamento em conjunto e posterior avaliação da visita. Quanto ao estagiário,
espera-se que este desenvolva suas atividades numa perspectiva de reflexão sobre
a ação e na ação, de forma a constituir-se em um sujeito reflexivo com sua prática
pautada em sólidos princípios éticos e morais, capaz de promover ações inovadoras
que possam transformar positivamente a comunidade em que está inserido.
Na sequência, apresentamos as orientações pedagógicas direcionadas aos
coordenadores de curso e NDEs para a organização e implementação dos estágios
obrigatórios nos cursos de licenciatura EaD da instituição.
Orientações pedagógicas para os estágios obrigatórios nos cursos de
licenciatura em EaD na FURG
Para orientar e auxiliar os coordenadores de curso e NDE na organização do estágio
obrigatório, a SEaD da FURG elaborou em parceria com a Pró-reitoria de
Graduação um documento com orientações pedagógicas gerais na elaboração de
estratégias para a implementação dos estágios obrigatórios nos cursos na
modalidade a distância na instituição. Este documento é um produto elaborado a
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partir das experiências apresentadas neste trabalho e que servirão de guia para os
próximos estágios a serem desenvolvidos nos cursos de licenciatura da FURG. A
seguir são apresentados as principais orientações que constam neste documento
orientador.
Como consta no documento das orientações pedagógicas para os estágios
obrigatórios na EaD, a coordenação do curso precisa indicar professores do curso
para desempenharem a função de orientadores de estágio. As orientações podem
ser organizadas por polo. Os tutores a distância podem realizar a orientação de
estagiários, em parceria com o professor responsável. Também será necessário
designar um supervisor de estágio na escola, atendendo ao artigo 1º da Deliberação
n° 031/2016 do COEPEA/ FURG que aponta:
III. Orientador de estágio: o docente da FURG que acompanha efetivamente o
estágio e a avaliação do estagiário.
IV. Supervisor do estágio: o funcionário do quadro pessoal da parte
concedente de estágio, com formação ou experiência na área de formação do
estagiário, designado para acompanhar efetivamente até 10 (dez) estagiários
simultaneamente.
Os estudantes em estágio necessitam de um acompanhamento periódico dos
planejamentos e atividades desenvolvidas. Professores e tutores a distância
precisam elaborar estratégias para a realização das orientações individuais aos
estudantes estagiários.
Uma disciplina deve ser organizada na plataforma Moodle, com as normas e
orientações para a realização dos estágios. Os planejamentos precisam ser
postados e orientados na plataforma Moodle. As orientações podem ser realizadas
presencialmente no polo, após as visitas nas escolas, através das ferramentas do
Moodle (chat, Fórum de discussão, diário de aula...) e/ ou através da orientação
virtual pelo Skype ou Webconferência.
A coordenação do curso e/ou os professores orientadores devem organizar
um documento (ou apresentação em Power-point) com as normas e orientações
para a realização do estágio e o modelo do relatório final a ser apresentado(a), os
quais podem ser postados na disciplina específica disponibilizada na plataforma
Moodle ou entregue em CD, para arquivar junto à secretaria do curso.
Para o acompanhamento direto dos estagiários no desenvolvimento das
atividades de estágio, deverão ser previstas uma ou duas visitas às escolas. Para
facilitar os deslocamentos, a coordenação do curso, em parceria com a SEaD,
deverá organizar estratégias para a otimização do tempo, das distâncias a serem
percorridas e dos recursos financeiros necessários para essas visitas. Uma
possibilidade é que professores e tutores a distância possam articular estratégias
para visitar diferentes escolas.
Cabe destacar que as visitas às escolas, pelos orientadores de estágio, são
obrigatórias, de acordo com o § 1º do artigo 6° da Deliberação n° 031/2016 do
COEPEA/ FURG:
§ 1º Para os estágios obrigatórios dos cursos de Licenciatura, deverão,
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também, ocorrer visitas ao campo de estágio, regulamentadas pela Coordenação de
Curso e Núcleo Docente Estruturante – NDE.
Poderá ser prevista a aula inicial para a apresentação das orientações de
estágio para os estudantes e representantes das escolas em que ocorrerão os
estágios. Esta aula preferencialmente deve ser realizada por webconferência ou
vídeo-aula. Para a aula final de avaliação é obrigatória a presença dos estudantes
no polo para a assinatura da ata e entrega do relatório final de estágio.
Algumas conclusões sobre o processo de estágio na EaD
É sabido que o estágio curricular oportuniza às IES a cumprirem uma importante
missão, que é a integração entre a tríade: Ensino, Pesquisa e Extensão,
aproximando e estabelecendo um canal de interação entre a universidade e a
comunidade. O estágio curricular vem sendo vivenciado no Brasil desde 1967, como
um elemento efetivo e complementar na consolidação do processo de ensinoaprendizagem, permitindo que o estagiário possa vivenciar e experienciar fatos e
situações de uma realidade prática, a partir da qual ele poderá elaborar soluções
para questões que possam surgir no seu cotidiano. O estágio, muito mais do que
propiciar um campo para uma prática curricular, deve propiciar ao estagiário o
conhecimento da importância da profissão que está abraçando, conscientizando-o
de que, através de sua atuação, poderá contribuir para a melhoria de vida das
pessoas que convivem no seu entorno.
A experiência na organização e mediação pedagógica dos estágios em
cursos na modalidade a distância demonstram as possibilidades e desafios desta
etapa especial da formação acadêmica. O papel de professores e gestores no
planejamento de estratégias de organização e metodologias de mediação
pedagógica é essencial para o sucesso desta proposta pedagógica.
As estratégias de organização e mediação pedagógicas elaboradas e
executadas nos cursos de Pedagogia e Matemática na modalidade a distância da
FURG, apontam para uma aceitação e avaliação positiva pelas estagiárias e pelos
docentes envolvidos nesta proposta.
Ao encerrar o processo dos estágios curriculares foi perceptível a promoção
de trocas de experiências entre professores, estudantes e os parceiros no ambiente
escolar. Com isso, foram avaliadas as potencialidades de uma prática pedagógica
significativa e desenvolvida com comprometimento por gestores, docentes e
estagiários.
A elaboração prévia de normas e estratégias que estejam de acordo com as
especificidades da educação a distância, tendo como princípios o uso adequado e
frequente das TDICs para a mediação pedagógica e a organização do trabalho
coletivo, indicam um caminho sensível, desafiador e de inúmeras possibilidades de
ações para a realização dos estágios nos cursos de licenciatura a distância,
vislumbrando sempre a garantia de qualidade na formação de professores.
Com a experiência de orientação dos estágios, foi elaborado um documento
com orientações pedagógicas para auxiliar os coordenadores de curso e os NDEs
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na organização dos estágios nos cursos de licenciatura em EaD da FURG. As
experiências dos primeiros estágios, nesta modalidade de educação, serviram como
base para a construção de estratégias que contribuem para qualificar os estágios
nos cursos de licenciatura, em que se prioriza a mediação pedagógica e o
acompanhamento frequente dos estagiários, neste momento especial da formação
acadêmica-profissional.
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APROXIMAÇÕES ENTRE O ENSINO PRESENCIAL E A
DISTÂNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
FÍSICA: UM CASO A RESPEITO DO CONTEÚDO DE
TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA EM MECÂNICA
*** Os nomes dos autores foram suprimidos conforme orientação da organização do
evento ***
*** A afiliação e o endereço eletrônico dos autores foram suprimidos conforme orientação da
organização do evento ***

Resumo – Este trabalho apresenta os resultados de uma experiência de
aproximação entre os elementos formativos de uma mesma disciplina em dois
cursos de Licenciatura em Física oferecidos por uma mesma universidade, um na
modalidade presencial e outro na modalidade a distância. A partir de um trabalho
de planejamento conjunto dos docentes, foram propostas atividades equivalentes
para uma disciplina de Prática de Ensino de Física, visando proporcionar aos
licenciandos dos dois cursos a oportunidade de terem formações equivalentes.
Aqui são apresentadas as sequências didáticas resultantes dessa experiência de
planejamento conjunto e os planos de aula produzidos pelos alunos, em busca de
compreender os benefícios de uma aproximação didática entre os processos
formativos nas duas modalidades de licenciatura.
Palavras-chave: Licenciatura em Física, Prática de Ensino, Transposição Didática,
Educação à Distância.
Abstract – This paper reports the results of an approximation experience involving
the formative elements of the same subject in two different undergraduate
programs in Physics offered by the same university, one face-to-face and the other
on-line. Beginning with a joint planning involving the instructors of these subjects,
equivalent activities were proposed for a discipline on Physics teaching practice,
aiming to provide the students of both programs the opportunity to have equivalent
training. We present the didactic sequences that resulted from this experience of
joint planning, as well as the lesson plans created by the students, aiming to
understand the benefits of a didactic approximation among the formative elements
concerning both the face-to-face and the on-line undergraduate programs in
Physics.
Keywords: Physics undergraduate
transposition, Distance education.
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Introdução
A pesquisa aqui apresentada se dá no contexto das atuais discussões acerca
da ascensão dos cursos de licenciatura na modalidade de Educação a Distância
(EaD) e da necessidade proeminente de fundamentação teórica e de pesquisas
relacionadas à qualidade desses cursos. Em especial, lidamos neste trabalho com
uma reflexão sobre a atuação dos professores desses cursos nas disciplinas
práticas e das possibilidades de planejamento conjunto delas.
No que se refere à constituição de cursos de Licenciatura em Física na
modalidade EaD, há uma série de especificidades que necessitam ser estudadas
separadamente no intento de elucidar como a organização desses cursos pode
caminhar em direção a aspectos cada vez mais formativos na qualificação dos
futuros professores. Nesse sentido, Fernandes, Quartieiro e Angotti (2011, p. 288)
argumentam que dois questionamentos surgem aqui: o ensino a distância pode ser a
resposta para a necessária expansão do acesso ao ensino superior, de forma a
suprir a carência de docentes no Brasil? É possível nessa modalidade de educação
ter uma formação de qualidade?
Segundo Souza (2009), a busca por metodologias de avaliação coerentes e
abrangentes voltadas para a EaD tem se preocupado com questões tais como as
cargas horárias, ementas das disciplinas e duração dos cursos, e tem, inclusive,
encontrado indicadores de desempenho bastante compatíveis com essas
necessidades. Visto que há uma gama de propostas e estudos na área de
constituição burocrática dos cursos EaD, nossa proposta se envolve com os
aspectos mais subjetivos dessa formação, a saber, a atuação dos professores nas
disciplinas voltadas à formação dos licenciandos e as possibilidades de constituição
das ações formativas nessas disciplinas por meio de planejamento conjunto de
atividades pelos docentes dessas disciplinas.
Sendo assim, o argumento principal desta proposta está em discutir a
possibilidade de uma construção dialógica de uma disciplina de Prática de Ensino de
Física. Nesse intento, cabe-nos compreender brevemente o que entendemos por
planejamento conjunto e interação entre as disciplinas.
A ideia principal aqui é poder trazer à tona uma discussão sobre em que
medida a interação entre as especificidades da formação no curso presencial e na
EaD pode ser um caminho dialógico de constituição das abordagens de ambas as
disciplinas.
Ainda ressaltamos que, para muito além das alterações de ordem ou carga
horária das disciplinas, como comumente são propostas as mudanças nos cursos de
licenciatura, a concretização de ideologias teóricas sobre a formação de professores
de Física passa pelo fato dos docentes que lecionam as disciplinas na licenciatura
estarem ou não concatenados em uma perspectiva de estudo e planejamento
dialógico das disciplinas, buscando a reflexão e a ação nas suas práticas que sejam
condizentes com as necessidades formativas de cada curso. Dessa maneira, os
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objetivos desta pesquisa se resumem da seguinte maneira:
•

Apresentar uma proposta de abordagem do conteúdo “Transposição Didática
em Mecânica” planejada em conjunto por docentes que atuam na licenciatura
em Física nas modalidades presencial e a distância.

•

Discutir as potencialidades desse planejamento conjunto a partir de
resultados apresentados pelos licenciandos que passam por estas atividades
planejadas em conjunto.

A compreensão do processo de planejamento conjunto neste material está
baseada na perspectiva da formação de grupos de professores para o trabalho
colaborativo para planejamento e ação em suas disciplinas. Há algumas décadas se
tem estudado sobre o papel da constituição de grupos de professores na formação
de “necessidades formativas” (CARVALHO e GIL-PEREZ, 1993) ou características
dos professores, inclusive de ciências. Carvalho e Gil-Perez (1993) já apontavam a
necessidade de formação de grupos de professores, uma vez que “Nesse caso, a
produção de grupos recolhe, em geral, um grande número de conhecimentos que a
pesquisa aponta como necessários, afastando-se assim de visões simplistas do
ensino de ciências.” (CARVALHO E GIL-PÉREZ, 1993, p. 14).
Para além da constatação sobre a importância da formação de grupos de
professores, principalmente os voltados ao planejamento, há trabalhos mais
recentes que têm se debruçado sobre os estudos mais aprofundados das relações
internas entre diversos tipos de grupos de professores e como elas influenciam na
formação de conhecimentos, concepções e práticas de ensino de ciências. Estes
estudos vão desde a compreensão das negociações de significados sobre a prática
docente por grupos de licenciandos (SUTIL, 2011), produções teóricas sobre a
docência por professores universitários que participam de grupos de professores da
educação básica (FREITAS, 2008), até a compreensão das construções conjuntas
de práticas de ensino de física por grupos de professores que lecionam na
licenciatura (NEVES da SILVA, 2014).

Metodologia
A principal etapa constituinte desse trabalho é o planejamento conjunto da disciplina,
que se deu visando à integração entre as atividades realizadas em ambos os cursos.
Nesse sentido, os docentes planejaram toda a estrutura da disciplina, os
referenciais, as leituras, as atividades e as abordagens em conjunto, comparando e
levando em consideração as diferentes formas de ação de cada uma das
modalidades.
A ênfase nesta etapa foi a reflexão sobre as aproximações e convergências
necessárias que deveriam ser utilizadas na constituição das aulas. É importante
ressaltar que não se trata do planejamento de atividades a serem realizadas da
mesma forma para os dois cursos, mas de uma busca por elementos que são
especificamente necessários em cada uma das modalidades que poderiam ser
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desenvolvidos em conjunto pelos docentes, buscando atender a um mesmo conjunto
de princípios formativos necessários à formação dos professores.
As disciplinas denominadas Prática de Ensino de Física III em ambos os
cursos de licenciatura em Física na ****trecho suprimido conforme orientação da
organização do evento**** foram elaboradas com o intuito de trabalhar conceitos
estudados nas disciplinas de Física Geral juntamente com temas relacionados à
área de Ensino de Física. A ementa é mostrada no Quadro 1.
Prática de Ensino de Física III - Mecânica
Concepções Alternativas em Mecânica
Transposição Didática em Mecânica
Resolução de Problemas de Física aplicados à Mecânica
Quadro 1: Ementa da disciplina de Prática de Ensino de Física III

No caso particular dessa disciplina, foram planejadas em conjunto atividades
equivalentes com respeito à Transposição Didática nos conteúdos de Mecânica,
conteúdo componente da disciplina de Prática de Ensino de Física III.
As aulas na modalidade EaD são disponibilizadas duas vezes por semana no
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) utilizado pela universidade. Em geral, na
primeira é apresentado o assunto que será discutido e na segunda é proposto algum
tipo de atividade avaliativa relacionada com a aula anterior. As soluções
apresentadas pelos alunos para essas atividades avaliativas são disponibilizadas
utilizando o portfólio individual, ferramenta do AVA. Na modalidade presencial, as
aulas também acontecem duas vezes por semana. A primeira é presencial e na
segunda é utilizada o AVA, quando os mesmos textos disponibilizados aos alunos
da EaD são fornecidos aos do presencial.
Nesse sentido, são apresentados como resultados dessa experiência de
planejamento conjunto o plano das aulas e as atividades relacionadas à
Transposição Didática buscando um mesmo sentido formativo em ambas as
modalidades do curso de licenciatura em Física.

Resultados e Discussões
No Quadro 2 são mostradas as aulas planejadas para a discussão do tema
Transposição Didática aplicada aos conteúdos da Mecânica, que foi tratado em 16
horas-aulas. Vale destacar que, além deste tema, também são discutidos a
Resolução Literal de Problemas, as Concepções Alternativas e temas de História da
Ciência, todos aplicados aos conteúdos de Mecânica.
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Planejamento de atividades Física Licenciatura à Distância – Transposição Didática
Aula

1

Abordagem da aula

Introdução
ao
referencial
teórico
da
Transposição
Didática (TD), caracterizando o
tema e conceituando os
saberes.

Atividade Solicitada

Questionário
relacionado
ao
texto
“Transposição
Didática”,
do
livro
“Instrumentação
para
o
Ensino de Física”, de José
de Pinho A. Filho e
Terezinha Fátima Pinheiro,
2010.

Objetivo

Conhecer, em linhas
gerais, o referencialbase que discute o
processo da TD.
Caracterizar o processo
de TD e os diferentes
saberes.
Compreender
a
importância
das
Práticas
Sociais de
Referência no processo
educativo.

Resenha do texto “Regras
da Transposição Didática
Aplicadas ao Laboratório
Didático”, de autoria de José
de Pinho Alves Jr.

2

Discutir acerca da TD no
contexto
dos
laboratórios
didáticos de Física

Na resenha deverão ser
discutidas
as
seguintes
questões: a.) Como o
conceito de transposição
didática é utilizado na
análise
do
laboratório
didático; b.) Quais são as
diferenças e vantagens que
os tipos de laboratórios
apresentados no texto pelo
autor apresentam; c.) Qual o
significado da afirmação
abaixo retirada do resumo
do trabalho: “Uma de nossas
conclusões é que, no
processo de transposição
didática,
o
“método
experimental”
se
transformou em objeto do
“saber
a
ensinar”,
introduzido
através
do
laboratório didático, sem
função precisa no processo
de ensino-aprendizagem”

Compreender
a
importância do processo
de
TD
em
aulas
experimentais
e
de
laboratório.
Conhecer as diferentes
abordagens
das
atividades de laboratório
no Ensino de Ciências
e, especificamente, no
ensino da Física.
Conhecer os diferentes
tipos de experimentos e
suas
diferentes
aplicações didáticas.
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Através de vídeo-aulas do
canal e-usp, que tratam dos
processos
educativos
em
Museus de Ciências, discutir a
importância da TD em práticas
dessa natureza.

3

Postagem em fórum com a
seguinte orientação:
“Como você enxerga e
compreende o processo da
Transposição Didática nas
práticas
educativas
dos
Museus de Ciências?”

Praticar as regras da
Transposição Didática
em um planejamento de
aulas
a
serem
ministradas.

A partir de um texto de DC
ou artigo científico, elaborar
uma aula de Física para o
Ensino Médio. O plano
deverá ser detalhado e levar
em
consideração
as
seguintes questões:

Associar os demais conceitos
estudados na disciplina com
as ideias da TD na elaboração
de uma aula de Física para o
Ensino Médio, baseada em um
artigo científico ou texto de
Divulgação Científica (DC).

4

Como
fazer
uma
transposição didática deste
tema?
Que
conteúdos
seriam trabalhados? Como
trabalhar as concepções
alternativas
dos
alunos
nessa
aula?
Que
concepções seriam essas?
O que você faria com elas?
Que
problemas
e/ou
exercícios levaria para a
aula?
Após a elaboração do plano
de aula, os alunos gravarão
um vídeo de no máximo 5
minutos apresentando sua
aula,
apontando
os
elementos
da
TD
ali
presentes e articulando-os
com os demais temas
estudados
na
disciplina
(Resolução de Problemas,
Concepções
Alternativas,
entre outros)

Na elaboração de uma
aula,
realizar
adequadamente
o
processo de TD dos
conteúdos e associá-lo
de modo harmônico
com outras ferramentas
e
abordagens
pedagógicas.

Planejamento de atividades - Física Licenciatura Presencial – Transposição Didática

1

Discussão sobre o texto
“Regras da transposição
didática aplicadas ao
laboratório didático” e
exploração dos conteúdos de
mecânica possíveis de serem
abordados na perspectiva da
transposição didática.

Realizar a leitura de um
texto teórico sobre os
saberem da transposição
didática e sua aplicação no
ensino de mecânica

Conhecer, em linhas
gerais, o referencialbase que discute o
processo da TD;
Caracterizar o processo
de TD e os diferentes
saberes;
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Compreender a
importância das
Práticas Sociais de
Referência no processo
educativo.

2

Aula expositiva sobre
elaboração de planos de aula
visando a Transposição
Didática em aulas
experimentais.

Atividade de estudo teórico e
resenha de artigos visando à
elaboração de plano de aula
de uma abordagem
envolvendo transposição
didática com conteúdos de
mecânica

Compreender a
importância do processo
de TD em aulas
experimentais e de
laboratório.
Conhecer as diferentes
abordagens das
atividades de laboratório
no Ensino de Ciências
e, especificamente, no
ensino da Física.
Conhecer os diferentes
tipos de experimentos e
suas diferentes
aplicações didáticas.

Elaboração conjunta de planos
de aula a partir de artigos
científicos selecionados

3

4

Apresentação de aula
envolvendo conteúdos de
mecânica com transposição
didática

Leitura
de
um
artigo
científico indicado, análise
dos saberes e planejamento
de uma aula de transposição
didática desse conteúdo.

Praticar as regras da
transposição
didática
em um planejamento de
aulas
a
serem
ministradas.

Ministrar uma aula
previamente planejada
englobando uma abordagem
com transposição didática
de um conteúdo de
mecânica.

Na elaboração de uma
aula, realizar
adequadamente o
processo de TD dos
conteúdos e associá-lo
de modo harmônico
com outras ferramentas
e abordagens
pedagógicas.

Quadro 2: Planejamento conjunto das atividades de aula relativas ao tema
“Resolução de Problemas” em ambas as modalidades de curso.

Como é possível observar a partir do Quadro 2, todas as atividades
desenvolvidas na sequência didática sobre Transposição Didática da disciplina de
Prática de Ensino de Física III estão em consonância e apresentam os mesmos
objetivos formativos. Ainda, as adaptações realizadas são aquelas necessárias nas
diferentes modalidades de curso, tais como a substituição da apresentação da aula
pela elaboração da mesma em slides e utilizando técnicas de apresentação visual.
Ressaltamos que o objetivo principal é desenvolver uma aproximação entre
as aulas e atividades solicitadas nas duas modalidades de curso no intento de que
as ações de formação do futuro professor de física sejam equivalentes,
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consideradas as demandas técnicas de cada modalidade. Como é possível ver na
Figura 1, a aproximação na abordagem das disciplinas se expressa na descrição
das atividades realizadas.

Figura 1: Abordagens de aula na modalidade a distância (à esquerda) e presencial
(à direita) de um mesmo tópico da disciplina.

Assim, apontamos a possibilidade de aproximação didática entre as
modalidades presencial e a distância. A partir da mesma justificativa, o mesmo tipo
de trabalho de planejamento conjunto foi realizado com outras disciplinas e
conteúdos, como relatado em Silva et. al. (2015). Por esta e por outras experiências,
é possível relatar essa potencialidade do trabalho conjunto entre docentes que
lecionam nas licenciaturas presenciais e a distância em busca não de uma
padronização, mas de um mesmo critério de elaboração, avaliação e validação da
formação de professores em ambas as modalidades de curso.
Com respeito ao respaldo dos estudantes que passaram por essas duas
disciplinas planejadas em conjunto, foi possível verificar que, nos planos de aula
produzidos por eles, tanto a estrutura como a coerência teórica e metodológica com
os princípios apresentados nas aulas são bastante próximas. Ao olharmos para o
desenvolvimento das aulas elaborado pelos alunos dos dois cursos, percebemos
uma atenção voltada à busca por exemplos, analogias e formas de explicar com
uma linguagem escolar (saber a ser ensinado) as informações propostas no artigo
científico (saber sábio), ou seja, dando atenção à ressignificação conceitual das
informações a serem ensinadas. Um exemplo dessa situação é exposto na Figura 2.
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Aluno 1

Aluno 2

Figura 2: Trecho de plano de aula de aluno com elementos da Transposição Didática

Considerações e Perspectivas
A experiência aqui relatada apresenta a sequência didática resultante de uma
prática de planejamento conjunto entre docentes de uma mesma disciplina de dois
cursos de licenciatura em Física nas modalidades presencial e EaD. A partir da
temática da Transposição Didática em uma disciplina de Prática de Ensino de Física
foi instaurado um processo de planejamento conjunto entre docentes dessas
disciplinas.
O primeiro ponto a ser apontado a partir dos resultados desse relato de
experiência é a necessidade cada vez maior de que os docentes das diversas
modalidades de cursos de licenciatura empreendam planejamentos conjuntos de
disciplinas visando assim à agregação de princípios formativos e práticas de
formação nas licenciaturas que possam culminar em uma equivalência entre as
práticas de ensino vividas por futuros professores nesses diversos cursos.
A partir de uma abordagem planejada na disciplina de Prática de Ensino de
Física III sobre o tema “Transposição Didática”, procurou-se desenvolver uma
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
sequência de aulas e debater as formas de introdução desse tema na disciplina,
considerando suas especificidades, com a intenção de fornecer a mesma formação
aos alunos desses cursos além de levá-los a desenvolver as mesmas habilidades ao
final da mesma. Assim, foi realizado o planejamento da estrutura de leituras,
discussões e atividades que fossem condizentes com as habilidades de elaboração
e resolução de problemas pelos licenciandos.
Dessa maneira, a sequência didática elaborada em conjunto, principal fruto
desta experiência, mostra como as aulas e as atividades nas duas modalidades de
curso podem apresentar os mesmos objetivos formativos, proporcionar aos
licenciandos o mesmo tipo de experiência de prática de ensino e culminar em
situações formativas equivalentes. Além disso, a leitura das atividades
desenvolvidas pelos licenciandos, representadas neste relato com exemplos, mostra
que os planos de aula desenvolvidos por eles apresentam elementos de uma
mesma recomendação teórica e das leituras e discussões desenvolvidas em ambas
as disciplinas.
Com este trabalho e com outros com os mesmos intentos, pretendemos
apresentar alguns indícios pontuais da necessidade de trabalho conjunto para o
planejamento de disciplinas e da atuação dos docentes nos cursos de licenciatura
em Física nas modalidades presencial e EaD, assim como a discussão sobre a
necessidade de concatenar de forma teórica e prática as formações nas duas
modalidades de licenciatura em Física.
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Resumo – Esse trabalho tem o objetivo de apresentar os resultados da primeira
ação do Programa de Extensão “Perspectivas das Metodologias da EaD para a
Construção da Cidadania em Diálogos entre Cultura, Mídia e Infância no Contexto
Atual”, aprovado pelo edital PAEX-UDESC 03/2014. Essa ação foi desenvolvida
através de um curso na modalidade a distância, intitulado “Alternativas
metodológicas da EAD e a construção da cidadania dos 'infantes.com”, com duração
de abril a junho de 2015 e contou com duzentos e cinquenta inscritos. A ação
objetivou analisar as contribuições das metodologias da EaD para a mediação
pedagógica e interação dos “infantes.com”. Para alcançar o objetivo proposto, a
temática foi trabalhada em dois módulos. O primeiro versou sobre quem são os
“infantes.com” e o segundo sobre a construção de alternativas pedagógicas a partir
das metodologias da EaD. As participações dos cursistas nas atividades propostas
no AVA Moodle, principalmente no plano de ação, evidenciam a aproximação entre
universidade e comunidade, efetivando diálogos e reflexões sobre uma temática
fundamental na formação dos graduandos e profissionais em geral, que são ações
imprescindíveis para a construção da cidadania.
Palavras-chave:
Pedagógica.

Educação.

Metodologia

da

EaD.

Infantes.com.

Mediação

Abstract – The present paper aims to present the results of the first action done by
the Extension Program “Outlook of Distance Learning Methodology for the
construction of Citizenship in dialogues between Culture, Media and Infancy in the
Actual Context”, approved by PAEX-UDESC 03/2014 guidelines. This action was
developed through a distance learning course, entitled: “Distance Learning
methodological alternatives and the construction of citizenship at infants.com”, with
duration of three months, from April to June 2015, the course had two hundred and
fifty enrolled students. The action aimed to analyze the contributions of distance
learning methodologies for the pedagogical mediation and interaction of
“infants.com”. In order to achieve the proposed goal, the subject was handled in two
different modules. The first one was about who are the “infants.com” and the second
one was on the construction of pedagogical alternatives from distance learning
methodologies. The results can be perceived by the participation on the proposed
activities at the AVA-Moodle, mainly on the intervention plans. The program has
brought to light the approximation of university and community, effecting a dialogue
and reflection about the fundamental theme on the formation of undergraduates and
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professionals in general, that are indispensable for the construction of citizenship.
Key-words: Education. Distance Learning Methodology. Infants.com. Pedagogical
.

1. Introdução
O programa de extensão “Perspectivas das Metodologias da EaD para a Construção
da Cidadania em Diálogos entre Cultura, Mídia e Infância no Contexto Atual”,
desenvolvido de março a dezembro de 2015, aprovado pelo edital PAEX-UDESC
03/2014, foi estruturado em 03 (três) ações com o objetivo de analisar as perspectivas
metodológicas da Educação a Distância (EaD) para propiciar reflexões críticas sobre
mensagens midiáticas propagadas pelos meios de comunicação social, buscando a
construção de uma cidadania cada vez mais crítica reflexiva e ética.
Esse trabalho se propõe a analisar o desenvolvimento da primeira ação desse
programa, intitulada “Alternativas metodológicas da EaD e a construção da cidadania
dos 'infantes.com”, que consistia em um curso na modalidade EaD, organizado em 2
(dois) módulos. No primeiro módulo procurou-se discutir quem são os “infantes.com”
e, no segundo, propôs-se a construção de alternativas pedagógicas a partir das
metodologias da EAD. Foram oferecidas 242 vagas para os profissionais da
educação, graduandos e demais pessoas da comunidade.
Nos itens a seguir apresentaremos em linhas gerais a organização do curso e
a avaliação que foi realizada com os participantes para que fosse possível rever as
propostas e dar continuidade ao programa de extensão em 2016.

2. Os infantes.com e as relações com a educação
Lévy (2007) considera a cibercultura como uma realidade incontestável na atualidade,
sendo o ciberespaço fundamental para a infraestrutura de produção, transação e
gerenciamento econômico. Segundo o autor, essa realidade cibernética atinge a
educação e as discussões sobre as potencialidades das tecnologias digitais em rede
e passam a ser pauta obrigatória nas instituições escolares.
O uso de vídeo games, celulares, computadores, redes sociais, por exemplo,
pode enriquecer as práticas pedagógicas, numa perspectiva de uma escola
sintonizada com os desafios da sociedade atual, capaz de combinar o trabalho
individual com o coletivo para promover no educando a capacidade de processar e
criticar novos conhecimentos, tomando decisões e assumindo responsabilidades
perante outros.
É nesse contexto que o professor precisa fazer uma autorreflexão sobre sua
prática pedagógica, pois é necessário não apenas dominar equipamentos e
dispositivos de comunicação, mas incluir a crítica e a criatividade tornar o processo
pedagógico da crítica e da criatividade (SANCHO, 2006).
Kenski (2007) afirma que, um dos grandes problemas da educação, é integrar
as tecnologias digitais em rede com a escola e a prática do professor. Com o
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desenvolvimento de tecnologias integradas e cada vez mais potentes, crianças,
jovens e adultos convivem com dispositivos de comunicação diferenciados, que
possibilitam a comunicação e a co-autoria.
No entanto, mesmo tendo contato e fazendo uso de recursos digitais e mídias
interativas em situações do cotiando, como o uso de redes sociais e banco online, a
apropriação crítica e autoral dessas tecnologias na escola ainda é uma realidade
pouco evidenciada.
Segundo Coll et.al. (2010), os usos efetivos que educadores e educandos
fazem das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) dependerá tanto do
projeto técnico-pedagógico das atividades de ensino e aprendizagem propostas nas
instituições escolares, quanto da recriação e redefinição que são feitos dos
procedimentos e normas de uso das ferramentas incluídos nesse projeto.
Nesse contexto virtual, Schemeller (2010) identifica 04 (quatro) desafios. O
primeiro seria o desafio de educar numa sociedade em rede, na qual o conhecimento
passa a ser entendido como rede de relações, em oposição ao conhecimento como
edifícios, ou seja, blocos de construção. O segundo é o desafio de educar o novo
sujeito da aprendizagem, denominado por Prenski (2001) como nativos digitais,
reconhecendo que os comportamentos dos alunos mudaram e, diante disso, é
necessário criar metodologias que os desafiem a aprender e ser protagonistas ativos
do processo educativo. O terceiro desafio é educar na cultura da virtualidade real, que
é constituída a partir do surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação
de alcance global, integrando e potencializando diversos meios de comunicação e
interatividade. E o quarto desafio que é educar utilizando diferentes tecnologias
digitais, aproveitando as potencialidades das ferramentas da Web 2.0, Web 3D,
Tecnologias Móveis e Sem Fio (TMSF), entre outras, como também das modalidades
educacionais.
Em síntese, são discussões teóricas como essas que fundamentaram as
discussões do curso “Alternativas metodológicas da EAD e a construção da cidadania
dos infantes.com, que será apresentado a seguir.

3. O desenvolvimento do curso
O motivo do oferecimento desse curso de extensão na modalidade a distância foi
possibilitar que um maior número de participantes pudesse ser atendido,
independentemente de seu local de atuação profissional ou de moradia, alcançando,
assim, as necessidades dos interessados ao flexibilizar o tempo e o espaço durante o
desenvolvimento dessa ação. Outro motivo foi integrá-los às metodologias da EaD na
prática para que pudessem avaliar seus limites e potencialidades na educação.
O curso foi oferecido no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle e
fundamentado na perspectiva situada, apresentada por Filatro (2009). O processo
dialético é parte dessa perspectiva, contribuindo para a construção de comunidades
de aprendizagem. A tutoria online buscou desenvolver uma prática pedagógica no
sentido proposto por Morgano (2011), quanto ao estar junto no processo de mediação,
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motivação e possibilidade de interação.
O curso iniciou em abril de 2015, com 242 pessoas inscritas. Desse total, 45
possuíam vínculo com a UDESC (acadêmicos ou tutores) e 197 eram da comunidade
externa. Foram formadas 3 turmas; uma com 80 inscritos e as outras duas com 81
inscritos cada.
A primeira atividade foi um fórum de ambientação, com o propósito de
ambientar e integrar os participantes e prosseguiu com um fórum denominado Café
Virtual para trocas de experiências e socialização de reflexões, materiais e arquivos.
Em seguida, foram oferecidos dois módulos: i) Cultura e Práticas Pedagógicas, no
período de 04/05/15 a 24/05/15; ii) Construção coletiva de práticas pedagógicas para
os "infantes.com", no período de 25/05/15 a 21/06/15.
No primeiro módulo foram desenvolvidas duas atividades: Glossário e Fórum
de Discussão. O objetivo principal do Glossário foi aproximar os cursistas dos
conceitos que fundamentariam as discussões sobre a Infância.com. O trabalho foi
realizado individualmente ou em grupos de até quatro participantes. A participação em
grupo é interessante pelo fato da utilização de recursos tecnológicos para a
comunicação entre os integrantes. Os cursistas selecionaram uma temática,
pesquisaram referências e, a partir delas, organizaram um verbete de até 25 linhas.
No total, foram postados 75 verbetes, que compuseram o glossário e que foram
utilizados para consulta nas demais atividades propostas. Dentre eles, podemos citar:
geração Z, televisão, educação a distância, letramento digital, educação e infância,
infância, tecnologia, dispositivo comunicacional, hipertexto, webquest, cibercultura,
redes sociais, gamificação, educação e mídia, educação, cultura digital, os usos da
tecnologia na educação, nativos digitais e imigrantes digitais, tecnologias digitais e
utilização do celular em sala de aula.
O Fórum de Discussão apresentou como proposta a leitura dos textos
disponibilizados na midiateca, com foco nos pilares da cultura digital: convergência,
portabilidade e mídias sociais. Em seguida, os cursistas realizaram interações online
para discutir as possibilidades de novas práticas culturais, que podem ser vistas desde
o modo como hoje se consome, até o modo como se escreve na internet. As
discussões foram importantes para fundamentar a conclusão de que essas novas
práticas proporcionam novos modos de se relacionar e possibilitam ao internauta não
mais ser apenas um espectador passivo e sim um autor que pode coletivamente
compartilhar e construir conteúdos online.
É notório que jovens e crianças usam e abusam das possibilidades criadas pela
internet atualmente, com potencial para que se tornem cada vez mais autores de seu
próprio conteúdo, compartilhando-o em escala mundial. Como consequência vemos,
inclusive, que há uma mudança no modo de pensar e agir desses jovens, abordado
por Don Tapscott (2010), no texto "A Hora da Geração Digital". A partir dessa
conscientização o fórum problematizou as seguintes questões: Pensando nessa nova
geração, quais são os desafios da Educação hoje? Como os professores podem
mediar o processo de ensino e aprendizagem diante desse cenário de vasta
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informação? Quais caminhos poderão garantir um equilíbrio entre as práticas culturais
ligadas ao mundo digital e ao mundo físico nos ambientes escolares? As discussões
foram bem interessantes e trouxeram exemplos da prática pedagógica que puderam
ser problematizados a partir das fundamentações dos textos. A equipe docente
realizou a mediação e os cursistas foram convidados a interagir mais de uma vez nas
postagens da sua turma.
No segundo módulo foram propostas duas atividades: Diário de bordo e
postagem de uma Tarefa. A primeira, iniciou-se com a leitura do texto “Infância,
Escolas e Novas Tecnologias”, de Lucia Amante e a visualização do vídeo
“Metodologias Inovadoras com Tecnologias”, disponibilizado no youtube. Após o
estudo do material, os cursistas postaram suas reflexões e críticas indicando os
principais conceitos do conteúdo estudado, que foi acompanhado pela equipe
docente.
A postagem da tarefa consistiu na elaboração de um Plano de Intervenção
Docente, fundamentado no material estudado, tendo como público-alvo o infante.com.
As propostas de intervenções docentes foram apresentadas em Planos de Aula,
Oficinas, Hipertextos, Jogos, Objetos de Aprendizagem, dentre outros. A diversidade
de sugestões foi identificada pela equipe docente, que realizou o feedback dos planos
no sentido de indicar que as inovações tecnológicas nem sempre levam a inovações
pedagógicas (MILL, 2012), já que o simples fato de usar as TICs não garante, por si
só, que os objetivos de aprendizagem traçados pelo docente sejam atingidos. Na
maioria dos planos o “infante.com” foi considerado nas metodologias elencadas, bem
como os desafios que o ensinar e aprender no mundo atual trazem para o professor.
Para conseguir a certificação, os participantes deveriam realizar 75% das
atividades propostas. Dos 240 inscritos, apenas 60 cursistas foram certificados, ou
seja, 25% dos matriculados no início do curso. Vale ressaltar que 48 inscritos nunca
acessaram o ambiente, apesar dos inúmeros envios de e-mails pela equipe docente.
E outros 132 cumpriram menos de 75% das atividades, inviabilizando a certificação
conforme indicado no programa do curso. O baixo índice de certificação foi analisado
pela equipe docente que concluiu que, apesar do curso na modalidade a distância ter
potencial de incluir mais participantes, há um acúmulo de atividades quando o cursista
é também acadêmico da EaD, justificando a ausência do curso devido ao acúmulo de
atividades. Outros participantes justificaram que o Moodle é ainda um desafio, apesar
da equipe docente sempre se colocar à disposição para auxiliá-los.
3.1 A avaliação pelos cursistas
Ao finalizar o curso a distância foi realizado uma avalição em forma de questionário
para que os participantes pudessem se posicionar sobre o desenvolvimento do curso.
Participaram dessa avaliação 55 cursistas. Também foi dada a possibilidade de envio
de sugestões para que a equipe docente pudesse avaliar e aprimorar o programa para
as outras ofertas.
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A primeira pergunta feita no questionário foi sobre a existência ou não de
dificuldades na inscrição da ação e apenas 5% afirmaram ter tido alguma dificuldade
com o cadastro do CPF e e-mail. A inscrição foi realizada via site do Centro de
Educação a Distância (CEAD), em formulário próprio, facilitando a inclusão dos
participantes no AVA Moodle. É importante ressaltar que as vagas iniciais previstas
na submissão do projeto foram ampliadas para que todos os inscritos tivessem suas
inscrições deferidas.
Quando questionados sobre o tema do curso, apenas 2% considerou que a
temática não foi pertinente, sem justificar essa percepção, conforme é possível
verificar na Figura 1.

Você considera pertinente a temática
proposta nesse curso de extensão?
0%
2%

98%

Sim

Não

Figura 1 – Respostas à questão sobre a pertinência da temática do curso
Fonte: Elaborado pelas autoras.

Outros cursistas ressaltaram os desafios da temática para sua prática docente,
como no caso da cursista abaixo:
“Nosso tema foi o Hipertexto. Eu particularmente achei a temática bastante
desafiadora, pois eu nunca havia trabalhado com tal recurso, interessante e
relevante para ampliar o ensino e aprendizagem inovando a nossa prática
pedagógica.” (Cursista 1).

Uma das dificuldades enfatizadas pelos participantes foi o não conhecimento
do AVA Moodle, pois 19% dos cursistas encontraram obstáculos diante disso e 24%
ainda não conheciam seus recursos.
Os materiais do curso foram muito elogiados, com 95% de aprovação (Figura
2)
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Os materiais disponibilizados ao longo do
curso para apropriação dos conteúdos e
desenvolvimento das atividades foram:
55%%

95%

Suficientes

Insuficientes

Figura 2 – Satisfação dos cursistas em relação aos conteúdos
Fonte: Elaborado pelas autoras.

O depoimento do cursista a seguir reforça essa aprovação:
“Gostei muito estou aprendendo faze planos de aula faculdade e gora com esse
curso me senti mais tranquila em realizar principalmente com o uso das
tecnologias em sala, que torna as aulas mais atrativas, sem falar que os alunos
adoram essa interação. Trabalhar a distância mudou meu ponto de vista em
relação a esse sistema de ensino, gostei bastante de fazer esse curso. Quanto
as literaturas, também gostei por que os autores do curso eu desconhecias e
certamente vão ser importantes quando eu precisar usar. Muito obrigada pela
oportunidade.” (Cursista 2).

Dentro das atividades propostas, foi realizado o Café Virtual, um fórum de
discussão para troca de experiências e opiniões entre os cursistas. 71% dos cursistas
acham de muito importante essa interação para que o curso atendesse seus objetivos.
O glossário, primeira atividade do módulo I, também está dentro dessas
atividades proporcionadas pelo programa, com o objetivo de aproximar os cursistas
dos conceitos que seriam utilizados ao longo do curso. “O glossário se tornou um
grande material de pesquisa”, ressaltou a cursista 03.
Ainda no primeiro módulo, o fórum Cultural Digital X Educação, tinha como
objetivo discutir algumas problemáticas envolvendo essa temática, a partir da leitura
dos textos disponibilizados via Moodle. Considerando as postagens de cada turma,
os cursistas acharam essa discussão bastante satisfatória e importante para o
processo de aprendizado. Esses resultados estão apresentados na Figura 3.
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O fórum Cultura Digital X Educação, proposto no módulo I,
tinha o objetivo de discutir algumas problemáticas envolvendo
essa temática, a partir da leitura dos textos disponibilizados
para leitura. Considerando as postagens da sua turma, a
discussão foi:
2%

98%

Satisfatória

Insatisfatória

Figura 3 – Satisfação dos cursistas em relação ao fórum Cultura Digital X Educação
Fonte: Elaborado pelas autoras.

No módulo II foi proposto como uma atividade anotações no diário de bordo
sobre os textos disponibilizados que tinha o objetivo de ajudar nos estudos dos
materiais que poderiam fundamentar as atividades seguintes. Este objetivo, segundo
76% dos cursistas foi atingido plenamente. Outros 22% consideraram que foi atingido
parcialmente e 2% que não foi atingido.
As anotações no diário de bordo sobre os materiais
disponibilizados no módulo II tinha o objetivo de ajudar nos
estudos dos materiais que poderiam fundamentar as
atividades seguintes. Esse objetivo:

%
2%
22%
76%

Foi atingido plenamente

Foi atingido parcialmente

Não foi atingido

Figura 3 – Satisfação dos cursistas em relação ao diário de bordo
Fonte: Elaborado pelas autoras.

Também fez parte do questionário, o levantamento de questões sobre o Plano
de Intervenção, no qual os cursistas construíram propostas de aulas tendo como
público-alvo o infante.com.
Todos os cursistas consideraram essa atividade importante. Alguns
destacaram a aproximação com a cultura digital que a atividade proporcionou: “O
plano de intervenção nos aproximou mais da temática da cultura digital no espaço da
escola e nos ajudou a desenvolver uma proposta de cultura digital permitindo
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aproximar e trabalhar mundo real e virtual com os alunos” (Cursista 5). O plano de
intervenção também ajudou a construir a relação entre inovações pedagógicas e as
inovações tecnológicas: “Realizar o plano me encorajou a inserir as tecnologias no
meu dia-a-dia sem medo, é preciso dar o primeiro passo” (Cursista 6).
Além das contribuições para atuação pedagógica, outros cursistas enfatizaram
que o plano de intervenção permitiu o resgate dos conteúdos do curso e a aplicação
na sala de aula. “Foi uma ótima atividade, pois com ela podemos fazer um resgate de
tudo que foi conversado e discutido durante esse período e planejar ideias para poder
colocar em prática” (Cursista 7).
Os cursistas também puderam destacar as dificuldades que tiveram e as mais
recorrentes eram referentes ao tempo. “Acho que o curso foi pouco tempo, penso que
preciso aprofundar as discussões, mas com certeza as trocas realizadas contribuíram
bastante para a minha vida profissional e facilitaram a conclusão da tarefa do plano
de intervenção” (Cursista 8).
A dificuldade de realização das atividades em grupo também foi ressaltada:
“Trabalho em grupo acho pertinente reavaliar as atividades em grupo. Quando eu faço
uma opção por um curso a distância, eu pressuponho que vou administrar o meu
tempo, de acordo com as minhas necessidades e obrigações. As atividades em grupo
ou duplas não me permitem fazer isso (Cursista 9).
4. Considerações Finais
Um programa de extensão que envolve acadêmicos da instituição e comunidade
externa, em torno de uma temática atual e relevante, envolvendo a modalidade da
EAD, que amplia as possibilidades de participação, contribui para efetivar os objetivos
da extensão universitária.
Uma das questões que precisam ser ressaltadas é o baixo índice de
certificação. Apesar do número de vagas ter se esgotado no segundo dia do período
de inscrição, há um grande número de participantes que nunca acessaram o ambiente
e outros que não realizaram as atividades mínimas para evasão.
Das atividades realizadas, a que foi pior avaliada pelos cursistas é o diário de
bordo, que era a atividade mais individual e menos interativa. Ao mesmo tempo, há
cursista que ressaltam a dificuldade de fazer atividades em grupos.
A avaliação dos cursistas e da equipe docente no desenvolvimento do curso foi
fundamental para que o Programa de Extensão proposto em 2016 fosse aprimorado.
Apesar disso, consideramos que a ação apresentada nesse trabalho atingiu seus
objetivos de promover a extensão universitária ao aproximar os cursistas da cultura
digital e possibilitar a efetivação de discussões sobre os infantes.com e como as
metodologias da EAD podem contribuir para repensar o processo de ensinar e
aprender na atualidade.
___________________________________________________________________________
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Resumo – Este relato tem por objetivo socializar as experiências de uma ação de
extensão universitária, realizada por meio de um curso de 40 horas, totalmente
online. Tendo como base a obra “Cultura da Convergência”, de Henry Jenkins
(2009) e outros autores contemporâneos, essa ação teve como propósito
oportunizar um espaço de reflexão teórica e de produção de conhecimentos sobre
cultura digital e suas implicações na formação docente. O curso "Diálogos sobre
Cultura Digital e Formação Docente", foi direcionado para professores das redes
educacionais municipal e estadual de Santa Catarina, e seu objetivo era desafiar
os participantes a se apropriarem de recursos tecnológicos digitais para
vivenciarem a cultura da convergência e da participação. Organizado a partir de
três módulos que previam leitura de textos e a apropriação de um recurso
tecnológico para reflexão sobre uma situação-problema, o curso teve um total de
213 inscritos, sendo que 61 participantes foram certificados.
Palavras-chave: Cultura digital – Formação docente – Educação a Distância.
Abstract – This report aims to socialize the experiences of a university extension
action, carried out by a 40-hour course, entirely online. Based on the book "Culture
Convergence", Henry Jenkins (2009) and other contemporary authors, this action
aimed to create opportunities one theoretical reflection and production of
knowledge on digital culture and its implications for teacher training. The course
"Dialogues on Digital Culture and Teacher Training", was directed to teachers of the
municipal and state educational networks of Santa Catarina, and its purpose was to
challenge the participants to appropriate digital technology to experiencing the
culture of convergence and participation. Organized from three modules which
provided reading texts and the appropriation of a technological resource for
reflection on a problem situation, the course had a total of 213 subscribers, of which
61 participants were certified.
Keywords: Digital Culture - Teacher training - Distance Education.

1. Introdução
O curso de extensão "Diálogos sobre Cultura Digital e Formação Docente" foi uma
das ações do Programa de Extensão “Professores conectados: a docência em
tempos de convergência e compartilhamento”, realizado pelo Centro de Educação a
Distância (CEAD) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). O
Programa foi financiado pelo Edital Paex 03/2014 e teve por objetivo oferecer
subsídios teórico-práticos aos educadores para que reconheçam as dinâmicas
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comunicacionais e tecnológicas do contexto social contemporâneo, compreendendo
as possíveis relações que se estabelecem entre a cultura digital e a cultura escolar
por meio de práticas de inclusão digital.
Direcionado para a formação continuada de docentes da rede pública
municipal e estadual de ensino de Santa Catarina, e, também, como formação
complementar aos discentes de curso de Pedagogia CEAD/UDESC, o programa foi
constituído por três ações interrelacionadas que subsidiaram o reconhecimento, a
análise, as implicações e a participação neste novo cenário social que surge com a
presença inerente das tecnologias digitais em todos os espaços, e que oportunizam
a reflexão sobre as relações que se estabelecem a partir dessa convergência na
cultura escolar. As ações, que surgiram na perspectiva da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, foram: 1) Formação permanente de educadores como
exercício de autoria colaborativa; 2) Aprendizagem da escrita em interface com as
tecnologias digitais; 3) Diálogos sobre cultura digital e formação docente,
coordenadas por diferentes professores.
Direcionando para o foco deste Relato de Experiência, a ação 03, "Diálogos
sobre Cultura Digital e Formação Docente", teve como embasamento teórico a obra
“Cultura da Convergência”, de Henry Jenkins (2009) e outros autores
contemporâneos. Seu objetivo foi oportunizar um espaço de reflexão teórica e de
produção de conhecimentos sobre cultura digital e seus encadeamentos na
formação docente. Essa ação foi desenvolvida por meio de um curso a distância de
40 horas, em que os participantes foram desafiados a se apropriarem de recursos
tecnológicos digitais para vivenciarem a cultura da convergência. Essa modalidade
foi desenvolvida por meio de discussões teóricas e resoluções de situaçõesproblema envolvendo a cultura digital e contextos escolares. O objetivo foi
reconhecer o contexto social e criar estratégias de apropriação de tecnologias,
fomentando práticas pedagógicas orientadas a esse novo cenário educativo. Foi a
partir destas proposições que a ação de extensão "Diálogos sobre cultura digital e
formação docente" foi pensada, planejada e implementada.

2. Cultura Digital e Formação Docente – algumas reflexões
O avanço tecnológico impulsionou uma transformação midiática, ocasionando novas
formas de pensar e fazer comunicação. Principalmente em virtude da convergência
entre as telecomunicações e os computadores houve uma ressignificação dos
processos comunicativos, que deixam de ser unidirecionais e analógicos,
reconfigurados por ações e sistemas que anulam a distância e o tempo,
redimensionando a capacidade comunicacional e tornando o homem capaz de
participar de processos comunicativos até então impensáveis (MARCON, 2008).
O reconhecimento desse contexto social trouxe a Jenkins os argumentos
necessários para pensar sobre a cultura da convergência, “[...] onde as velhas e as
novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o
poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras
imprevisíveis” (2009, p. 29). Diferente do que acontecia com os meios de
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comunicação tradicionais, agora produtores e consumidores articulam-se entre si, e
não se faz mais mídia sem que o papel ativo do consumidor seja considerado. Na
concepção de Jenkins (2009), o pensamento convergente implica diretamente no
remodelamento da própria cultura. Lemos (2003) já argumentava que o avanço
tecnológico provocou um atravessamento das tecnologias na cultura
contemporânea, caracterizando e impulsionando o desenvolvimento da cibercultura,
ou seja, a cultura contemporânea marcada pela presença das tecnologias digitais.
Essa nova dinâmica instituída pelas mídias digitais é totalmente diversa dos
meios de comunicação analógicos. Martín-Barbero (2014, p. 133) observa que é
nesse novo espaço comunicacional que emergem novas “formas de estar juntos”.
Esse movimento de mudanças – ora visivelmente ostensivas, ora radicalmente
desconcertantes – se transforma no lugar dos mais jovens, que por natureza
possuem empatia e cumplicidade com as novas linguagens comunicacionais. É com
esse sujeito que a educação tem que lidar hoje.
Atualmente o sujeito sente-se capaz de participar, interagir, produzir e
distribuir conteúdos, principalmente porque reconhece o potencial comunicativo que
é inerente à rede, assim como outras características como a cooperação e
participação. Em outras palavras, a convergência ressignificou a ação do homem
sobre a sociedade, o trabalho, a aprendizagem, a política e as próprias relações
sociais. O que predomina nessa questão é a busca por uma cultura participativa, e,
neste sentido, é preciso destacar o papel da internet e da web 2.0 nesse contexto.
Na opinião de Primo, “[...] a internet criou tanto a cultura participativa quanto foi
criada por ela” (2010, p. 06).
Essa transformação convencionada pela convergência midiática influencia
todos os setores sociais, inclusive as práticas educativas e os agentes envolvidos
nos processos. Martín-Barbero (2014, p. 120) considera ser importante “cortar o
arame farpado dos territórios e disciplinas, dos tempos e dos discursos” para assim
fecundar mutuamente os saberes. Precisamos compreender que os tempos são
outros e a cultura precisa ser vista em todas as suas linguagens, “orais, visuais,
sonoras e escritas, analógicas e digitais” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 120).
Pensamos que é preciso superar a simples busca do acesso do sujeito às
tecnologias. Mais importante do que proporcionar o seu ingresso no mundo
tecnológico, o que está em pauta é a construção de novas formas de pensamento,
de conhecimento e de cultura.
Os professores, mais do que reconhecer o potencial educativo dessas
tecnologias, terão que fomentar espaços em que as crianças consigam vivenciar as
habilidades consideradas basilares para o exercício dos seus direitos na cultura
emergente. De acordo com Silva (2011, p. 33), “o exercício da profissão docente
assume, na atualidade, toda a pressão das transformações do mundo social”. Ao
professor é atribuída a necessidade de integrar-se e de responder às demandas da
sociedade contemporânea. O professor precisa estar preparado para trabalhar na
presença das tecnologias e, principalmente, com as tecnologias.
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3. Curso Diálogos sobre Cultura Digital e Formação Docente
Foi a partir deste referencial teórico e destas reflexões que o curso "Diálogos sobre
Cultura Digital e Formação Docente" foi planejado e desenvolvido. Por meio das
atividades propostas baseadas em situações-problemas, buscamos despertar a
reflexão como uma ação educativa ajustada a esses tempos de fluxos comunicativos
nas redes digitais. Descrevemos, abaixo, o curso, seus módulos e atividades.
Como ponto de partida para as atividades do Curso, propôs-se que a primeira
semana fosse de “ambientação”. Os participantes deveriam conhecer a ferramenta
Voki (www.voki.com), um recurso da web 2.0 que permite a criação de avatares. A
ideia era que cada participante do curso criasse seu avatar e por meio dele se
apresentasse aos demais colegas participantes. Assim, propusemos que o
participante gravasse um áudio ou escrevesse um texto na própria ferramenta
trazendo os seguintes elementos: nome, instituição em que trabalhava, ano e
disciplina em que atuava, experiências profissionais, experiências com tecnologias
em sua prática docente e outras informações que julgassem importantes.
Importante ressaltar que para o desenvolvimento de todas as atividades foram
disponibilizados tutorias para auxiliar os participantes que poderiam apresentar
dificuldades técnicas no uso de algum recurso. Esses tutoriais foram pesquisados na
internet, sendo disponibilizados tanto em linguagem escrita quanto em linguagem
audiovisual. Somado a isso, disponibilizamos um fórum de dúvidas técnicas, o qual
tinha atenção e mediação imediata da equipe formadora.
O Módulo 1 tinha como tema “Cultura da convergência e cultura da
participação”. O objetivo eram levar os participantes ao encontro de alguns teóricos
destas temáticas para assim auxiliar na compreensão da dinâmica social tecnológica
contemporânea. Os participantes foram convidados a realizarem leitura de alguns
fragmentos da obra de Henry Jenkins (2009), material criado em um recurso do
Moodle, exclusivamente para esse fim (recurso “Livro”). Trata-se de uma compilação
de passagens escritas pelo autor na obra “Cultura da Convergência” (2009).
Após a leitura do documento os participantes foram orientados a participar de
um Fórum para que pudessem expressar situações que observam em seu cotidiano
e no cotidiano da escola, que se aproximassem dos aspectos retratados pelo autor
em sua obra. Partindo do pressuposto da pluralidade de ideias, julgamos importante
oferecer aos participantes outras leituras para que pudessem se aprofundar ainda
mais sobre a temática. Criamos, assim, um espaço chamado de Midiateca e
disponibilizamos textos de outros autores, além de vídeos escolhidos no YouTube
que sintetizavam ou ampliavam os conceitos trabalhados.
A atividade proposta neste Módulo foi a criação de uma Comunidade de
Aprendizagem no Facebook. A equipe formadora criou um grupo fechado nesta rede
social, e para realizar a atividade os participantes deveriam tomar como base a
situação-problema 01:
Eduardo é um adolescente conectado. Aos seus 16 anos, passa boa parte do seu tempo
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navegando na internet, escutando música, compartilhando vídeos, imagens e textos nas redes
sociais. Além disso, ele mantém um blog sobre o seu seriado favorito: The Walking Dead, no qual
ele se comunica com outros fãs do mesmo seriado. A mãe de Eduardo vive falando que ele não sai
da frente do computador, e acha que ele gasta muito tempo escrevendo nesse blog. Preocupada
com isso, ela decide que vai cancelar a internet da sua casa.
Tabela 1 – Situação-problema 01 da atividade referente ao Módulo 1

Os participantes foram orientados a publicar suas percepções na comunidade
de aprendizagem, por meio de imagem, texto e/ou um vídeo, que possibilitasse
auxiliar a reflexão sobre a situação-problema. Os participantes tinham que justificar a
escolha do imagem/texto/vídeo, e interagir na postagem de pelo menos um colega,
buscando refletir coletivamente sobre as alternativas apresentadas.
O Módulo seguinte tinha como tema a Inclusão Digital. Antes da realização
das atividades, os participantes deveriam realizar a leitura de duas partes do livro
“Inclusão Digital: Polêmica Contemporânea” (BONILLA; PRETTO, 2011): O prefácio
(p. 15-23), e o Capítulo 01 (p. 23-49). Dessa maneira os professores participantes
puderam conhecer reflexões importantes sobre a inclusão digital como um processo
de apropriarem das tecnologias digitais de forma crítica, autoral e criativa. Após a
leitura, propusemos a participação no Fórum para dialogar sobre as questões
encontradas nos textos, além de uma atividade a partir da situação-problema 02:
Na Escola de Educação Básica Santos Dumont é frequente os professores utilizarem a sala de aula
informatizada para que os alunos acessem livremente os computadores. Essa prática normalmente
acontece quando algum professor falta o dia de trabalho e os alunos precisam ser ocupados com
alguma atividade.
Tabela 2 – Situação-problema 02 da atividade referente ao Módulo 2

A partir dessa situação-problema, os participantes foram convidados a criar
uma história em quadrinhos usando a ferramenta “ToonDoo” (www.toondoo.com),
buscando refletir sobre a seguinte questão: Se você fizesse parte do quadro docente
da escola e fosse convidado a contribuir com sugestões para o uso da sala de aula
informatizada, quais sugestões apresentaria para que esse espaço fosse utilizado de
forma planejada?
O ToonDoo é um site que permite criar histórias em quadrinhos, desenhos
animados, tirinhas e cartoons personalizados, escolhendo cenários, personagens e
objetos a partir do menu oferecido. Após a criação, é possível salvá-la em uma conta
no próprio “ToonDoo” ou divulgá-la em blogs, sites ou outros serviços da rede.
No Módulo 3, “Informática educativa como espaço de inclusão digital” tinha
como objetivo pensar em práticas de apropriação das tecnologias na realidade
escolar. Os participantes foram convidados a realizar uma leitura de dois textos que
trazem relatos de experiências de inclusão digital em espaços educativos formais:
texto 1) “Inclusão digital como base metodológica na formação de professores: um
estudo de caso”, e, texto 2) “Apropriação de Recursos Tecnológicos em conjunto
com sistemas didáticos baseados em projetos”. Após as leituras e com base na
situação-problema 03, os participantes tinham como atividade criar um vídeo no qual
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apresentariam propostas para a resolução do problema apresentado.
Uma escola pública de educação básica irá implantar um laboratório de informática. Você faz parte
do Comitê de implantação deste laboratório. Cada membro do Comitê precisa propor sugestões
tecnológicas e pedagógicas para a implantação de infraestrutura e de inclusão digital deste espaço
informatizado. Essas sugestões serão endereçadas à gestão da escola.
Tabela 3 – Situação-problema 03 da atividade referente ao Módulo 3

Para a criação deste vídeo, sugerimos que utilizassem a ferramenta Movie
Maker, sendo que o vídeo poderia ser produzido de diferentes formas: depoimento,
dramatização, telejornal, narração de imagens, dentre outras.

4. O curso como um espaço de autoria do professor
A seguir selecionamos algumas produções realizadas pelos cursistas, buscando
evidenciar os resultados do curso. Para preservar o anonimato dos participantes,
chamaremos os participantes de Professor 01, 02, assim sucessivamente.
4.1. Módulo 1 - Cultura da convergência e cultura da participação
No Fórum de discussão sobre Cultura da Convergência as postagens foram
numerosas e qualificadas. Dentre as mensagens destacamos as seguintes:
[...] A tecnologia nos fornece inúmeras possibilidades de comunicação, no
cotidiano nos deparamos com muitas pessoas "conectadas", em conversas
quando surge uma dúvida é só olhar algum aplicativo, pesquisar e surgem
muitas respostas. São transformações que temos a toda hora, crianças que
dominam desde muito cedo as novas tecnologias, o que nos faz aprender
com elas muitas coisas, vemos os diálogos entre crianças onde uma ensina
a outra sobre o que já domina da cultura de convergência. (Professor 01)

Da fala deste cursista, remetemos à leitura de Jenkins quando, considerando
a expressão inteligência coletiva cunhada por Pierre Lévy, o autor propõe que
“nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e podemos
juntar as peças, se associarmos nossos recursos e unirmos nossas habilidades. [...]”
(JENKINS, 2009, p. 30). A web 2.0 é constituída por plataformas de interação e de
compartilhamento, e a inteligência coletiva conduz as ações na rede.
A participação do cursista a seguir vem ao encontro das percepções de
Jenkins, quando considera que “a escola ainda está presa num modelo de
aprendizagem autônoma que contrasta nitidamente com a aprendizagem necessária
aos estudantes à medida que eles entram nas novas culturas do conhecimento”
(JENKINS, 2009, p. 257).
[...] As crianças e os jovens que frequentam os bancos escolares,
atualmente, têm acesso às novas mídias desde a mais tenra idade. Quando
chegam à escola, participam de um processo de ensino-aprendizagem
arcaico e superado, existente há décadas. Esta situação confronta-se com a
realidade vivida pelo estudante em seu dia-a-dia: informações que chegam
de forma instantânea, diversos aparatos tecnológicos para veicular estas
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informações, uma ampla rede de comunicação em que ele está inserido
(facebook, instagram, whatsapp...), entre outros. Assim, acabam se
desmotivando, pois suas expectativas não são correspondidas [...].
(Professor 02).

Ao pensar em modelos de educação vigentes, alguns, muitas vezes, pouco
contribuem para o exercício da coletividade, participação e compartilhamento,
necessidades intrínsecas à convergência midiática. Após a participação no fórum,
entendemos que as leituras indicadas provocaram reflexões interessantes, bem
como estimularam a discussão sobre Cultura da Convergência.
Já com relação à atividade na Comunidade de Aprendizagem, sobre a
situação problema 01, destacamos a seguinte participação:
O Caso ‘Eduardo’ é semelhante a muitas realidades vividas atualmente. [...]
O Eduardo [...] é um nativo digital, e não nos assustamos em dizer que
muitos dos pequenos existentes hoje, cada vez mais entrarão nesse
caminho justamente pela forte influência midiática a que estão inseridos
desde muito cedo; a começar pelos aparelhos de celular, tablets.., que eles
‘brincam’ e já aprendem a dominar também muito cedo. Todavia, alguns dos
hábitos dessas crianças e adolescentes foram incentivados embora que
indireta ou diretamente pelos próprios adultos, [...]. Não podemos esquecernos da face do capitalismo/consumismo atrás dessas questões, no caso de
um sujeito ser fã de uma determinada série, e essa por sua vez terminar
sua temporada, outros meios/formas de ‘prender’ o fã continuarão a existir,
que poderá ser através da venda de um produto referente a série, filme ou
banda musical entre outros. Antes, em modelos de mídia mais ‘antigos’ o
sujeito apenas assista os conteúdos e pronto, não havia interação entre
ambos, ou continuidade nesse processo de interlocução (talvez por isso não
viciasse tanto!). [...]. Não há, no caso um isolamento social em termos de
comunicação, pois como bem mostra a questão ele troca informação com
os colegas sobre a série preferida. [...] (Professor 03)

Em seu livro, Jenkins (2009) apoia-se na relação dos fãs com os produtos da
mídia, para demonstrar que hoje a interação e a participação dos consumidores são
fundamentais para a construção do conteúdo midiático, criando uma “relação
simbiótica” entre “cultura de fãs e suas intervenções na indústria de entretenimento”
(PRIMO, 2010, p. 04). Da fala do Professor 03, destacamos é a sua consciência das
diversas questões que cerceiam a relação dos jovens com as mídias e das mídias
em nossas vidas. No trecho o qual se refere ao capitalismo/consumismo fica
evidente que nós, embora possamos sair da condição de consumidor para a de
produtor de mídia, ainda continuaremos sendo consumidores.
4.2. Módulo 2 - Inclusão Digital
Para refletir sobre o conceito de inclusão digital estudado neste módulo a situaçãoproblema 02 versava sobre um caso ocorrido em uma escola de Educação Básica
onde os professores faziam uso da sala de aula informatizada para os alunos
acessarem livremente os computadores quando da ausência de algum professor e
assim ocuparem o tempo dos alunos com alguma atividade. Solicitamos que os
cursistas se imaginassem sendo parte do quadro docente da escola em questão e
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fossem convidados a contribuir com alguma sugestão para o uso da sala de
informática. As sugestões deveriam ser apresentadas por meio de uma História em
Quadrinhos que poderia ilustrar o posicionamento dos professores participantes.
A seguir apresentamos um exemplo da contribuição do Professor 04, que
demonstra claramente o que foi apreendido nas nossas mediações nesta atividade,
a de que a sala de informática não deve ser usada como uma espécie de “tapaburacos” quando da ausência de um professor, mas como um espaço para
atividades planejadas e concernentes ao plano de ensino das disciplinas e também
ao projeto político pedagógico da escola.

Figura 1 – História em quadrinhos do Professor 04

O exemplo que destacamos a seguir (Figura 2) exemplifica a relação que os
cursistas criaram com a proposta da atividade. O Professor 05 buscou se apropriar
de elementos importantes das histórias em quadrinhos, que é a linguagem lúdica e
bem humorada para transmitir uma mensagem.

Figura 2 – História em quadrinhos do Professor 05

Em ambas as tirinhas é possível verificar que os docentes compreendem o
potencial pedagógico das tecnologias digitais, e vislumbram possibilidades de
integração tanto das tecnologias em suas práticas, quanto do próprio recurso
(ToonDoo). As participações desses cursistas enfatizam o planejamento da sala
informatizada, bem como evidenciam o potencial interativo e criativo em processos
de apropriação tecnológica, essenciais à concretização da inclusão digital na escola.
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4.3. Módulo 3 - Informática educativa como espaço de inclusão digital
Na atividade do Módulo 3 a situação-problema considerava a implantação de um
laboratório de informática em uma escola pública. Sugeria então que os
participantes se imaginassem fazendo parte do comitê de implantação e deveriam
propor sugestões tecnológicas e pedagógicas. Os participantes deveriam gravar um
vídeo com suas sugestões, que iria compor o relatório do comitê.
O primeiro vídeo que destacamos é o do Professor 05, que apresentou por
meio do depoimento de um estagiário da própria escola a sua sala informatizada.
Nesse depoimento o estagiário detalha como a sala de aula informatizada é
planejada e utilizada pelos docentes da escola. Já o vídeo criado pelo professor 06
trouxe uma proposta diversificada de apresentação para a atividade. O professor
participante fez uma “simulação” de transmissão de vídeo via Hangouts On Air, cujo
potencial é apresentar e transmitir discussões e performances ao vivo para por um
canal do YouTube. Destacamos essa participação não somente pela proposta de
utilização de outro recurso, mas também pelas proposições do professor que
atendem aos enunciados da atividade. Apresentou propostas de utilização de
recursos online para a sala de aula informatizada concernentes com os
pressupostos discutidos nas mediações e alinhas às leituras sobre o tema.

Figura 3 – Captura de tela do vídeo criado pelo Professor 05 e pelo Professor 06

Escolhemos esses exemplos para demonstrar a diversidade de possibilidades
que os cursistas laçaram para apresentar suas atividades. Muitos demonstraram
dificuldades, mas as mediações/orientações da equipe formadora, além dos
tutoriais, foram suficientes para que todos legitimassem a proposta do curso como
um espaço de autoria do professor. Autoria aqui pensada como um elemento que vai
muito além do “saber-fazer”, mas como forma de despertar sua capacidade criativa e
investigativa de aprender o que ainda não conhece e também a responsabilidade de
desenvolver a autonomia e a generosidade de compartilhamento.

5. Considerações
De modo geral a equipe executora desta ação de extensão entende que os objetivos
propostos foram atendidos, e destaca que esse curso oportunizou um locus
importante de fazer e pensar educação a partir do contexto social contemporâneo.
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Nas temáticas propostas para o desenvolvimento deste curso, encontramos a
possibilidade de aliar a teoria e prática, bem como interagir com a realidade dos
educadores participantes, buscando a ressignificação de suas práticas
pedagógicas.Durante a realização do curso percebemos algumas dificuldades por
parte dos cursistas, as quais foram sendo desconstruídas na medida em que as
mediações nos fóruns de discussão e os feedbacks das atividades iam ocorrendo.
Percebemos que os professores sentiam insegurança ao se apropriar das
ferramentas, um fato que julgamos natural quando lidamos com a tecnologia.
Já com relação a execução do curso, destacamos que a principal dificuldade
foi relacionada a quantidade de inscritos para realização do curso. Preliminarmente
havíamos previsto um total de 100 vagas, entretanto 213 pessoas se inscreveram.
Para não inibir a participação de ninguém, a equipe assumiu esse compromisso, se
disponibilizando a atender os 213 inscritos. Essa totalidade de participantes gerou
muitas demandas de mediação de aprendizagem e pouco tempo para discussão em
cada módulo. Assim, entendemos que apesar de atender os anseios dos inscritos, a
metodologia do curso não privilegia uma quantidade tão expressiva de participantes.
Concluindo, é importante ressaltar que essa ação nasce da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão. Destacamos que cada vez mais é urgente a
promoção de discussões sobre cultura digital e tecnologias educacionais, tendo em
vista essa imersão tecnológica em que vivemos, realidade que, não tendo como ser
diferente, incide sobre os processos de ensino-aprendizagem escolares.
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PROPOSTAS E ESTRATÉGIAS PARA CAPACITAÇÃO DE
TUTORES EAD: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Resumo – A Educação a Distância se configura como um importante instrumento no
atendimento de grandes demandas no processo de ensino-aprendizagem. Para ser
oferecida com qualidade, percebe-se como imprescindível a capacitação adequada dos
tutores, os quais realizam a função de docente, e necessitam compreender os conteúdos e
formar vínculo com os estudantes. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi relatar as
propostas e estratégias empregadas para a capacitação dos tutores do curso de
Capacitação em Álcool e outras Drogas, da Universidade Federal de Santa Catarina, em
parceria com o Ministério da Saúde e a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS). As
capacitações da equipe dividiram-se em quatro importantes blocos: 1) manejo do Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVEA); 2) aprofundamento do conteúdo teórico de álcool e outras
drogas, utilizando como base o material didático do curso; 3) correção das atividades
avaliativas (sínteses dos Fóruns de Debates e feedbacks dos Estudos de Caso); e, 4)
formação do vínculo tutor-aluno. Essas propostas possibilitaram aos tutores realizar um
atendimento personalizado aos alunos, além de suscitar reflexões com o objetivo de mudar
a realidade dos serviços de saúde da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) por meio da
mudança dos profissionais. Percebeu-se também que as capacitações dos tutores foram
muito relevantes para suas práticas enquanto profissionais de saúde mental, o que torna
explícito que a EaD possibilita a ampliação do conhecimento tanto para os tutores, quanto
para os estudantes.
Palavras-chave: Educação a Distância; Capacitação; Abuso de drogas.

Abstract – The Distance Learning (DL) is configured as an important tool in meeting
high demands in the teaching-learning process. It is perceived as essential to proper
training of tutors, who perform the teaching function, and need to understand the
content and form bond with students. Therefore, the objective of this study was to report
the proposals and strategies used for the capacitation course “Alcohol and other Drugs”
from Federal University of Santa Catarina, in partnership with the Ministry of Health and
the Open University of SUS (UNA-SUS). The training team is divided into four major
blocks: 1) Management of Virtual Learning Environment (AVEA); 2) deepening of the
theoretical content of alcohol and other drugs, using as a basis the teaching material of
the course; 3) correction of evaluation activities (summaries of discussions forums and
feedbacks from case studies); and 4) training of tutor-student relationship. These
proposals enabled the tutors conduct a personalized service to students, and raise
reflections in order to change the reality of health services Psychosocial Care Network
(RAPS) by changing the professionals. It is also realized that the skills of the tutors
were very relevant to their practices as mental health professionals, which makes
explicit that the DL enables the expansion of knowledge for both the tutors and for
students.
Keywords: Distance Learning (DL); Capacitation; Drug abuse.

1. Introdução

O advento de novas mídias e tecnologias da comunicação, com ênfase para
a expansão da internet, ampliou consideravelmente as possibilidades e variedades
de cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD) em todo o mundo.
De acordo com Maia e Mattar (2007), a EaD se constitui como um recurso
de fundamental importância para atender grandes contingentes de alunos de forma
mais efetiva que outras modalidades presenciais, e sem riscos de reduzir a
qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da ampliação da clientela
atendida.
No Brasil, a modalidade de EaD segue a tendência mundial e a sua utilização
tem sido crescente, se configurando como relevante ferramenta do processo de
ensino-aprendizagem. A ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos
aliados ao apoio da equipe de tutoria possibilita a conquista do conhecimento
independente e flexível por parte dos alunos (Moran, 2009).
De modo geral, os tutores precisam desenvolver conhecimentos que se
assemelham aos dos docentes no ensino presencial. Estes vão além da
compreensão da temática e/ou assunto principal, e englobam outros princípios de
organização conceitual que auxiliam na propagação dos conhecimentos e no
fortalecimento do vínculo com os estudantes (Machado; Machado, 2004).
Neste sentido, para que o ensino virtual alcance seu real potencial de
vantagem é preciso investir no aperfeiçoamento dos tutores e, sobretudo,
acompanhar seu processo pedagógico durante todo o percurso em que houver
interatividade com os estudantes (Jaeger; Accorssi, 2010). Diante disso, o objetivo
deste estudo foi relatar as propostas e estratégias empregadas para a capacitação
dos tutores do curso de Capacitação em Álcool e outras Drogas, realizado na
modalidade de EaD.

2. O Curso de Capacitação em Álcool e outras Drogas: da coerção à coesão
O Curso de Capacitação em Álcool e outras drogas: da coerção à coesão é
uma parceria do Ministério da Saúde com a Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), desenvolvido para atender à
demanda dos profissionais que atuam na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em
todo o território brasileiro. Seu objetivo é oferecer suporte ao desenvolvimento do
cuidado em saúde mental, enfatizando as demandas relacionadas ao consumo de

álcool e outras drogas em uma abordagem interdisciplinar a partir de uma
perspectiva de rede.
Atualmente o curso está em sua 4ª edição e já capacitou 5400 profissionais
da RAPS, pretendendo alcançar um total de mais de 7000 alunos até o final de
2016. É inteiramente gratuito, realizado a distância e dentro da Plataforma Moodle.
Os estudantes são acompanhados por um tutor durante todas as 15 semanas de
duração do curso, divididos em grupos de 100 integrantes.
Cada grupo fica sob responsabilidade de um tutor, o qual também possui
experiência profissional na RAPS e recebe capacitações com carga horária de duas
horas semanais. A equipe conta com 25 tutores atualmente e com 5 supervisoras.
Embora os tutores apresentem conhecimentos práticos sobre a RAPS e seu
processo de trabalho, notou-se a necessidade de aprofundar os conteúdos teóricos
disponibilizados nos módulos do curso. O aprimoramento de outros aspectos como
a utilização de linguagem própria da EaD, atuação pedagógica, adequação nas
correções de atividades e mediação junto aos estudantes também se mostraram
necessários para o processo de ensino-aprendizagem.
Dessa forma, ao longo das edições foram utilizadas diversas estratégias para
a capacitação da equipe de tutoria com o objetivo de auxiliá-la no papel de mediação
pedagógica e, consequentemente, melhorar o aproveitamento dos alunos no
decorrer do curso.
As capacitações desenvolveram-se de modo sistemático durante as reuniões
presenciais realizadas semanalmente, e dividiram-se em quatro importantes blocos:
1) manejo do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVEA); 2) aprofundamento do
conteúdo teórico de álcool e outras drogas, utilizando como base o material didático
do curso; 3) correção das atividades avaliativas (sínteses dos Fóruns de Debates e
feedbacks dos Estudos de Caso); e, 4) formação do vínculo tutor-aluno. A seguir
serão apresentadas como foram realizadas as capacitações da equipe de tutoria
em cada um desses aspectos.

3. Estratégias utilizadas para capacitação dos tutores

3.1 Manejo do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVEA)
A fim de proporcionar conhecimento adequado das ferramentas tecnológicas
que envolvem os métodos de acesso e comunicação na Plataforma Moodle, foram
realizadas atividades práticas nos computadores nas quais os tutores,
acompanhados de uma supervisora, podiam sanar suas dúvidas sobre o AVEA. Os
tutores foram capacitados a emitir relatórios, enviar e responder mensagens, assim
como utilizar as demais ferramentas disponibilizadas na Plataforma, com objetivo
de aperfeiçoarem seu trabalho virtual.
Durante as atividades práticas também foram discutidas as dificuldades dos
alunos com relação ao uso das tecnologias, buscando-se a melhor forma de instruilos e minimizar suas dúvidas.
3.2 Aprofundamento do conteúdo teórico de álcool e outras drogas
A discussão do conteúdo teórico constituiu-se como uma das principais
atividades nas capacitações, já que esta embasava todas as intervenções
pedagógicas da equipe. O material teórico foi previamente desenvolvido por
especialistas na área de álcool e drogas e estava subdividido entre os sete módulos
que compunham o curso. As atividades que envolviam discussões teóricas ocorriam
quinzenalmente, no início de cada módulo.
Nesse bloco da capacitação, os tutores eram estimulados pela supervisão a
esclarecerem suas dúvidas sobre o conteúdo, bem como a apresentarem ao grupo
as atividades dos seus alunos, a fim de proporcionar reflexão coletiva sobre as
características da turma, suas dificuldades e potencialidades.
A equipe de supervisão frequentemente realizava a exibição de vídeos
relacionados aos módulos estudados como forma de ampliar o debate e as
perspectivas acerca dos principais conteúdos e de aliar as questões teóricas à
prática profissional.
Outra estratégia utilizada para as discussões de conteúdo foi o debate entre
os tutores e os especialistas que escreveram e/ou organizaram os módulos do
curso. Esta proposta mostrou-se eficaz, pois possibilitou que os autores
elucidassem as dúvidas e contribuíssem para o entendimento mais acurado do
módulo em questão.

Observou-se que essa forma de trabalho apresentou importantes resultados,
possibilitando aos tutores domínio do conteúdo e segurança para auxiliar na
resolução das dúvidas dos seus alunos, bem como na correção das atividades
avaliativas. Dessa forma, a equipe adquiriu maior habilidade para relacionar a
prática profissional na RAPS com os conteúdos teóricos do curso e também com as
experiências relatadas pelos estudantes.

3.3 Correção das atividades avaliativas
O curso foi formatado para oferecer duas atividades avaliativas em cada
módulo: o Fórum de Debates e o Estudo de Caso. No Fórum de Debates, os alunos
deveriam realizar a explanação sobre suas práticas profissionais com base em
perguntas relacionadas ao conteúdo do módulo vigente.
Essa atividade, por ser coletiva, proporcionou troca de conhecimento e
interação entre os estudantes, permitindo que o grupo se envolvesse com os
diferentes profissionais e níveis de atuação nos serviços de saúde. A correção
dessa atividade consistia na realização de sínteses do que estava sendo discutido,
de maneira a problematizar as questões principais, mediar a discussão e direcionar
os comentários ao conteúdo do módulo, suscitando novas reflexões aos estudantes.
A segunda atividade, Estudo de Caso, era constituída por questões reflexivas
vinculadas a um caso fictício que foi elaborado especialmente para o curso. Para a
correção desta atividade era necessário que o tutor elaborasse um feedback
personalizado ao estudante, indicando as potencialidades e/ou fragilidades da
resposta, e complementando-a com aspectos do conteúdo. Conforme a
necessidade, o tutor poderia solicitar ao aluno que complementasse e reenviasse
sua resposta para nova avaliação.
Nas reuniões, foram oferecidos espaços coletivos junto à supervisão para
discussão das respostas enviadas pelos estudantes, nos quais os tutores
expunham suas opiniões, definindo-se em conjunto se cada atividade seria avaliada
como suficiente ou se havia a necessidade de complementação. Independente da
escolha realizada, era discutida a melhor forma de resposta e de como abordar os
estudantes, a fim de que eles não deixassem de participar do curso e pudessem
aumentar suas reflexões sobre o tema em questão.

Outra maneira de auxiliar os tutores na correção das atividades foi o
compartilhamento de sínteses de Fórum de Debates e de feedbacks de Estudo de
Caso entre os membros da equipe. Ao serem discutidos, os tutores levantaram os
pontos positivos e negativos de cada exemplo, acrescentando novas informações,
palavras, reflexões que, em suas opiniões, precisavam ser aprimoradas.
Tais estratégias demonstraram-se extremamente eficazes, possibilitando
maior interação e coesão entre as equipes de supervisão e tutoria. Além disso,
notou-se que as dúvidas dos tutores no momento das correções das atividades
avaliativas diminuíram consideravelmente, principalmente devido à melhor
compreensão do processo qualitativo e subjetivo de avaliação dos estudantes.

3.4 Formação de vínculo entre tutor e estudante
Considera-se que a linguagem utilizada pelo tutor e a agilidade no retorno às
dúvidas dos estudantes, assim como na correção das atividades avaliativas,
influenciam diretamente a formação do vínculo entre tutor e estudante.
Partindo-se dessa premissa, a equipe elaborou dois manuais que
discorreram sobre o envio de mensagens e correção de atividades. Os tutores, a
partir de suas experiências e das orientações da supervisão, levantaram uma série
de aspectos considerados imprescindíveis para a adesão do aluno no curso.
Foi realizada discussão aprofundada da linguagem mais adequada a ser
utilizada para promover aproximação dos estudantes, exaltando-se os termos que
auxiliavam ou dificultavam a comunicação, bem como aspectos de pontuações,
cores, formatação de palavras, tamanhos das mensagens e das avaliações, etc.
Com relação às correções das atividades, alguns quesitos importantes foram
elencados, tais como a valorização do aluno por meio da pontuação de aspectos
positivos em sua resposta; convite, ao final do feedback ou da síntese, à
participação do próximo módulo; assinatura do tutor ao final do feedback e/ou
mensagem enviadas, dentre outras. Quanto ao envio das mensagens, verificou-se
que o tutor sempre deveria buscar o uso de linguagem formalizada, porém pouco
rebuscada; poderia também empregar frases de apoio e incentivo aos estudos,
assim como apontar características do perfil do aluno (local de trabalho, formação
profissional, etc.) que auxiliassem na criação do vínculo e na resolução de dúvidas.

4. Considerações finais
Com a crescente evolução dos métodos de ensino baseados na educação a
distância, as funções dos recursos humanos como principais transmissores e
formadores intelectuais têm sido menos debatidas no meio acadêmico e
profissional. Contudo, acredita-se que mesmo com a diversidade de ferramentas
tecnológicas presentes no ambiente virtual de ensino e aprendizagem, o papel do
professor tutor não deve ser minimizado, e nem tampouco desconsiderado como
um dos aspectos mais importantes no processo de formação profissional.
O tutor deve estar capacitado a acompanhar seus alunos da melhor maneira
possível, estabelecendo relações afetivas que mantenham o vínculo e o apoio
necessários durante todo o percurso do processo de aprendizagem. Sobretudo, o
tutor se torna responsável por manter os cursistas informados sobre os prazos
referentes às atividades avaliativas do curso, devendo desenvolver habilidades para
solucionar dúvidas e/ou dificuldades com agilidade e precisão.
Com isso, o processo de capacitação dos tutores é de fundamental
importância nos cursos Ead para que, apesar da distância física, o processo de
ensino-aprendizagem seja o mais eficaz possível e próximo do estudante.
Especificamente no Curso de Capacitação em Álcool e outras drogas, no
qual as atividades avaliativas exigem correções qualitativas por parte dos tutores e
que é constituído por um grupo heterogêneo de alunos (diferentes locais do Brasil
e com diferentes formações profissionais), verificou-se grande necessidade de
aperfeiçoamento e atualização constante da equipe. Atentar-se para a singularidade
de cada aluno, realizar um atendimento personalizado e trazer reflexões que
visassem modificar as práticas profissionais foram focos do trabalho da tutoria.
Outra particularidade dessa equipe é que os tutores também atuam na
prática da Rede de Atenção Psicossocial e, dessa forma, a capacitação para
desempenharem seu papel enquanto formador de alunos foi de grande valia para
seu trabalho enquanto profissionais de saúde mental.
Nesse sentido, percebe-se que a Educação a Distância é uma ferramenta
que possibilita a multiplicação do conhecimento não apenas dentro do Ambiente
Virtual, mas entre todos os atores envolvidos nesse processo.
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Resumo – Esse relato apresenta as experiências da temática interdisciplinar
desenvolvida no primeiro semestre de 2016, com acadêmicos da 2ª fase do curso
de Pedagogia a Distância do Centro de Educação a Distância da Universidade do
Estado de Santa Catarina. A temática definida pelos docentes da fase como "A
importância do ato de ler na formação do pedagogo" foi desenvolvida a partir de
duas obras de Paulo Freire, “A importância do ato de ler” (1982) e “Ação Cultural
para a Liberdade e outros escritos” (1979). Seu objetivo nuclear foi o de aprofundar
a discussão em torno da dialética entre leitura do mundo e leitura da palavra, tendo
em vista explorar com os(as) educandos(as) uma compreensão crítica do ato de ler
e estudar. Neste sentido, as atividades foram planejadas em três momentos
didáticos: videoconferência coletiva, sala de aula no ambiente virtual de
aprendizagem Moodle e encontro presencial em cada polo/turma, cujos
desdobramentos em termos de ensino-aprendizagem são detalhados neste texto.
Palavras-chave: Leitura. Estudo. Paulo Freire. Formação de educadores.
Abstract – This report presents the experiences of the interdisciplinary theme
developed in the first half of 2016 with 2nd phase's students in the Distance
Pedagogy Course, at Centre of Distance Education of the University of the State of
Santa Catarina. The theme defined by the phase's teachers as "The importance of
the act of reading in the formation of the pedagogue" was developed from two
works of Paulo Freire, "The importance of the act of reading" (1982) and "Cultural
Action for Freedom and other writings"(1979). Its core objective was to deepen the
discussion on the dialectic between reading of the world and reading of the word, in
order to explore with the academics a critical understanding of the act of reading
and studying. In this sense, the activities were planned in three didactic moments:
collective videoconferencing, classroom in the virtual learning environment Moodle
and face meeting at each pole/class, whose development in terms of teaching and
learning are detailed in this text.
Keywords: Reading. Study. Paulo Freire. Teacher Training.
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1. Introdução
Com sede em Florianópolis, o Centro de Educação a Distância da
Universidade do Estado de Santa Catarina (CEAD/UDESC) é um centro que
desenvolve atividades em nível de Ensino de Graduação, Pesquisa e PósGraduação e Extensão. No âmbito da graduação, desde 2011 oferece o Curso de
Pedagogia em convênio com o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), tendo,
no ano de 2015, graduado mais de 600 pedagogos. Atualmente o curso atende mais
de mil alunos, distribuídos na 2ª, 4ª e 6ª fases.
Com ênfase nas Tecnologias de Informação e Comunicação, o curso de
Pedagogia a Distância do CEAD/UDESC também aponta como princípio norteador a
“Formação teórica interdisciplinar sobre o fenômeno educacional e seus
fundamentos filosóficos, históricos, políticos e sociais, bem como sobre os
conteúdos inerentes à Educação Infantil, aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”.
(UDESC, 2009, p.9).
A formação teórica interdisciplinar é prevista na composição dos eixos
curriculares, e o PPC orienta, como uma das finalidades do curso, que as práticas
pedagógicas estejam "subordinadas aos princípios de unidade e interdisciplinaridade
dos conteúdos dos programas, à ação integrada dos docentes, e à relação entre
teoria e a prática" (UDESC, 2009, p.9).
Desde 2014 o Núcleo Docente Estruturante e Coordenação de Curso vêm
dialogando sobre como seria possível expandir as discussões e efetivações de
propostas interdisciplinares. Foi então que foi criada a figura do Coordenador de
Fase, cujo papel principal é o de articular com as equipes da fase, propostas
interdisciplinares entre disciplinas afins, bem como temáticas interdisciplinares que
sejam discutidas por cada fase ao longo do semestre. Sobre essa questão, temos
alguns relatos (Garcez; Carvalho; Ripa, 2015; Garcez; Ripa, 2015) que elucidam
algumas das propostas interdisciplinares que já foram concretizadas até o momento.
Em 2016/01, após discussão com os professores da fase e o reconhecimento
de que a leitura ocupa um lugar privilegiado na vida e no percurso acadêmico e
profissional dos educadores, a temática interdisciplinar elegida para a 2ª fase do
curso foi "A importância do ato de ler na formação do pedagogo". Inspirados no livro
homônimo de Paulo Freire, “A importância do ato de ler” (2001) e também na obra
“Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos” (1979), os professores da 2ª fase
problematizaram temas destas duas obras, que destacam a centralidade da
leitura/estudo no processo de formação de educadores. A ideia foi aprofundar a
discussão em torno do ato de ler como relação entre leitura de mundo e leitura da
palavra, experiência sobre a qual nos debruçamos neste relato.

2. A importância do ato de ler e estudar em Paulo Freire
No amplo espectro de temáticas que conformam o universo das reflexões e práticas
sintetizadas na obra e vida de Paulo Freire, poderíamos afirmar de forma resoluta
que o olhar atento, rigoroso e, ao mesmo tempo, amoroso com que as questões da
leitura e escrita foram tratadas, nada mais revelam do que a justa preocupação
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
deste autor com a importância destes processos na humanização plena, enquanto
construção histórica do “ser mais”. Preocupação, em grande medida, fundamentada
desde sua época na dramática situação concreta em que inúmeros brasileiros e
brasileiras viviam, ao estarem negados do direito de “dizer a palavra escrita” por
serem analfabetos. Preocupação ainda vigente em nosso país, detentor de uma taxa
de analfabetismo de 9,6% de sua população, conforme dados do último Censo
Demográfico do IBGE (2010).
É animado por este ethos que o ler-escrever perpassa o universo freireano:
atrelado aos vínculos profundos existentes entre as dimensões política e pedagógica
do fenômeno educacional (Freire, 2010a). Recusando a perspectiva ideológica
dominante, que persiste ao cindir nos homens e mulheres os elementos dialéticos
constitutivos dos seus “ser histórico” - ação e reflexão (práxis), Paulo Freire acaba
por nos trazer uma concepção do ato de ler e escrever profundamente enraizada na
educação como prática da liberdade. Isto é, movimento de conscientização acerca
das formas históricas opressoras que condicionam como os seres humanos “estão
sendo”, com vistas a sua inserção crítica enquanto sujeitos da superação radical das
condições concretas de opressão.
Assim, temos em Freire uma concepção de leitura e escrita atrelada a sua
perspectiva político-pedagógica libertadora, na qual, como bem descreve em seu
livro A importância do ato de ler, “A leitura do mundo precede a leitura da palavra,
daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura
daquele” (Freire, 2001, p. 11). Sendo que, mais à frente neste texto, acrescenta: “De
alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não
é apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma de ‘escrevê-lo’,
quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente”. (2001, p. 20).
Percebe-se, assim, que em Freire os verbos “ler” e “escrever” ganham um
sentido mais profundo do que mera decodificação ou codificação entre palavra
escrita e oral. “Ler” e “escrever” neste sentido lato referem-se as diferentes formas
com que homens/mulheres percebem e interpretam a realidade sócio-histórica que
constroem por meio de sua ação consciente e que, dialeticamente, acabam por lhes
constituir enquanto seres humanos. Por isso, ler e escrever em uma perspectiva
crítica é sempre um “[...] um movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo”
(Freire, 2001, p. 20). Fora disso, a leitura da palavra, esvaziada de mundo, nada
mais traduz do que uma alienante forma de perceber e interpretar a realidade. Por
isso, leitura que não possui força alguma na premente tarefa de tornar os
homens/mulheres cientes do seu papel enquanto sujeitos da práxis, da ação e
reflexão no e com o mundo, que ocorre para Freire sempre amparada no diálogo.
Ou seja, no encontro dos sujeitos que, mediatizados pelo mundo, o pronunciam; e
que neste pronunciar, que na verdade é um re-pronunciar a leitura anteriormente
feita da realidade, co-intencionam maneiras para a sua transformação prática
(FREIRE, 2010b).
Partindo destas ideias iniciais, fundantes da concepção político-pedagógica
freireana, destacaremos sucintamente algumas noções que julgamos importante
acerca do ato de ler e estudar em Freire. Assim, e além das reflexões abordadas por
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Freire no texto A importância do ato de ler (Freire, 2001), recobraremos algumas das
discussões deste autor no livro Ação Cultural para a Liberdade (Freire, 2010a),
principalmente no texto Considerações em torno do ato de estudar. Ao nosso ver,
tais discussões, que implicam uma compreensão crítica do ato de ler e estudar, são
necessárias ao processo de ensino-aprendizagem que se pretende colocar à favor
da vocação ontológica e histórica dos homens/mulheres em “ser mais” (Freire,
2011).
Nestes termos, diríamos inicialmente que ler e estudar, numa perspectiva
crítica, é criação, recriação e cocriação de ideias sobre o mundo, expressadas no
texto escrito pelo seu autor. Por isso, ler e estudar são "atos", no sentido de que,
agindo sobre o texto escrito, dialogamos com seu autor e sobre o mundo por ele
expressado. Compreendendo-o melhor, possamos melhor compreender o mundo de
que tomamos parte, no intuito de inserir-se criticamente nele para transformá-lo.
Percebe-se assim que, em Freire, o ato de leitura e de estudo não pode ser visto
como sinônimo de passiva recepção de uma palavra alheia, que preenche a
consciência daquele que lê/estuda.
É por isso que em Freire a leitura de viés crítico, condição sine qua non para
um estudo de caráter igualmente crítico, somente se dá no ato metódico, reflexivo e
disciplinado de adentramento no texto de um autor, como sujeito que interpreta,
indaga, atribui sentidos, problematiza, bem como estabelece relações entre o texto e
o contexto a partir do qual seu autor escreve, pois “Estudar seriamente um texto é
estudar o estudo de quem, estudando, o escreveu. É perceber o condicionamento
histórico-sociológico do conhecimento (...) tarefa de sujeito e não de objeto
(FREIRE, 2010a, p. 10-11).
Por fim, destacaríamos com Freire que ler e estudar contêm uma dimensão
dialética que envolve, ao mesmo tempo, criatividade e rigorosidade, busca inquieta e
disciplina. Tais questões ficam deveras explicitadas em ambos os textos
supracitados, A importância do ato de ler e Considerações em torno do ato de
estudar. Por exemplo, quando Freire alerta a intencionalidade político-pedagógica
subjacente a sua crítica àquilo que chama de “magicização da palavra”, “não
significa, de maneira alguma, uma posição pouco responsável [...] com relação à
necessidade que temos, educadores e educandos, de ler, sempre e seriamente, os
clássicos neste ou naquele campo do saber (...) sem a qual inviabilizamos a nossa
prática enquanto professores e estudantes (2001, p. 18).
Tal postura lúcida, de bom senso pedagógico, não verifica dicotomias entre
criatividade e a necessária rigorosidade que caracterizam todo esforço sério de
aproximação com um dado objeto de conhecimento. Sendo ato que envolve não um
consumo passivo de ideias, mas recriação co-participada de significados/sentidos,
ler e estudar emergem da criatividade e curiosidade humana em querer saber,
interpretar, apreender a realidade. Nestes mesmos termos, e destacando-se que o
objetivo é tornar-se capaz de apreender esta realidade de forma crítica, em suas
múltiplas razões constitutivas, não pode o ler e o estudar prescindir de uma
aproximação metódica, rigorosa, epistemologicamente curiosa frente ao objeto de
conhecimento (Freire, 1996). É neste contexto que ler e estudar, para Freire, exigem
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um conjunto de estratégias e formas de proceder que autorizam uma aproximação
crítica com o objeto de conhecimento, assunto ou temática em questão. Ou seja, ler
e estudar demandam esforço metódico.
Em suma, tais saberes acerca do ato de ler e estudar, embasados nas
propostas político-pedagógicas freireanas, constituíram um framework teóricoprático no qual embasamos a experiência de desenvolvimento da temática
interdisciplinar para a 2ª fase do curso de Pedagogia CEAD/UDESC, o qual
passaremos a descrever abaixo.

3. A proposta desenvolvida pela 2ª fase do curso de Pedagogia
A 2ª fase do curso de Pedagogia CEAD/UDESC tem um total de 245 alunos,
distribuídos em 08 turmas/polos no Estado de Santa Catarina, e é composta pelas
seguintes unidades curriculares: Psicologia da Educação II (PSIE-II); Tecnologia,
Educação e Aprendizagem (TEA); Conteúdos e Metodologias do Ensino de
Matemática I (MAT-I); Currículo, Planejamento e Avaliação Educacional e
Institucional (CPAED); Didática (DID); Organização e Gestão da Escola Brasileira
(ORGEB) e Metodologias para iniciação à Prática da Pesquisa e Extensão (METEXI).
O planejamento da 2ª fase iniciou ainda no mês de novembro de 2015, em
reunião com o objetivo de organizar o cronograma do semestre e conhecer os
conteúdos e equipe docente de cada disciplina, visando a busca por atividades
interdisciplinares. Com relação à temática da fase, desde o início do planejamento
aventou-se a possibilidade de ter uma temática interdisciplinar envolvendo a
“leitura”. Em um primeiro momento os professores manifestaram interesse em
trabalhar sobre "A importância do ato de ler - Clássicos da Pedagogia". A ideia era
elencar alguns livros e os estudantes escolheriam um deles para ler durante o
semestre, sendo que no encontro presencial interdisciplinar os estudantes fariam um
seminário sobre as leituras escolhidas.
Avançando nas discussões, ficou definido que a temática seria sobre A
importância do ato de ler na formação do Pedagogo, tendo como referência duas
obras de Paulo Freire: “A importância do ato de ler” (2001) e “Ação Cultural para a
Liberdade e outros escritos” (1979). Definida a temática, os professores aceitaram o
desafio e, coletivamente, definiu-se que esta seria abordada em três momentos: 1)
Videoconferência coletiva: apresentação da temática com todos os professores da 2ª
fase; 2) Sala no Moodle: com propostas formativas quinzenais referentes a temática,
organizados e mediados por duplas ou trios de professores; 3) Encontros
presenciais interdisciplinares: um em cada turma, realizado por um professor ou por
uma dupla de professores.
Esses três momentos são detalhados nos subitens abaixo.

3.1 Videoconferência coletiva
A videoconferência coletiva contou com a presença de professores de todas
as disciplinas da 2ª fase. Foi um momento em que dialogamos com os alunos dos
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oito polos/turmas, introduzindo a discussão sobre a temática interdisciplinar elegida
para a segunda fase, bem como apresentando o plano de trabalho que seria
implementado pela equipe docente. Depois das falas de acolhimento da equipe
Gestora do Centro, os professores se apresentaram, apontando brevemente a
disciplina em que trabalham, quais turmas/polos acompanham, além de um breve
resumo de sua formação.
Na sequência a coordenadora da fase deu início à discussão sobre a
temática, expondo brevemente sobre como se deu a escolha do tema
interdisciplinar. Após isso, dois professores da fase passaram a coordenar as
discussões acerca das obras “A importância do ato de ler” (2001) e “Ação Cultural
para a Liberdade e outros escritos” (1979), com base em material previamente
preparado para esta finalidade.
Esta material, no formato de apresentação de slides, trazia nove ideias-chave
levantada coletivamente pela Equipe da Fase, enquanto proposta para mobilizar o
diálogo com os(as) educandos(as) acerca da compreensão freireana do ato de ler e
estudar. A utilização de videoconferência permitiu maior interatividade entre os
sujeitos participantes. Ao passo em que as ideias-chave era inicialmente discutidas
pela Equipe da Fase, os(as) educandos(as) nos Polos puderam participar propondo
perguntas, tirando dúvidas sobre conceitos trabalhados, solicitando maiores
esclarecimentos sobre este ou àquele ponto menos claro na apresentação etc.
Com base na discussão de algumas destas ideias-chave sobre os textos,
foram encaminhadas as demais atividades de ensino-aprendizagem acerca da
temática interdisciplinar, por meio da utilização do Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) Moodle.
3.2 Sala no Ambiente Virtual Moodle
Considerando as possibilidades do AVA Moodle, optou-se pela criação de
uma sala virtual, já que este espaço contribui “(...) para a melhoria dos processos de
coordenação, organização e gestão da disciplina, consequentemente para melhorar
a qualidade social inerente ao processo educativo, incentivar o estabelecimento de
mecanismos de interação e trocas colaborativas entre os sujeitos da disciplina”.
(Borges, 2012, p. 10).
Partindo desse pressuposto, o grupo interdisciplinar da 2ª fase optou por fazer
deste recurso o canal de comunicação que fomentou o debate para o cumprimento
do desafio interdisciplinar. Estivemos envolvidos(as) com a tarefa de pensar,
planejar e (com)partilhar uma docência que nos forçou a questionar os limites
estreitos de nossas próprias disciplinas. A “sala interdisciplinar” foi, antes de tudo,
um lugar de encontro no qual uma mesma temática ganhou tonalidades e contornos
diferentes provocados pelas histórias de vida e formação de cada um(a) dos(as)
professores(as) que promoveram os diálogos e as intervenções.
A sala, intitulada “Temática Interdisciplinar; A importância do ato de ler na
formação do pedagogo”, foi organizada de modo que, a cada quinzena, uma dupla
ou trio de professores estavam responsáveis pela propositura de temas que
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fomentassem a continuidade da discussão, pautados nas obras de Freire já
indicadas. Os professores da 2ª fase problematizaram temas destas duas obras, que
destacam a centralidade da leitura/estudo no processo de formação de educadores,
utilizando diferentes linguagens textuais que contribuíram nos processos de
interação entre os pares, buscando em diversos textos várias possibilidades de ler,
dialogar e interpretar a atividade proposta.
Na primeira quinzena, a proposta pautou-se no debate acerca da ideia do
“Significado do ato de ler em Paulo Freire”. Os(as) professores(as) indicaram uma
passagem do prefácio da obra "A importância do ato de ler (2001), escrito pelo
filósofo Antônio Joaquim Severino. Neste trecho, o autor indicado chama a atenção
dos(as) leitores(as) para a importância de educandos(as) e educadores(as)
compartilharem práticas educativas solidárias em prol da libertação e de construção
da história. Alerta, ainda, sobre a urgência de contribuírem para uma sociedade na
qual não existam exploradores e explorados.
Muitos(as) estudantes participaram deste fórum de estudos e aprofundamento
teórico. Isso contribuiu para que o(as) professores(as) pudessem acompanhar a
apropriação da leitura indicada, bem como incluir novas nuances e provocações
pedagógicas. A leitura atenta das postagens permitiu criar devolutas interessantes
que, ao serem lançadas, geravam novas interações e deslocamentos. Houve
preocupação constante dos(as) docentes em aguçar a curiosidade dos(as)
estudantes sobre o conteúdo apresentado. É importante destacar que a presença
atenta da equipe pedagógica responsável pela sala virtual foi elemento essencial
para que a proposta ganhasse dinamicidade e atingisse os objetivos de
aprendizagem esperados.
Chegamos à segunda quinzena de atividades e, com ela, os(as) estudantes
puderam avançar na leitura da “palavramundo” (Freire, 2001) a partir de um olhar
atento e cuidadoso de suas histórias de vida. Partimos da apropriação do significado
do ato de ler em Paulo Freire (2001) para examinarmos com rigor as narrativas
autobiográficas que forjam nossas histórias de homens e mulheres no mundo. O
desafio foi utilizar a ferramenta “diário” existente no AVA para a elaboração histórias
capazes de mostrar como ocorreu, na experiência existencial de cada um(a) dos(as)
participantes, o processo de "leitura do mundo" e "leitura da palavra".
Perguntas instigantes e necessárias ajudaram a compor um mosaico de
histórias de vida e escolarização. Lembranças carregadas muitas vezes de
saudades, outras de indignação. Narrativas sendo “revividas” a partir de uma leitura
outra, sustentada pelos ensinamentos freireanos. Uma tarefa que procurou estimular
o movimento construído pelo próprio autor na tessitura do texto que lhes serviu
como inspiração.
A tarefa da quinzena posterior teve como inspiração os textos de Paulo Freire
indicados para leitura e, também, “Retratos de Crianças do Êxodo” do fotógrafo
brasileiro Sebastião Ribeiro Salgado (Salgado, 2000). Primeiramente, o projeto, que
versa sobre a emigração massiva de pessoas pelo mundo foi apresentado aos(às)
estudantes como forma de sensibilização para o desenvolvimento da atividade. Os
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educandos(as) foram convidados a responder a seguinte pergunta: “Como a leitura
de mundo proposta por Paulo Freire pode contribuir para uma educação e uma
escola que recusa toda forma de exílio?”. Destaca-se, no entanto, que consideramos
a palavra exílio em seu sentido figurado, ou seja, como exclusão do convício social
ou mesmo “solidão”. Variadas contribuições surgiram a partir da questão indicada e
muitas versaram sobre a recusa a toda forma de violências, sobretudo aquelas
endereçadas às crianças e adolescentes. A intenção deste momento formativo foi
propiciar o encontro de ideias que fortalecesse a defesa incondicional das infâncias,
na educação e na vida!
O olhar atento às infâncias fez surgir uma nova atividade. Nela foram
propostas relações entre a perspectiva de Paulo Freire e o conhecimento
matemático. Foi indicado que fosse lido o livro intitulado "Na vida dez; na escola
zero", de Teresinha Carraher, David Carraher e Ana Lúcia Dias (1988). Neste texto,
os autores destacam a ideia de que o conhecimento matemático presente na
realidade dos sujeitos não de ser considerado apenas na escola, mas, deve-se partir
dele como metodologia de ensino. Essa perspectiva vem ao encontro do
pensamento freireano quando afirma que o ato de ler é primeiramente uma leitura do
mundo, que aparece ao sujeito de várias formas e linguagens, como ocorre com a
matemática. O conhecimento matemático faz parte do mundo, compõe e expressa a
realidade, mas para conhecer esse "texto matemático" é preciso que o sujeito tenha
condições de fazer a "leitura do mundo". Inspirados nas reflexões desta quinzena e
apoiados na leitura do texto recomendado, os(as) estudantes compartilharam
experiências de ensino de matemática, vivenciadas por eles(as).
Na última quinzena de atividades a pergunta lançada foi a seguinte: ler e
escrever a realidade significa compreendê-la para transformá-la. Sendo assim, como
nós, professores/as críticos/as reflexivos/as, podemos contribuir na efetiva
emancipação dos sujeitos frente às funções sociais que a escola possui, partindo da
leitura que os/as educandos/as fazem de si e do seu papel no mundo, do código
escrito e da sociedade?”. A questão deveria ser respondida partir do texto "A
importância do ato de ler" de Paulo Freire em conexão como vídeo "Experiências
Inovadoras na Educação", de José Pacheco.
Por fim, as quinzenas foram encerradas com uma avaliação do trabalho, que
servirá de subsídio para novas proposições pedagógicas, bem como para
continuidade dos trabalhos com a turma.
3.3 Encontros presenciais
Para a realização dos encontros interdisciplinares presenciais a equipe
docente da fase se reuniu para planejar a metodologia do trabalho. A partir da
sugestão de dos professores, optamos por trabalhar com a poesia "O Operário em
Construção", de Vinícius de Moraes (1990), que possui estreita relação com o que
foi discutido durante o semestre. Para o trabalho com a poesia, a designer
instrucional da fase criou um livreto impresso, na forma de cordel, o qual levamos
para os acadêmicos no dia do encontro. Este livreto continha a poesia de Vinicius de
Moraes e o resumo da temática da fase.
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Definida a motivação sobre a qual incidiriam os encontros, preparamos um
documento de apresentação que seria comum a todos os professores. Em formato
Power Point, o documento retomava a temática interdisciplinar e seus objetivos,
destacava o objetivo do encontro, que era "promover um círculo de cultura para a
reflexão sobre o tema 'A importância do ato de ler na formação do pedagogo' e a
formação teórica interdisciplinar correspondente aos estudos da 2ª fase do curso de
Pedagogia, além de ter uma biografia e a Poesia "O operário em construção", de
Vinicius de Moraes. A partir desse planejamento inicial, os professores ou duplas de
professores que realizaram os encontros, definiram suas abordagens de trabalho,
respeitando a perspectiva da autonomia docente.

4. Considerações
A temática interdisciplinar concretizada nos três momentos descritos:
videoconferência coletiva, sala no Moodle e encontros presenciais, foi um projeto
piloto desenvolvido pela 2ª fase do Curso de Pedagogia CEAD/UDESC. A proposta
foi bem aceita pelos professores, coordenação pedagógica e alunos, dado último
constatado principalmente pelo expressivo número de participações dos educandos,
muitas vezes em número maior que suas intervenções nas próprias disciplinas.
Na primeira quinzena, o fórum sobre o significado sobre o ato de ler em Paulo
Freire contou com um total de 155 postagens. É um número muito significativo,
considerando o total de alunos da fase. Já segunda quinzena, recebemos 126
entradas no Diário, no qual os acadêmicos fizeram relatos sobre suas memórias de
mundo e palavra. A escolha por essa ferramenta possibilitou aos acadêmicos a
expressão de situações pessoais, considerando que só quem tem acesso ao diário é
o acadêmico e os professores. No terceiro momento, entre as participações dos
acadêmicos e as mediações dos professores, totalizaram cerca de 190 participações
no fórum "Crianças no êxodo". Na proposta seguinte, baseada nas discussões sobre
a obra "Na vida dez, na escola zero", os alunos continuaram participando: cerca de
85 postagens. Por fim, na última quinzena com avaliação da proposta
interdisciplinar, cerca de 50 alunos participaram. A expressividade dessa
participação demonstra o compromisso dos acadêmicos com sua formação, pois ao
longo do semestre se dispuseram a colaborar nesses momentos formativos que não
possuíam caráter avaliativo.
Esse piloto deixa, para nós professores, a sensação de um projeto coletivo
bem pensado, desenvolvido e avaliado pelos alunos. Já iniciados os planejamentos
das disciplinas de 2016/02, essa mesma temática será trabalhada na 7ª fase, com
novas equipes, olhares e proposições.
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Resumo – O presente relato de experiência versa sobre uma disciplina oferecida
na modalidade Educação a Distância (EaD) para um curso de Nutrição de uma
Universidade Pública Federal. A disciplina Gastronomia aplicada à dietoterapia
objetivou trabalhar conceitos, técnica e bases da gastronomia para apropriar os
alunos em sua conduta na dietoterapia. A disciplina era de caráter eletiva,
oferecida na modalidade EAD, com algumas aulas práticas presenciais. Utilizou-se
o Moodle que é um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) indicado pela
universidade para uso nas disciplinas. As aulas práticas foram realizadas no
laboratório de Técnica Dietética da Faculdade de Medicina. Aulas na modalidade
EAD exigem muita disciplina e concentração dos alunos, sendo necessário o
acesso constante para participar das diferentes atividades e administração do
tempo. A vantagem de cursos em EAD é que o próprio aluno escolhe o seu horário
de participação, podendo com isso dispor de mais horários livres para outras
disciplinas e/ou atividades que exigem participação presencial. Intercalar aulas
presenciais durante a disciplina propiciou mais interação entre os participantes,
uma vez que nestas atividades eram sugeridas práticas com elaboração de
preparações, sendo realizadas em pequenos grupos. É importante que em
disciplinas em EAD sejam oferecidos diferentes materiais para que se evite a
monotonia de atividades, sendo assim, foi disponibilizado: fóruns de discussão,
vídeos, textos, imagens, artigos científicos e livros.
Palavras-chave: EaD, Nutrição, Gastronomia

Abstract – This report refers to experience of a course offered in Distance Education
(EaD) to a Nutrition course of a Federal Public University. Gastronomy discipline applied
to diet therapy aimed to work concepts, technical and gastronomy basis for appropriate
students in their conduct on diet therapy. Discipline was elective character, offered in
distance education mode, with some presential practical classes. We used the Moodle
which is a virtual learning environment indicated by the university for use in the
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disciplines. The classes were held in Dietetics Technical Laboratory of the Faculty of
Medicine. Classes in ODL mode require a lot of discipline and concentration of students,
requiring constant access to participate in different activities and time management. The
advantage of distance learning courses is that the student himself chooses his time to
participate, and this may have more free time for other subjects and / or activities that
require personal attendance. Interim regular classes during the course, led to more
interaction among participants, since these activities practices were suggested with the
preparation of preparations being carried out in small groups. It is important that in
courses in distance education is offered different materials in order to avoid the
monotony of activities, as provided discussion forums, videos, texts, images, scientific
articles and books.
Keywords: Distance education, Nutrition, Gastronomy

1. Introdução
A utilização de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) tem sido observada em
diversas Instituições de Ensino Superior (IES). O uso das tecnologias de informação
e comunicação (TIC) aplicadas ao ensino, permite que a educação a distância (EaD)
também possa ser abordada como uma modalidade educacional eficaz em cursos
presenciais (MOORE, 1993; GURGEL et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2015 ).
Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), uma das
ferramentas utilizadas com esta finalidade é o Moodle, software desenvolvido com a
finalidade de gerenciar práticas educativas a distância, que permite a execução de
diversas atividades, tais como: chat, diários, escolhas, fórum, glossário, lição,
questionários, tarefas, wikis e blog, onde os integrantes podem se comunicar em
tempo real, simultaneamente ou não, facilitando a consolidação da aprendizagem
(COLE, FOSTER, 2008; FRUET, BASTOS, 2010; SANTOS, 2013). Para isso, é
necessário que os docentes se apropriem adequadamente das tecnologias
disponíveis a fim de que esse programa não seja utilizado como um mero repositório
de documentos eletrônicos de cunho acadêmico.
Conhecendo as potencialidades do Moodle, e a diversidade de benefícios que
a utilização dessa ferramenta de EaD pode promover na qualificação do processo
ensino-aprendizagem, surgiu o interesse em utilizá-la em prol de uma das grandes
demandas dos graduandos do curso: o desenvolvimento de uma disciplina eletiva
que contemplasse aspectos relevantes e inovadores na área.
A demanda surgiu, pois, o curso de Nutrição da UFRGS exige que o aluno
integralize 186 créditos, dos quais 18 são de caráter eletivo e devem,
preferencialmente, ser concluídos em 6 semestres, uma vez que o último ano de
graduação é destinado aos estágios obrigatórios. Para atingir essa integralização, o
aluno deve cursar cerca de 10 disciplinas por semestre, necessitando elaborar uma
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logística para evitar colisão de horário e ainda viabilizar a participação em atividades
extracurriculares, tais como ensino, pesquisa e extensão.
Tendo em vista que são poucas as disciplinas eletivas oferecidas para o curso
e que estas, muitas vezes, possuem poucas vagas e/ou colidem com outras de
caráter obrigatório que são prioritárias, vislumbrou-se a oportunidade de sanar
algumas das demandas propostas em espaços de diálogos entre professores e
alunos, onde, por várias vezes, destacou-se o aprofundamento da associação entre
os conteúdos abordados no curso de Nutrição aos conhecimentos relativos à área
da gastronomia, bem com aplicabilidade prática. Iniciou-se então, a elaboração do
Plano de Ensino e submissão do mesmo junto à COMGRAD/Nut e demais
instâncias da universidade para formalizar a inclusão da disciplina em EAD
“Gastronomia Aplicada a Dietoterapia” para alunos do curso de Nutrição.
Para o desenvolvimento da disciplina foram estruturadas reuniões de equipe
que oportunizaram realização de discussões que alicerçaram o conhecimento tanto
de ferramentas em EAD, quanto dos assuntos pragmáticos e pedagógicos
abordados, os quais foram focados em conhecimentos relacionados ao uso da
gastronomia na melhoria da alimentação em geral e dos diferentes tipos de dietas
com necessidades geradas na dietoterapia, tendo em vista que estes temas seriam
abordados em 3 módulos já preestabelecidos: Módulo 1 - Gastronomia; Módulo 2 –
Gastronomia aplicada à dietoterapia; Módulo 3 - Mudanças no estilo de vida: o papel
da nutrição nas alterações de hábitos alimentares.
A professora responsável participou da capacitação “Introdução a Educação a
Distância e Instrumentalização para o Ensino a Distância na Plataforma Institucional
Moodle”. Posteriormente, uma bolsista foi capacitada e orientada para o
desenvolvimento do material didático referente ao conteúdo teórico da disciplina.
A disciplina contemplou 5 encontros presenciais em seu planejamento: o
primeiro para apresentação e esclarecimentos sobre a súmula da disciplina, três
encontros práticos no Laboratório de Técnica Dietética do Curso de Nutrição da
Faculdade de Medicina da UFRGS para realização de atividades relativas ao
conteúdo abordado em cada um dos módulos e o quinto encontro para a realização
da avaliação (prova) prática. O roteiro dos encontros práticos foi elaborado de
acordo com o conteúdo teórico previsto em cada um dos módulos. O material
didático elaborado foi disponibilizado em diferentes ferramentas do Moodle.
A disciplina foi oferecida pela primeira vez no segundo semestre do ano de
2015, onde 12 alunas participaram. O conteúdo oferecido seguiu o planejamento
inicial, começando com as noções básicas necessárias de gastronomia e
posteriormente sua aplicação nas mais variadas situações nutricionais que o
profissional pode se deparar.
O Moodle oferece diversas formas de aprendizado, dos quais foram utilizados
recursos de audiovisual, inclusão de materiais como livros e artigos, questionários
para fixação do aprendizado, inclusão de tarefas e fórum de discussão sobre os
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assuntos abordados. Essa ferramenta incentiva o estudo autônomo, que vai além do
adquirir conhecimento, trabalha também planejamento e organização, além de
instigar a curiosidade do aluno.

2. Métodos
A disciplina eletiva Gastronomia aplicada à dietoterapia tem sido oferecida ao curso
de Nutrição da UFRGS desde o segundo semestre de 2015 (Figura 1). A seleção
dos alunos é feita de acordo com o ordenamento dos mesmos no curso. Não há prérequisitos, no entanto, os alunos que conseguem matrícula na disciplina são,
geralmente, aqueles em semestre mais avançados no curso.
A disciplina tem como objetivo, por meio da Educação a Distância, oferecer
ao aluno do curso de Nutrição o conhecimento sobre os alimentos utilizados na
dietoterapia, relacionando a forma de pré-preparo e preparo destes alimentos,
utilizando técnicas gastronômicas para obter-se uma melhor qualidade e aceitação
da alimentação nas diferentes doenças abordadas na nutrição clínica. Além de
desenvolver a consciência crítica e ética profissional, visando a promoção da saúde
dos indivíduos.

Figura 1. Página inicial da disciplina

Apesar do curso ser, em sua maioria, na modalidade em EAD, são
disponibilizadas apenas 12 vagas, para que haja um melhor aproveitamento das
aulas práticas. Nas aulas práticas, os alunos são divididos em 4 grupos de 3.
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Os conteúdos do curso foram apresentados por meio de 3 módulos a
distância, intercalados por aulas práticas presenciais, conforme figura 2:
1ª AULA – Presencial – apresentação da disciplina, programa e cronograma
2ª a 5ª AULA – Módulo 1 - Gastronomia: técnicas e bases (EAD)
6ª AULA – Presencial – Prática no laboratório de TD
7ª a 11ª AULA – Módulo 2 – Gastronomia aplicada à dietoterapia: modelos
alimentares, principais modificações dietéticas (EAD)
12ª AULA - Presencial – Prática no Laboratório TD
13ª a 15ª AULA – Módulo 3 - Mudanças no estilo de vida: o papel da nutrição
(EAD)
16ª AULA - Presencial – Prática no Laboratório de TD
17ª AULA – Avaliação presencial
18ª AULA – Avaliação da disciplina (EAD)
19ª AULA – Recuperação (presencial ou EAD)
Figura 2. Cronograma da disciplina – assuntos e modalidade das aulas (EAD e
presencial)
* As aulas presenciais estão destacadas no texto.

Figura 3. Postagem no Moodle do módulo I da disciplina

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Em cada módulo foram disponibilizados materiais de estudo, e sendo
solicitado a participação dos alunos, por meio de diferentes atividades.
Considerando as diferenças tanto de conhecimentos da Nutrição quanto em
ferramentas digitais entre os discentes desta disciplina eletiva, não foram utilizadas
ferramentas mais complexas do Moodle. Os recursos foram apresentados na forma
de páginas de texto simples, páginas Web, link a arquivos ou sites e vídeos.
Atividades em Fórum, Tarefas com texto online e carregamento único de arquivo
também foram utilizados (Figura 3).

3. Avaliação
A avaliação do desempenho do discente na disciplina teve caráter processual,
levando em conta a interação constante entre professor, monitor e discentes e a
construção de conhecimento decorrente dessa interação nos espaços virtual e
presencial. A avaliação foi contínua, no decorrer de cada módulo. A avaliação final
foi presencial.
Especificamente, a avaliação levou em consideração as atividades práticas
presenciais, postagens na plataforma (trabalhos e participação em fóruns) e uma
avaliação final dos discentes. Cada atividade avaliativa e/ou de acompanhamento
em EAD foi desenvolvida em um prazo pré-determinado de postagem de uma (01)
semana a partir da data do término do respectivo módulo. Dessa forma, conteúdos
postados fora dos prazos pré-estabelecidos não foram considerados, exigindo desta
forma, disciplina, concentração e administração do tempo pelo aluno participante.
Nas atividades presenciais (25%), a aprendizagem foi acompanhada
mediante a participação nas atividades de sala de aula e no Laboratório de Técnica
Dietética, bem como pelo conhecimento demonstrado através dos instrumentos de
avaliação que foram utilizados.

4. Resultados
Os alunos participaram das atividades propostas, sendo bem participativos no geral.
Ocorreram casos de alunos que não postaram as tarefas sugeridas por
esquecimento ou por falta de tempo em decorrência do gerenciamento inadequado
de suas atividades semanais.
Após a realização dos módulos propostos, foi realizada uma atividade para
postagem: sugestões e críticas sobre o que acharam desta forma de disciplina (EAD
com práticas) e, se atendeu suas expectativas (se não, porquê?). Além disso,
questionou-se: O número de alunos foi adequado? Conteúdo? Aulas práticas ___________________________________________________________________________
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metodologia e participação? Formas de avaliação?
Segue abaixo alguns comentários dos alunos sobre o questionamento,
relacionando com a disciplina ser EAD:
Aluno 1: “Nunca havia feito uma disciplina em EAD. Em relação a didática da
cadeira, foi como eu imaginava. As aulas práticas são bem mais
interessantes do que os trabalhos que tivemos que fazer em casa. O número
de alunos foi adequado tendo em vista o tamanho do laboratório. Se a turma
fosse maior, não haveria espaço. Uma opção para os próximos semestres
seria a abertura de novas turmas. Por fim, a forma de avaliação, a qual levou
em consideração os trabalhos, presença nas aulas práticas e a prova, foi
bastante coerente”.
Aluno 2: “Acredito que aulas em EAD e no horário em que a disciplina ocorreu
sejam ótimas opções para que todos possam participar. Além disso, a parte
EAD proporciona o conteúdo teórico de uma forma onde nos organizamos da
forma como ficar melhor. Quanto ao método de avaliação, acredito ter sido
apropriado, levando em conta principalmente a presença nas aulas práticas.
O número de alunos está de acordo com o espaço disponibilizados, porém
como é uma cadeira bem diferente do que estamos acostumadas, acho que
ter mais uma turma seria bem interessante”.
Aluno 3: “Foi minha primeira cadeira em EAD também, mas já havia feito um
curso rápido de gastronomia com um chef, a didática da aula era com
receitas disponibilizadas por ele onde os grupos realizavam as preparações e
ele acompanhava todos os grupos”.
Aluno 4: “A cadeira EAD depende muito mais do aluno do que do professor, o
que eu considero muito bom, pois cada um vai atrás do quanto de
conhecimento extra lhe é suficiente. A disciplina atendeu as expectativas,
mas vejo essa cadeira sendo mais dinâmica, com mais vídeos , com
postagens além de tarefas”.
Aluno 5: “Gostei muito da disciplina e achei rico unir a parte EAD com as
práticas, pois assim tudo o que vimos em casa reforçamos na prática no
laboratório. O horário também foi bom para favorecer quem tem outros
compromissos no dia”.

5. Considerações finais
A boa aceitação pelos alunos em relação a disciplina deve-se ao conteúdo proposto
e a modalidade oferecida (EAD), uma vez que esta pode proporcionar flexibilidade
no horário de acesso (e de local) e interação nas diferentes atividades propostas.
Um grande desafio nas atividades propostas em EAD se dá na organização
pessoal e do tempo do próprio aluno, que pode ficar ausente na plataforma,
observada no item de acesso dos participantes. É importante uma temática que
incentive, bem como o constante estímulo do professor e/ou para que este
permaneça ativo na disciplina.
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Ofertar disciplinas na modalidade EAD em cursos de graduação pode ser
uma excelente alternativa de ensino, uma vez que existe um grande interesse de
estudantes pelas tecnologias, sendo interessante para incrementar o processo de
ensino-aprendizagem. O uso das tecnologias na educação, pode criar formas de
interação entre as pessoas, construindo novos espaços para apreensão e troca de
conhecimento.
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Resumo - A utilização de recursos tecnológicos na dimensão pedagógica, na modalidade de
ensino a distância – EaD, se configura como uma importante e indispensável prática no
processo ensino e aprendizagem. A finalidade desse projeto é de proporcionar o contato com
a pesquisa, a produção e a socialização de ações didático-pedagógicas sobre objetos
interativos de aprendizagem na educação a distância. Pretende-se debater a possibilidade e
a necessidade de conciliar educação e tecnologias, capacitando os cursistas a se
posicionarem diante dos desafios da sociedade atual. Visa ainda contribuir com a formação
acadêmica dos participantes com o intuito de fortalecer as atividades extensionistas. Foi
estruturado o Curso - OBJETOS INTERATIVOS DE APRENDIZAGEM NA EaD: uso e
organização dos recursos na prática pedagógica, na Plataforma Moodle, utilizando o
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA em cinco módulos: Conceitos Teóricos sobre EaD
e Conhecendo os Objetos Interativos de Aprendizagem; Edição de Vídeo; Blog na
Educação; Trabalhando com Prezzi; Hangout. Espera-se com a realização do curso
disponibilizar um banco de dados acerca dos sujeitos interessados na EaD, propondo ainda
realizar um seminário para ampliar a discussão e também socializar as produções
realizadas.
Palavras-chave: Educação a Distância; Objetos Interativos de Aprendizagem; Práticas
Pedagógicas
Abstract - The use of technological resources in the pedagogical dimension, the type of
education distance - distance education, is configured as an important and indispensable
practice in the teaching and learning. The purpose of this project is to provide the contact
with the research, production and socialization of didactic and pedagogical actions on
interactive learning objects in the distance. It is intended to discuss the possibility and the
need to reconcile education and technology, enabling course participants to position
themselves to the challenges of today's society. It also aims to contribute to the academic
training of the participants in order to strengthen extension activities. It was structured course
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- OBJECTS INTERACTIVE LEARNING IN DE: use and organization of resources in
pedagogical practice in the Moodle platform, using the Virtual Learning Environment - AVA in
five modules: Theoretical Concepts and distance education Knowing the Interactive Learning
Objects; Video edition; Blog on Education; Working with Prezzi; Hangout. It is hoped that the
completion of the course provide a database about the subject interested in distance
education, proposing still hold a seminar to extend the discussion and also socialize made
productions.
Keywords: Distance Education; Interactive Learning Objects; Pedagogical practices

Introdução
A presença das novas tecnologias tem influenciado indistintamente todas as áreas
da sociedade, sendo a educação uma delas. Nesse sentido, a utilização de recursos
tecnológicos na ação pedagógica docente, na modalidade de ensino a distância – EaD, se
configura como uma importante e indispensável prática no processo de ensino e
aprendizagem.
Frente a rapidez da evolução tecnológica nos dias atuais inúmeros desafios são
impostos à prática docente, fazendo com que haja a necessidade de inserção das
novas tecnologias na modalidade da Educação a Distância – EaD na esfera da
educação.
O avanço das tecnologias da informação e da comunicação possibilitou a criação
de novos espaços de aprendizagem, principalmente através dos recursos oferecidos
pela internet. A velocidade na comunicação favorece a inter-relação entre as pessoas e
contribui para o rompimento da tradicional relação pedagógica, bem como abre espaço
para novas formas de interação entre os sujeitos envolvidos. Essas formas
consequentemente contribuem para modificar significativamente a forma de interagir, de
ensinar e aprender.
O uso das novas tecnologias está sendo inserido no âmbito escolar de forma
intensa. Como lembra Arruda (2004), as mesmas exigem do docente uma nova postura
didático-pedagógica, ou seja, competência técnica, habilidade, iniciativa, e de uma maneira
mais peculiar, ousadia para lidar com novos recursos tecnológicos.
Ribeiro (2013), ao discutir a temática evidenciada salienta que o processo
ensino-aprendizagem necessita adequar-se ao contexto atual, para que dessa maneira
possa conseguir atingir o processo de aprendizagem de forma satisfatória, alcançando
assim os resultados esperados. Segundo ele, na atual conjuntura não podemos nos
ater, em termos de aquisição de novos conhecimentos, somente ao tempo em que
durarem os nossos cursos formais, qualquer que seja o seu nível. Para tanto, faz-se
necessário estabelecer uma formação continuada.
O maior desafio na atualidade consiste em compreender qual a contribuição mais
significativa quanto ao uso dos recursos tecnológicos, a capacidade de mediação e
interação nos processos educativos. Esta interatividade no espaço educacional pode
ser sustentada nos resultados positivos presentes nos modelos de aprendizagens
utilizadas, conforme
A contribuição mais significativa das tecnologias da informação e comunicação,
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com um caráter geral, é a capacidade para intervir como mediadoras nos
processos de aprendizagem e, inclusive, modificar a interatividade gerada, de
tal maneira que, no campo educativo, a qualidade da interatividade, como fatorchave nos processos de ensino-aprendizagem. (SANCH0, 2006, p. 123).

De acordo com a explicação sobre objetos de aprendizagem encontrada na Rede
Interativa Virtual de Educação – Rived1, um objeto de aprendizagem pode ser
compreendido como um valioso recurso reutilizado com a finalidade de oferecer suporte
ao trabalho do professor e desse modo contribuir para melhorar o processo ensino e
aprendizagem.
Scholze et al. (2007) ao analisar o uso das ferramentas de acompanhamento do
ambiente virtual de aprendizagem demarca que este espaço constituem um local
privilegiado no ciberespaço onde se desenvolve o processo de ensino e aprendizagem
a distância por meio da internet. Afirma ainda que estes espaços são utilizados também
para diversas atividades educacionais, como a realização debates e ou mesmo para a
socialização de diversas atividades práticas.
Os sistemas de gerenciamento da aprendizagem também podem ser úteis no
processo de monitoramento e acompanhamento do desempenho dos cursistas. Assim
temos
Os ambientes virtuais de aprendizagem são sistemas computacionais dotados
principalmente de um banco de dados para o registro, o armazenamento, a
organização e a distribuição de informações. Esses sistemas geram diversos
tipos de relatórios sobre o acesso, a navegação ou as atividades desenvolvidas.
As ferramentas que permitem o acompanhamento dos cursistas também
diferem, desde as mais básicas, que registram o horário de entrada (login) e de
saída (logout) do cursista no ambiente, até as amis sofisticadas, que informam
as páginas acessadas, as atividades, as participações em fóruns e chats e até
as diversas interações entre os participantes. (SCHOLZE, 2007, p. 204)

Assim, o presente Projeto de Extensão OBJETOS INTERATIVOS DE
APRENDIZAGEM NA EaD: uso e organização dos recursos na prática pedagógica, se
insere nesse cenário e se justifica pelo fato de oportunizar aos professores, alunos da
Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG, Unidade Divinópolis e demais
interessados, a oportunidade de conhecer, experimentar e produzir alguns objetos
interativos de aprendizagem como recursos tecnológicos no âmbito educacional. Com a
finalidade de cumprir com esta finalidade um curso foi elaborado para ser realizado na
modalidade a Distância – EaD, utilizando a Plataforma Moodle e o Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA.
O referido curso está estruturado em cinco módulos formativos de estudos tais
como: Conceitos Teóricos sobre EaD e Conhecendo os Objetos Interativos de
Aprendizagem; Edição de Vídeo; Blog na Educação; Trabalhando com Prezzi;
Hangout: ferramenta de interação. Tais ações visam contribuir para o aprendizado e
aprimoramento de conhecimentos acerca dos objetos interativos de aprendizagem dos
sujeitos envolvidos.
1

http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php
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Para tanto, visando ressignificar o uso das tecnologias no ambiente escolar na
modalidade de Educação a Distância - EaD, dentro de uma visão pedagógica que
demonstre a praticidade no uso dessas ferramentas, a equipe executora desse projeto
de extensão, fazendo uso dessas tecnologias, propõe o presente curso, com o intuito de
contribuir com a formação pedagógica dos participantes.
A UEMG - Unidade Divinópolis, ao elaborar um plano de ação com a finalidade
de discutir e implementar tais procedimentos, visa contribuir para o fortalecimento de
atividades extensionistas, oportunizando a comunidade a vivência da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.
Nesse sentido, a equipe executora ao propor esse Projeto de Extensão OBJETOS INTERATIVOS DE APRENDIZAGEM NA EaD: uso e organização dos
recursos na prática pedagógica, tem como finalidade principal proporcionar aos
professores, alunos e demais interessados na temática a oportunidade de vivenciar
algumas ações didático-pedagógicas significativas de aprendizagem com o uso de
objetos de aprendizagem na modalidade a distância – EaD, utilizando a Plataforma
Moodle, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA.
A equipe pretende com o referido curso sobre objetos interativos de
aprendizagem na EaD contribuir para a potencialização das atividades extensionistas já
em curso na UEMG - Unidade Divinópolis. O citado curso propõe a realização de
diversas ações integradas com o Departamento de Comunicação e com os alunos do
Curso de Jornalismo. Estas ações estão relacionadas à produção e edição de vídeos
referentes aos objetos de aprendizagem constantes do Modulo II.
Outra ação integralizadora será realizada no Módulo IV, trabalhando com a
ferramenta Prezzi. Uma importante parceria será firmada com os alunos dos cursos de
licenciatura, mais especificamente com os discentes do Curso de Pedagogia, quando
da construção do objeto de aprendizagem - Blog na Educação, referente ao Módulo III e
do Hangout do Módulo V.
Assim, o enfrentamento de questões sociais da vida contemporânea,
principalmente da cidade de XXXX e da região será ponto de destaque em todas as
ações desse projeto de extensão. As oportunidades diferenciadas de aprendizagem na
EaD, a formação de professores, estudantes e demais agentes envolvidos nessa
atividade de extensão, se efetivarão numa relação dialógica com toda a sociedade,
gerando um impacto social significativo e relevante.
O presente projeto justifica-se ainda pelo ineditismo do mesmo ao propor um
curso na modalidade a distância – EaD, na UEMG - Unidade Divinópolis, sobre objetos
interativos de aprendizagem, uma vez que a presente pesquisa contribuirá para a
inserção da mesma nesse novo paradigma da educação a distância, para o
enriquecimento dos currículos de seus professores, alunos e para a comunidade de
modo geral.
A relevância da temática anunciada se fundamenta também objetivando
desenvolver junto aos alunos a capacidade de investigação e alocação de
conhecimentos adquiridos para a solução de problemas relativos à Educação a
Distância, razão de ser dessa atividade extensionista.
Considerando a complexidade que envolve a temática apresentada, o presente
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projeto tem como objetivo principal proporcionar aos cursista o contato com a pesquisa,
a produção e a socialização de ações didático-pedagógicas sobre objetos interativos de
aprendizagem através da realização de um curso na modalidade a distância – EaD que
irá acontecer na Plataforma Moodle, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem –
AVA.
E ainda, possibilitar a reflexão e análise acerca da importância da aplicação dos
objetos interativos de aprendizagem na Educação a Distância – EaD no contexto
educacional e propiciar aos professores e alunos da UEMG - Unidade Divinópolis e
demais sujeitos interessados a vivência de oportunidades diferenciadas de
aprendizagem. Visa também, sobretudo contribuir com a formação acadêmica dos
participantes com o intuito de fortalecer as atividades extensionistas oportunizando aos
mesmos a vivência da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Material e Metodologia
O presente Projeto de Extensão OBJETOS INTERATIVOS DE APRENDIZAGEM
NA EaD: uso e organização dos recursos na prática pedagógica, quanto a sua
metodologia está estruturado em um curso no formato da Educação a Distância - EaD
para acontecer na Plataforma Moodle, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem –
AVA.
O referido curso está estruturado em cinco módulos formativos de estudos, a
saber: Conceitos Teóricos sobre EaD e Conhecendo os Objetos Interativos de
Aprendizagem; Edição de Vídeo; o uso do Blog na Educação; Trabalhando com Prezzi;
Hangout: ferramenta de interação.
O Módulo Formativo I tem como objetivo discutir alguns conceitos teóricos acerca
da Educação a Distância no cenário brasileiro, procurando destacar o contexto da
trajetória desta modalidade na UEMG - Unidade Divinópolis. E ainda, perceber como os
objetos interativos de aprendizagem podem constituir em uma alternativa tecnológica,
interativa e criativa para professores, alunos e demais interessados, podendo contribuir
de forma significativa para motivar os sujeitos envolvidos no processo ensino
aprendizagem. Esse tema é assunto principal do primeiro módulo formativo de estudos.
O Módulo Formativo II - Edição de Vídeo tem como principal objetivo
proporcionar aos cursistas a possibilidade de produzir vídeos relacionados com a
temática educacional. A Equipe executora desse Projeto de Extensão irá firmar uma
parceria com os alunos do Curso de Jornalismo com a finalidade de aliar a teoria com a
questão técnica.
A utilização do Prezzi, enquanto um ferramenta interativa de aprendizagem na
Educação a Distância – EaD, será o tema central do Módulo Formativo III. O uso dessa
ferramenta no espaço educacional muito contribuirá com a formação dos alunos do
Curso de Pedagogia.
O Hangout como ferramenta de interação será objeto de análise no Módulo
Formativo IV. Essa ferramenta muito será útil no contexto educacional proporcionando a
todos os agentes envolvidos uma interação que permitirá a troca de experiências e
apontamentos acerca da temática assinalada.
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Enfim, todos os Módulos Formativos do referido curso têm como eixo central
proporcionar não só o conhecimento, mas oportunizar aos cursistas a vivência através
da realização de algumas atividades práticas com os citados objetos interativos de
aprendizagem.
A finalidade principal desses módulos formativos é de verificar a aplicabilidade
dos mesmos no contexto educacional. Nesse sentido, será oferecida aos cursistas a
oportunidade de realizar pesquisas, elaborar produções e mesmo a possibilidade de
socialização dos objetos interativos de aprendizagem que compõem os citados módulos
formativos de estudos.
Por fim, a equipe executora desse Projeto de Extensão irá organizar um
seminário de estudos aberto da toda a comunidade interessada com o intuito de ampliar
a discussão acerca da Educação da Distância – EaD, na UEMG - Unidade Divinópolis.
Nessa ação, os cursistas terão a oportunidade de apresentar, discutir e analisar as
produções realizadas no Curso sobre os OBJETOS INTERATIVOS DE
APRENDIZAGEM NA EaD: uso e organização dos recursos na prática pedagógica.
Resultados e Discussões
A equipe executora desse projeto de extensão espera com a realização do
referido Curso sobre os OBJETOS INTERATIVOS DE APRENDIZAGEM NA EaD: uso e
organização dos recursos na prática pedagógica, realizado na modalidade a distância,
utilizando a Plataforma Moodle poder disponibilizar alguns produtos relacionados a
temática evidenciada para a comunidade acadêmica da UEMG - Unidade Divinópolis e
para a comunidade de modo em geral.
Dentre os produtos disponibilizados quando da realização do referido curso,
destacamos a elaboração de um banco de dados contendo algumas informações
acerca dos sujeitos interessados na discussão da educação na modalidade a distância
– EaD.
Além disso, o curso irá disponibilizar para toda a comunidade envolvida o produto
final de cada módulo de estudo, possibilitando aos cursistas a oportunidade de
mostrarem os objetos interativos de aprendizagem, ou seja, produção de vídeos, o
blogs educacional, a ferramenta do hangout e o prezzi produzidos quando da realização
do citado curso.
A realização de um seminário de estudos sobre Objetos Interativos de
Aprendizagem na EaD, utilizando a Plataforma Moodle está prevista para acontecer ao
final do curso com o intuito de ampliar a discussão acerca da Educação da Distância –
EaD, na UEMG - Unidade Divinópolis.
Os cursistas durante a realização do seminário de estudos, também terão a
oportunidade de apresentar suas produções realizadas durante o curso. A equipe
coordenadora do referido curso irá selecionar alguns vídeos produzidos pelos
participantes, com o intuito de exibi-los. Também serão mostrados alguns dos blogs
criados pelos alunos e ainda será exibida algumas apresentações de aulas utilizando o
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prezzi. Por fim, será evidenciada a importância da utilização do hangout, enquanto uma
ferramenta de interação no espaço educacional. Serão então exibidos alguns
depoimentos dos participantes narrando os passos utilizados para a utilização da
ferramenta do hangout.
A divulgação dos resultados do citado curso ainda poderão ser socializados a
partir da produção dos relatórios científicos contendo uma reflexão crítica e avaliativa
das ações implementadas durante a realização de todo o processo desse projeto de
extensão.
A elaboração de artigos científicos a serem apresentados e ou mesmo
publicados em revistas científicas ou em periódicos da instituição acadêmica ou de
outras instituições de ensino, também será um importante instrumento de divulgação
dos resultados obtidos com este projeto de extensão.
Conclusão
Considerando o cenário da educação a distância – EaD e as questões didáticopedagógicas, o uso de objetos interativos de aprendizagem é imprescindível nos dias
atuais.
O Curso sobre os OBJETOS INTERATIVOS DE APRENDIZAGEM NA EaD: uso
e organização dos recursos na prática pedagógica, realizado na modalidade a distância,
na Plataforma Moodle, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, propõe
discutir, elaborar e analisar alguns conceitos fundamentais sobre a Educação a
Distância - EaD, mais especificamente o uso de objetos interativos de aprendizagem no
cenário educacional, tais como: edição de Vídeo; o uso do Blog na Educação;
trabalhando com Prezzi e o Hangout: ferramenta de interação.
Além disso, o referido curso possibilitará aos cursistas conhecer ou mesmo
aperfeiçoar seus conhecimentos relativos à Educação a Distância - EaD, o uso da
Plataforma Moodle e a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA.
Estas experiências possibilitarão aos participantes do referido curso o
conhecimento, a operacionalização e a produção de alguns objetos interativos de
aprendizagem. Esses produtos serão disponibilizados á toda a comunidade acadêmica
da UEMG - Unidade Divinópolis, bem como para toda a comunidade regional,
contribuindo assim contribuir para a potencialização das atividades extensionistas já em
curso na UEMG - Unidade Divinópolis. O citado curso propõe a realização de diversas
ações integradas com o Departamento de Comunicação e com os alunos do Curso de
Jornalismo. Estas ações estão relacionadas à produção e edição de vídeos referentes
aos objetos de aprendizagem constantes do Modulo II.
Enfim, os objetos produzidos quando da realização do mencionado curso, com
certeza muito contribuirá para com a formação acadêmica dos alunos bolsistas
pertencentes ao Programa de Pesquisa e Extensão da UEMG - Unidade Divinópolis e
também dos demais sujeitos envolvidos da UEMG - Unidade Divinópolis nesse
processo de ensino-aprendizagem.
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Resumo – Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem estão em constante
processo educativo durante sua atuação profissional, para exercer com competência e
responsabilidade sua prática, estes profissionais devem estar em constante processo
de aprendizado, tornando-se sumariamente necessária a capacitação contínua em
serviço. Neste contexto o objetivo deste estudo é refletir e analisar acerca do impacto
das ações educativas destinadas aos profissionais de enfermagem em instituições de
saúde que contam com o serviço de educação permanente ou educação continuada. O
texto está baseado em ampla revisão de literatura voltada para o papel de educador do
Enfermeiro durante sua atuação e a educação continuada como instrumento de trabalho
do Enfermeiro. A revisão foi realizada com base em pesquisas publicadas em livros,
artigos de periódicos, teses, dissertações e anais de eventos tradicionais da área, no
Brasil e em outros países. Foram escolhidos desta maneira dados de estudos
considerados metodologicamente sólidos e teoricamente relevantes que foram reunidos
com objetivo de resumir e divulgar, pelo menos em parte, o conhecimento já produzido
sobre o impacto e a importância da Educação no cotidiano da assistência em saúde.
Palavras-chave: Educação Continuada, Educação em Saúde, Capacitação em
Serviço.
Abstract – Nurses, technicians and nursing assistants are in constant educational
process during their professional activities, to exercise with competence and
responsibility to practice, these professionals should be in constant learning process,
becoming briefly required continuous in-service training. In this context the aim of this
study is to reflect and analyze on the impact of educational activities aimed at nursing
professionals in health institutions that rely on the permanent education service or
continuing education. The text is based on extensive literature review focused on the
role of nurse educator during his performance and continuing education as a working
tool for nurses. The review was based on research published in books, journal articles,
theses, dissertations and traditional events annals of the area in Brazil and other
countries. They were chosen this way data from studies considered methodologically
sound and theoretically relevant that were gathered in order to summarize and report, at
least in part, the knowledge produced on the impact and the importance of education in
the health care routine.
Keywords: Continuing Education, Health Education, Inservice Training.
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1. Introdução
Educação pode ser percebido como um processo dinâmico e contínuo de
construção do conhecimento, por intermédio do desenvolvimento do pensamento
livre e da consciência crítico-reflexiva, e que pelas relações humanas, leva à criação
de compromisso pessoal e profissional, capacitando para transformação da
realidade. (Paschoal et al., 2007)
A educação continuada tem sido considerada instrumento para mudanças e
transformações na sociedade. As transformações sociais e educacionais têm
repercussões nos modos de produzir, nos diferentes campos do saber e de
produção de bens de consumo ou duráveis, mostrando-se indispensável no âmbito
da saúde por promover capacitação e aprimoramento profissional, primordiais para a
qualidade da assistência à saúde.
Podemos neste contexto fazer inferência ao papel da Educação
Empreendedora que possui como tarefa principal sinalizar positivamente para a
capacidade individual e coletiva de gerar valores para toda a comunidade, para a
capacidade de inovar e de buscar sustentabilidade. Um dos instrumentos
específicos dos empreendedores é a inovação, que tem a ver com a mudança, fazer
as coisas de forma diferente, de transformar o ambiente onde se está inserido.
Inovar é estratégia utilizada por empresas que buscam se manter competitivas no
mercado. E o desejo de inovar, fazer diferente e fazer melhor é o que torna o
profissional Enfermeiro, um profissional empreendedor, com olhar holístico, voltado
para o cuidado com o paciente, voltado para qualidade nos serviços e no
atendimento prestado por sua equipe e voltado para os resultados de todo este
cuidado, para o paciente e para o hospital ou instituição de saúde que configura uma
empresa.
A educação consome cada vez mais espaço na vida das pessoas em um
mundo onde a rapidez das mudanças se conjuga com o fenômeno da
globalização, possibilitando aumentar consequentemente o nível de
participação dos sujeitos nas sociedades modernas. A evolução rápida do
mundo exige continua atualização dos saberes, Desta maneira, a educação
age como mola mestre para transformação dos paradigmas dos indivíduos,
possibilitando que este compreenda o que ocorre na sociedade, ampliando
assim, a visão do mundo no qual está inserido (GUIMARÃES; MARTIN;
RABELO, 2010, pág 2.)

Atualmente as instituições de saúde se mostram cada vez mais preocupadas
com a necessidade constante de melhoria na qualidade da assistência de
enfermagem e com a busca incessante por eliminar eventos adversos que possam
advir do processo de cuidar, para isso contam com Serviços de Educação
Continuada, que tem a responsabilidade de capacitar os profissionais de
enfermagem e contribuir com o aprimoramento das atividades desenvolvidas nos
processos assistencial e gerencial. (Ferreira, 2007)
Os profissionais devem ser capazes de aprender continuadamente, tanto na
sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de
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saúde devem aprender e ter responsabilidade e compromisso com a
educação e o treinamento. (BRASIL. Resolução CNE/CES nº. 3, 2001).

Deste modo compete às instituições hospitalares proporcionar aos
profissionais de saúde conhecimentos técnico-científicos oferecendo suporte
necessário para o aperfeiçoamento do mesmo e para tal a educação permanente se
faz constante e inovadora. “Nas instituições hospitalares, a enfermagem
desempenha importante papel na preparação da infra-estrutura para a realização
segura e eficaz da assistência de enfermagem” (Seiffert; Silva, 2009, p.363).
Ao relacionar essa concepção de educação com a profissão de enfermagem,
considerada também como prática social, compreende-se que, em todas as ações
de enfermagem, estão inseridas ações educativas. Sendo assim, há a necessidade
de promover efetivas oportunidades de ensino, fundamentadas na conscientização
do valor da educação como meio de crescimento dos profissionais da enfermagem,
bem como o reconhecimento deles pela função educativa no desenvolvimento do
processo de trabalho, pois para estes o conhecimento é um valor necessário do agir
cotidiano e este embasa as suas ações. (Domingues, Chaves, 2005)
Durante o atendimento frente ao paciente, desde o ato da internação até o
momento da alta hospitalar, o profissional de enfermagem exerce um papel
educador constante, com orientações acerca de sua condição de saúde-doença,
acerca do tratamento que lhe é oferecido, acerca do procedimento que é realizado e
com relação ao cuidado que o paciente deverá receber em casa após a alta
hospitalar. Por fim e não menos importante, o profissional de enfermagem deve
estar não somente habilitado, como extremamente qualificado e atualizado para
desempenhar suas funções, uma vez que os campos científicos e tecnológicos
estão em constantes mudanças, o que exige fundamentalmente que haja
aprimoramento contínuo que permeie as dimensões educativa, assistencial e
gerencial referentes ao papel do profissional de enfermagem.
Frente ao exposto acerca da necessidade de aprimoramento e capacitação
dos profissionais que promovem o cuidado ao paciente e a gestão da assistência de
enfermagem, foi levantado o seguinte questionamento: quais as contribuições
efetivas trazidas pela educação continuada em serviço?
Desta maneira este estudo se justifica pela necessidade de se refletir e
analisar acerca do impacto das ações educativas destinadas aos profissionais de
enfermagem em instituições de saúde que contam com o serviço de educação
permanente ou educação continuada.
2. Revisão de Literatura
Existem atualmente inúmeros estudiosos que vem desenvolvendo suas pesquisas
no sentido de definir as variadas terminologias utilizadas para expressar a
capacitação e aprimoramento, decorrentes de estudos após a formação básica ou
quando o profissional já se encontra no mercado de trabalho. Na literatura podemos
encontrar algumas destas expressões: treinamento em serviço, educação no
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trabalho, educação em serviço, Educação Continuada, Educação Permanente, no
entanto elas possuem significados semelhantes, sendo tratados como sinônimos,
podendo ser atribuídos tanto aos programas pontuais de capacitação inicial quanto
para o trabalho ou atualização científica e tecnológica, todos apresentam, no
entanto, a finalidade de melhorar a qualidade do serviço prestado.
2.1 Educação Empreendedora e a Enfermagem
Empreendedorismo sempre ocupou espaço privilegiado nos debates referentes ao
desenvolvimento econômico, tendo em vista que ele possa ser o meio pelo qual as
atividades econômicas são organizadas e conduzidas desde seu início,
possibilitando o progresso técnico e produtividade e, consequentemente melhorando
emprego e renda. Entretanto, no Brasil destaca-se a retomada recente do fomento
do empreendedorismo nos diversos seguimentos sociais, não apenas da relevância
do tema, mas da sinuosidade de sua práxis nos desafios da atividade de
empreender (Coelho, 2013).
No curso da evolução da Enfermagem e sua prática no mercado de trabalho é
notavelmente que sua capacidade de propiciar um empreendimento é de grande
revolução e protuberância na área de Enfermagem seria interessante que a
Universidade como principal dimensionadora de informações compactue com essa
capacidade desenvolvida implementadora do Empreendedorismo na Enfermagem
desde seu ingresso acadêmico (Sales et al.,2008)
Educação e empreendedorismo fazem face ao maior interesse de instituições
e profissionais da saúde e pacientes, que é uma melhor qualidade assistencial,
minimizando riscos, reduzido tempo de internação, acidentes de trabalho e menos
custos. Com isso fica evidente a importância do enfermeiro realizar a educação
permanente de maneira empreendedora, e o quanto agrega para um atendimento de
qualidade assistencial.
A educação é o principal fator responsável pelo desenvolvimento de uma
pessoa e consequentemente, de um país. Já o empreendedorismo é uma grande
ferramenta que auxilia a pessoa e crescer como cidadão e profissionalmente,
através de pró-atividade, encarar dificuldades e a busca contínua da inovação. Logo,
é de suma importância a criação da cultura empreendedora nas instituições
educacionais, visando desenvolver atividades de estímulo a capacidade de inovar e
empreender, mediando o empreendedorismo na vida do aluno, pois isso é um fator
implicante no seu sucesso no futuro (Giorgino et al., 2012).
A cultura empreendedora uma vez instituída ainda na vida acadêmica do
aluno de enfermagem estimula o perfil educador no profissional de enfermagem,
fator primordial para prestação da assistência de qualidade e com efetiva mudança
de atitude na vida de pacientes que precisam de orientações sobre seu estado de
saúde/doença.
2.2 Educação Continuada em Serviços de Saúde no Contexto Histórico
Ao analisar os conceitos do processo de Educação Permanente em Saúde, é
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importante considerar que o serviço, o trabalho, a assistência, a educação e a
qualidade têm como finalidade e razão de ser, contribuir para satisfazer as
necessidades e demandas individuais e coletivas de saúde da população, como um
processo de reflexão e crescimento da instituição em constante ciclo de mudanças
de transformações. (Haddad, 1994)
Em 1978, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) conceituou
Educação Continuada como um processo permanente que se inicia após a formação
básica e tem como intuito atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou
grupo, frente à evolução técnico-científica e às necessidades sociais. (Braga, 2009)
No ano de 1981, já se falava em capacitação e aprimoramento do quantitativo
de pessoal da área da saúde, através do Projeto de Formação de Pessoal de Nível
Médio em Larga Escala, projeto intitulado posteriormente em 1985 de Projeto Larga
Escala que possuía como estratégia prioritária a preparação de recursos humanos,
no âmbito das Ações Integradas de Saúde, que tinha como premissa a melhoria da
qualidade da assistência prestada à população e superar as deficiências de
qualificação de pessoal, através de treinamentos. (Brasil, 1987)
É importante destacar que um processo de educação continuada
(treinamento em serviço) de forma sistematizada, para corrigir e/ou
aprimorar habilidades, se faz necessário para reciclagem de profissional já
com formação específica. Assinale-as ainda que determinadas situações
críticas podem exigir treinamentos emergenciais para equacioná-las.
(INAMPS, 1985)

Atualmente a preocupação com relação à qualificação do profissional da
enfermagem existe e vem se tornando uma crescente, tanto pela possibilidade de
prejuízos à vida do paciente, com a realização de um procedimento de forma
incorreta, administração de um medicamento por uma via equivocada ou até mesmo
um descuido com o paciente durante um transporte, fatos estes que vimos
noticiados com certa frequência na mídia, e que podem gerar consequências
irreparáveis, quanto pelos riscos aos quais estes profissionais estão expostos no
ambiente de trabalho, tais como físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de
acidentes. (Mauro et al., 2004)
No intuito de estabelecer medidas para proteger a segurança dos
trabalhadores de saúde em qualquer serviço de saúde, o Ministério da Saúde criou a
Norma Regulamentadora de número de 32 (NR 32), que recomenda para cada
situação de risco a adoção de medidas preventivas e a capacitação dos
trabalhadores para o trabalho seguro. Como refere por exemplo o seu item 32.2.4.9
e subitens 32.2.4.9.1 e 32.2.4.9.2 que referem às medidas de proteção com relação
à exposição aos riscos biológicos, onde recomenda ao empregador que a
capacitação deve ser ministrada durante a jornada de trabalho por profissionais de
saúde familiarizados com os riscos inerentes a agentes biológicos e sempre que
ocorrer uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores a esses
agentes. (Ministério do Trabalho e Emprego, 2008)
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E com vistas a melhorar o cuidado prestado nos ambientes de assistência à
saúde, foi instituído no Brasil, por meio do Ministério da Saúde e a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2013, o Programa Nacional de Segurança do
Paciente, cujo objetivo é prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos
relacionados à assistência nos serviços de saúde. Estes eventos apresentam o
potencial de causar danos aos pacientes e prejuízos associados aos cuidados à
saúde, decorrentes de processos ou estruturas da assistência. E para que estes
eventos sejam identificados antes que os mesmos ocorram e que se alcance
melhores resultados para os usuários dos serviços de saúde, família e comunidade,
é imprescindível que algumas medidas primordiais sejam realizadas, como se
investir na mudança de sistema, no aperfeiçoamento da equipe de saúde, na
utilização de boas práticas, aprimoramento das tecnologias e melhoria dos
ambientes de trabalho. (Brasil, 2003)
2.3 Educação Continuada e a EaD (Educação à Distância)
A Educação está presente em quase todas as instâncias de atividade humana, além
do contexto da educação formal, uma destas instâncias é a saúde, onde
profissionais que prestam assistência à saúde da população, se atualizam e
transmitem conhecimentos acerca do processo saúde doença, de forma á garantir o
auto-cuidado, a promoção à saúde e até mesmo a prevenção de doenças ou
agravos à saúde.
Nesse contexto, faz-se importante citar, além das concepções decorrentes de
teorias da Educação (Tradicional, Comportamentalista, Humanista, Cognitivista e
Sociocultural), pesquisadores contemporâneos, que vêm observando as formas de
educar com apoio das tecnologias, como no caso da Educação a Distância ou da
incorporação desses recursos ao ensino presencial. Com os avanços tecnológicos, o
volume e a rapidez de produção e de circulação de informações científicas
alcançaram tal dimensão, que se torna impossível para um profissional de saúde
manter-se atualizado empregando apenas os mesmos recursos utilizados no
passado. Faz-se necessário aprender a selecionar a informação relevante,
reconhecer as fontes fidedignas e desenvolver habilidades de busca e pesquisa no
universo virtual. Assim, a aprendizagem não se encerra na graduação, mas continua
por toda a vida (Kenski, 2004).
No Brasil, o impacto da educação continuada ainda é limitado, mas com
grande potencial, especialmente se considerado o grande crescimento da internet no
país, que oferece condições de oferta de cursos on-line. Nos últimos anos, uma cifra
que hoje ultrapassa os 21 milhões de usuários, tendo superado o recorde de uso da
internet em residências, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de
Opinião Pública e Estatística (IBOPE), em 2006.
Segundo o Una-SUS (Universidade Aberta do Brasil) atualmente, várias
instituições públicas e privadas já oferecem educação continuada à distância na
área da saúde. Por exemplo, as associações profissionais e sociedades de
especialidades oferecem programas de atualização profissional a distância. Esses
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cursos são geralmente produzidos com o apoio de instituições de ensino e de
pesquisa e utilizam diversas tecnologias, como internet e televisão via satélite. Vale
mencionar também a relevância de iniciativas das chamadas universidades
corporativas ou centros de educação continuada, sediadas em grandes hospitais de
referência, que também oferecem programas de atualização e especialização.
2.4 Desenvolvimento profissional e humano
A Humanização começou a ser discutida mais amplamente a partir de 2003, com a
criação da Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS), visando à
implementação de estratégias que viabilizassem o contato humano entre
profissionais da Saúde e usuários, dos profissionais entre si, e do hospital com a
comunidade, proporcionando qualidade, resolutividade e eficácia na atenção à
saúde e difundindo uma nova filosofia de humanização na rede hospitalar
credenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). À luz dessa política, percebe-se
que a relação entre humanização, cuidado e enfermagem existe e cabe a cada
sujeito dessa relação fazer com que ela esteja presente na realidade assistencial de
saúde, na qual a enfermagem desempenha um dos mais importantes papéis: o de
cuidar. (Chernicharo, Silva, Ferreira. 2011)
No âmbito do trabalho em saúde, um dos aspectos cruciais frente às
constantes transformações, é a necessidade do investimento na formação integral
dos profissionais na área da saúde, onde o desenvolvimento profissional e humano
aconteçam de maneira concomitante. Estando os profissionais de enfermagem
preparados para atender as necessidades bio/psico/sociais da população. No
contexto em saúde, a educação no trabalho tem sido considerada como instrumento
para mudanças e transformações em uma sociedade, apontando alternativas nos
modos de produzir saúde de qualidade e maior satisfação de usuários e
profissionais. Nesse sentido, a educação permanente tem se constituído fator
determinante na construção de competências dos profissionais para a laboralidade.
(Ministério da Saúde, 2004)
O constante aprimoramento profissional deve constituir parte do pensar e do
fazer dos profissionais de enfermagem, com a finalidade de propiciar o crescimento
pessoal, uma vez que lidam de maneira tão próxima com a fragilidade do ser
humano.
3. Materiais e métodos
Para realização deste trabalho, procedeu-se a uma revisão bibliográfica, com
levantamento de artigos na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com uso dos
descritores “Educação Continuada”, “Educação em Saúde”, “Capacitação em
Serviço”, foram realizadas também leituras à teses e dissertações, que possuíam
relação com a temática em questão, além de recorrer aos manuais da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e portarias do Ministério da Saúde. Para
fazer a abordagem e associação da temática escolhida com a Educação
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Empreendedora foram utilizadas as apostilas fornecidas pela Universidade Federal
de São João Del-Rei durante o curso de Especialização de Educação
Empreendedora. Os artigos selecionados foram submetidos aos critérios de inclusão
e à leitura do título e resumo.
Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos completos em língua
portuguesa, disponíveis eletronicamente, publicados de 2001 a 2009 e periódicos da
área de interesse, tendo como assunto principal “educação continuada em
enfermagem”.
4. Resultados
Após realização de busca à artigos e estudos sobre o tema principal, foi observado
aumento progressivo no número de publicações sobre a temática abordada nos
últimos anos. Segundo estudo realizado por AZEVEDO I. C. et al., 2015, houve um
aumento considerável no ano de 2010, quando ocorreu um crescimento da produção
científica de 150% em relação a 2009. Esse progresso pode estar relacionado ao
lançamento do Programa Nacional de Educação Permanente em Saúde, através da
Portaria GM/MS nº 1996, de 20 de agosto de 2007 (BRASIL,2009). Aliado ao
lançamento da política, nas últimas décadas, o Brasil buscou desenvolver diversos
projetos e programas na área de educação permanente em saúde, fato que também
contribuiu para suscitar o interesse pela produção de estudos que avaliem a
execução da proposta no âmbito nacional (Ferraz et al., 2012).
Ainda segundo AZEVEDO I. C. et al., 2015 no tocante aos dados obtidos
quanto ao tipo de estudo, sobressaíram as pesquisas e reflexões (38%), o que pode
ser visto positivamente, pois denota a construção de novos saberes nesse campo e
o (re)pensar dessa prática. Há relevância também do estudo de relato de
experiência por comprovar a aplicabilidade desse conhecimento que vem sendo
construído na práxis do trabalho em saúde, em especial, no âmbito da enfermagem.
5. Análise e discussão de resultados
Com base nos resultados encontrados o aumento no número de publicações e o
crescente interesse por pesquisas, reflexões e relatos de experiência contribuem
sumariamente para o desenvolvimento de futuros estudos acerca de como as
atividades de Educação Continuada estão sendo realizadas, bem como balizam e
servem de parâmetro para novas iniciativas, e desta forma empreender no âmbito do
cuidar.
Nesse sentido, as instituições de saúde devem estar cada vez mais
conscientes de que seu sucesso é determinado pela capacitação e qualificação de
seus trabalhadores, passando a atribuir maior relevância à Educação Continuada
como estratégias de aprendizagem. Esse método de ensino/aprendizagem busca
promover não somente a atualização e transmissão de novos conhecimentos, mas
orienta a sua ação em direção à mobilização do potencial criativo dos sujeitos à
descoberta de um fazer diferente, criativo e inovador/transformador, capaz de operar
novos saberes/conhecimentos no cotidiano de trabalho elaborados no coletivo
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(Medeiros et al., 2010).
6. Conclusões
O serviço de educação continuada se tornou essencial em instituições de saúde
atualmente, face às mudanças tecnológicas e científicas progressivas, bem como a
necessidade de aprimoramento e melhoria contínuas que impactam positivamente
nos resultados da assistência à saúde se realizadas de maneira efetiva, ou seja, de
acordo com a demanda dos profissionais a serem capacitados e da instituição.
A contribuição efetiva da educação continuada na assistência em saúde pode
ser percebida por meio das atitudes que o profissional assume enquanto cuida,
dentre as quais está o compromisso firmado consigo mesmo, mediante a motivação
pela busca do autoconhecimento, do aperfeiçoamento e da atualização e sempre
com intenção de melhorar continuamente o cuidado prestado á seus pacientes.
Neste contexto, pudemos compreender que a educação continuada passa
pela busca constante pelo aprender e pela qualificação do profissional da
enfermagem seja de forma presencial ou à distância, com consequente impactos no
seu cotidiano, como a realização de uma prática profissional competente,
consciente, responsável e com menos riscos ao paciente, tornando imprescindível o
compartilhamento de informações e a troca de conhecimento de maneira
direcionada e atenta às fragilidades dos profissionais de enfermagem.
Conclui-se assim que são muitos os benefícios que a educação permanente
proporciona, e esses são percebidos em todas as esferas de atenção á saúde. É
através dela que a equipe e instituições recebem por conta da sua efetividade uma
melhor qualidade assistencial, minimizando riscos, reduzido tempo de internação,
acidentes de trabalho e menos custos. Com isso fica evidente a importância do
enfermeiro realizar a educação permanente, e o quanto agrega para um
atendimento de qualidade assistencial.
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Resumo – Este relato objetiva apresentar a Extensão Universitária na Educação a Distância,
por meio de uma experiência de indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Essa
experiência se materializa no Seminário de Extensão, Pesquisa e Ensino: "Consolidando as
práticas acadêmicas", no Centro de Educação a Distância CEAD/UDESC, que está em sua
quarta edição, e se utiliza de espaços online que possibilitam garantir a interface entre o
conhecimento que se produz na universidade e aquele que a sociedade de fato necessita,
reduzindo a lacuna teoria versus prática e produção versus aplicação do conhecimento.
Nesse cenário, torna-se imprescindível a prática almejada e mesmo apregoada da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Temos a convicção de que o exercício
dessa práxis universitária reflete o compromisso social, ao por em prática as demandas
advindas da sociedade e incorporá-las ao currículo acadêmico e as suas ações
pedagógicas.
Palavras-chave: Extensão Universitária. Educação a Distância. Indissociabilidade.
Abstract – This report aims to present the University Extension in Distance Education,
through a inseparability of experience between Teaching, Research and Extension. This
experience is embodied in the Extension Seminar, Research and Teaching: "Consolidating
the academic practices" in the Education Centre for Distance CEAD/UDESC, which is in its
fourth edition, and online spaces for uses that enable secure interface between the
knowledge produced at the university and that the fact that society needs, reducing the gap
theory versus practice and production versus application of knowledge. In this scenario, it is
essential the desired practice and even proclaimed the indivisibility of teaching, research and
extension. We are convinced that the exercise of this university practice reflects the social
commitment to put into practice the demands arising in society and incorporate them into the
academic curriculum and its educational activities.
Keywords: University Extension. Distance Education. Inseparability.
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Considerações iniciais: uma breve contextualização.
Nestas considerações iniciais, não poderíamos prescindir uma breve
conceitualização do seja a extensão Universitária, considerando especialmente, que
o lócus das reflexões explicitadas neste relato de experiências é um curso de
licenciatura na modalidade a distância. Deste modo, provocamos o leitor a refletir, o
que seja no imaginário popular ações de extensão num centro de educação a
distância, considerando-se o legado da extensão universitária na história do ensino
superior em nosso país.
Nos deparamos por inúmeras vezes com a surpresa das pessoas: “mas isso é
possível? Como se faz? Me explique como isso é possível? Isso considerando que
por falta de conhecimento da potencialidade de Ead, por meio das Tecnologias da
Comunicação e Informação, e presas ao modelo presencial, as pessoas não
conseguiam conceber esta possibilidade.
Assim faz necessário rapidamente conceituar a extensão universitária e
pontuar suas diretrizes. Utilizamos o conceito do Fórum de Pró-Reitores de
Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileira – FORPROEX,
que foi aprovado em 2010, e publicado no documento da Política Nacional de
Extensão em 2012:
A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo
interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que promove a
interação transformadora entre universidade e outros setores da
sociedade. (FORPROEX, 2012, p.42).

A ação de extensão caracteriza-se pelo envolvimento indispensável de professores,
técnicos universitários, acadêmicos e demais setores da sociedade, que devem
estabelecer em conjunto como se dará a organização de projetos, cursos e eventos
que atendam as demandas da sociedade, enquanto, proporcionam uma interface
entre universidade e sociedade, considerando o conhecimento produzido na
universidade e o saber social.
Deste modo temos a extensão universitária como potencializadora da
formação acadêmica docente, discente, e de técnicos, uma vez que permite a estes
agentes uma interação com diferentes realidades, que complementam as vivências
acadêmicas que são perpassadas pelas diretrizes para extensão universitária.
As diretrizes da para a extensão universitária são cinco a saber:
1. Interação dialógica – que orienta o desenvolvimento de relações entre
Universidade e setores sociais marcadas pelo diálogo e troca de saberes,
substituindo o discurso da hegemonia acadêmica pela ideia de aliança com
movimentos, setores e organizações sociais;
2. Interdiscplinaridade e Interprofissionalidade – busca a combinação de
especialização e interação de modelos, conceitos e metodologias oriundos de
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várias disciplinas e áreas do conhecimento, assim como pela construção de
alianças intersetoriais, interorganizacionais e interprofissionais;
3. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão – ponderando que
as ações de extensão adquirem maior efetividade ao estarem atreladas ao
processo de formação de pessoas – ensino e de geração de conhecimento –
pesquisa;
4. Impacto na formação do estudante – as ações de extensão possibilitam
enriquecimento da experiência discente em termos teóricos e metodológicos,
ao mesmo tempo em que abrem espaços para a reafirmação e materialização
dos compromissos éticos e solidários das IES brasileiras. Neste sentido, a
participação do acadêmico nas ações de extensão deve estar sustentada em
iniciativas que viabilizem a flexibilização curricular e a integralização de
créditos;
5. Impacto na transformação social – reafirma a Extensão Universitária como
o estrutura pela qual se estabelece a inter-relação da Universidade com os
demais setores da sociedade, visando uma atuação transformadora, voltada
para os interesses e necessidades da população, podendo contribuir com o
desenvolvimento social e regional, bem como o aprimoramento de políticas
públicas.
Estas diretrizes são reafirmadas pela Política Nacional de Extensão e
pactuadas pelo FORPROEX no Plano Nacional de Extensão de 1999 (FORPROEX,
2012, pp. 45-56).
O Seminário de Extensão, Pesquisa e Ensino: "Consolidando as práticas
acadêmicas", iniciou no primeiro semestre de 2013 no Centro de Educação a
Distância CEAD/UDESC, na gestão da Profa. Dra Vera Márcia Marques Santos,
como Diretora de Extensão do CEAD/UDESC, que apresentou e viabilizou a
proposta, tendo como apoiadora a Diretora de Pesquisa do Centro a época, Profa.
Dra. Lucilene Lisboa de Liz. A proposta em questão objetivava abrir espaços online
que possibilitassem garantir a ligação entre o conhecimento que se produz na
universidade e aquele presente na sociedade, reduzindo a lacuna teoria versus
prática e produção versus aplicação do conhecimento.
Nesse cenário, torna-se imprescindível a prática almejada e mesmo
apregoada da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Temos a
convicção de que o exercício dessa práxis universitária reflete o compromisso social,
ao por em prática as demandas advindas da sociedade e incorporá-las ao currículo
acadêmico e as suas ações pedagógicas.
A indissociabilidade na práxis acadêmica:
Neste sentido, as ações de extensão podem ser uma possibilidade real de
inovação do ensino, proporcionando a inserção de alunos, técnicos universitários e
professores na realidade social e propiciando ao pesquisador a corroboração, ou
não, de sua produção teórica, bem como novas pesquisas fundamentadas em
experiências vividas nas ações de extensão. Santos et al (2011) acrescentam que
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um ensino de qualidade garante a comunicação e a articulação entre os diferentes
cenários de aprendizagem: a graduação, espaços de prática e as necessidades da
comunidade, elementos essenciais para a efetivação da indissociabilidade ensinopesquisa-extensão.
A este respeito, estudiosos defendem que mais que modelos retirados da
Universidade e estendidos à comunidade, os projetos de extensão devem buscar
uma comunicação com os espaços, funcionando como via de mão dupla: leva-se
algo aos centros comunitários e, com uso de uma “escuta sensível”, se identifica as
informações acerca de suas necessidades, o que orientarão ações de
melhoramento. (CARDOSO, 2007) Este diálogo enriquece a relação e propiciaria
resultados mais vantajosos para ambos os polos.
O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão reflete um conceito de qualidade do trabalho
acadêmico que favorece a aproximação entre universidade e
sociedade, a auto-reflexão crítica, a emancipação teórica e
prática dos estudantes e o significado social do trabalho
acadêmico. A concretização deste princípio supõe a realização
de projetos coletivos de trabalho que se referenciem na
avaliação institucional, no planejamento das ações
institucionais e na avaliação que leve em conta o interesse da
maioria da sociedade. (ANDES, 2003, p.30).

Sintetizando, temos que a extensão engloba a aproximação com a
comunidade, levantamento de suas necessidades e elaboração de estratégias de
resolução de problemas ou prestação de serviços que gerem mudanças efetivas na
realidade das mesmas. Para o autor, o contato prévio com a comunidade é
imprescindível para o levantamento de suas principais necessidades e desejos, e
consequente direcionamento dos trabalhos da equipe.( FANTIN, 2011).
Procedimentos extensionistas ocorridos ao longo da história da educação
brasileira.
Hoje a extensão ocupa outro lugar no cenário universitário e social no Brasil. Através
das diretrizes do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades
Públicas Brasileiras a extensão, junto com o ensino e a pesquisa, aparece como
parte do “tripé” que sustenta as práticas acadêmicas nessas Universidades.
(FORPROEX, 2001).
Essa configuração pressupõe a indissociabilidade entre estes três eixos:
ensino, pesquisa e extensão, permitindo às IES novas possibilidades de organização
no seu funcionamento.
A fim de garantir o bom funcionamento das instituições de ensino superior, as
Universidades devem aplicar o ensino, a pesquisa e a extensão de forma conjunta e
indissociável. Daí a necessidade de estratégias que viabilizem tal indissociabilidade.
(MOITA e ANDRADE, 2009).
Quando há separação das instâncias de ensino, pesquisa e extensão ou
quando se tratam de forma dualizada, não há aproveitamento total das
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possibilidades que elas podem oferecer. O atendimento às necessidades sociais a
partir da integração ensino-extensão se dá de forma limitada uma vez que é através
da pesquisa que se permite compreender os problemas atuais, oferecendo subsídios
que orientam o processo de transformação social. (MOITA e ANDRADE, 2009).
Deste modo, as ações responderiam ou ao menos ofereceria elementos
direcionados à realidade, favorecendo ações de intervenção mais específicas às
demandas da comunidade.
Embora reconheçam a importância da pesquisa, os autores acreditam que
sua associação ao ensino sem uma interface com a extensão apresenta riscos de se
perder a compreensão ético-político-social do objetivo da pesquisa, que é o retorno
à sociedade. Já a integração pesquisa-extensão dissociada do ensino compromete a
dimensão formativa que dá sentido a Universidade.
Observam ainda, que esta indissociabilidade, se faz necessária também
para a pós-graduação como cenário estratégico desta aprendizagem, sobretudo por
ser um espaço de ensino com foco na produção cientifica através da pesquisa, cujo
conhecimento deve ser aplicado fora dos muros acadêmicos, a partir de ações de
extensão.
Neste sentido, na tentativa de buscar uma formação mais integral, diversos
estudantes vêm incorporando em seus currículos outros conteúdos disponibilizados
pela Universidade. Dentre estes, as atividades de cunho extensionista são bastante
requisitadas.
Ead e Extensão Universitária: SEPEN transgredindo fronteiras acadêmicas.
A educação a distância no Brasil toma fôlego com a promulgação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) número 9.394/96, de 20 de
dezembro de 1996, formalizou no Brasil a oferta de cursos na modalidade a
distância.
No artigo 80, o texto da lei afirma que “o Poder Público incentivará o
desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os
níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. No dia 10 de dezembro
de 2004, o Ministério da Educação revogou a Portaria nº 2.253 de 18 de outubro de
2001, que já tratava da inserção da modalidade semipresencial, e publicou a
Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, que autorizou as IES a incluírem, na
organização pedagógica e curricular de seus cursos, até vinte por cento de
disciplinas na modalidade semipresencial, com base no Art. 81 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996.
Ao longo deste período, temos observado que alguns consideram a educação
a distância como sinônimo de educação massificada, de qualidade inferior. Onde a
falta da presença física do professor condenaria, portanto, a educação a distância a
um estilo frio, impessoal, mais próprio de pedagogias “bancárias”.
No entanto, não podemos deixar de observar que a atitude dialógica,
necessária à aprendizagem, está na postura dos participantes do processo e tanto
professores, instituições e estudantes precisam deixar visível que suas posturas são,
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durante todo o processo de ensino aprendizagem, abertas, curiosas e não passivas
(FREIRE,1996), independente da modalidade – presencial ou a distância. Mas,
concordamos que muitas dessas práticas foram de cunho tecnicista, enfatizando o
material pedagógico (pacotes instrucionais) em detrimento da mediação pedagógica
exercida pelo professor.
Sem dúvida, a existência de cursos de má qualidade reforça a imagem da
EaD como negócio de instituições não idôneas que a têm como estratégia de corte
de custos ou para aumentar sua lucratividade. O que certamente, não é ou será o
caso da UDESC, que por certo busca alinhamento a tendência de que as fronteiras
entre educação presencial e a distância, estejam cada vez mais próximas, acabando
assim, com demarcações separatistas rígidas e excludentes. Onde a utilização das
tecnologias de informação e comunicação passe a ser corriqueira nos cursos em
geral.
Nesse sentido, a proposta de resolução que regulamenta a oferta de
disciplinas na modalidade a distância em cursos presenciais na UDESC, ora
apresentada, poderá na prática, trazer flexibilidade e estimular a inovação
pedagógica nos cursos de graduação, uma vez que a inclusão das mídias digitais
necessariamente requer a introdução de práticas novas como a aprendizagem
colaborativa e o uso de múltiplas linguagens.
Desse modo, os atores constituintes das universidades não podem prescindir
de utilizar novos instrumentos pedagógicos, bem como desenvolver formas de
ensino não convencionais com o lançamento de novas modalidades de formação de
professores, profissionais da saúde e demais atores envolvidos na conjuntura
pedagógica e escolar de uma comunidade, cuja finalidade seja a de auxiliá-los a
manter-se e inserir-se ativamente nesse cenário, com perspectivas de autonomia.
Nesse quadro, os ambientes virtuais de apoio à aprendizagem (AVAA), por meio da
Educação a Distância (EaD), e das webinares, vêm atender a essa nova ordem
sócio-econômica, política e cultural.
O uso do AVAA permite propor uma nova forma de ensinar e aprender, na
qual a combinação das chamadas novas tecnologias ou tecnologias possibilita o
estudo individual ou em grupo, em diferentes locais. E, por meio de instrumentos de
orientação que apoiam o estabelecimento de relações de mediação à distância,
promovem-se processos cooperativos de aprendizagem coletiva.
Nos últimos anos, várias são iniciativas do governo no sentido de buscar a
superação do modelo de sala de aula nos moldes “tradicionais” por meio da EaD.
Mas, para isso, um novo modelo de formação consistente e coerente se fez
necessário. Seguindo esse pensamento, trazemos para a realização desta proposta
de extensão um percentual na modalidade a distância, podendo ainda ser 100% a
distância no caso das pessoas que por alguma não poderão participar das oficinas,
palestras e filmoteca presencias.
A posição adotada nesta proposta permite-nos tomar, como ponto central, o
ser humano e as suas ações históricas, sociais, políticas e éticas, numa abordagem
dialética. Portanto, nossa análise toma a temática e suas intersecções, como
produto histórico e dimensão da práxis social humana, circunscrevendo-se ao
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método dialético, cuja escolha nos direcionou para uma abordagem dos aspectos
sociais, econômicos, políticos, éticos e antropológicos que consolidam a sua
significação na contemporaneidade e sua teia de inter-relações com as categorias
que a circunscrevem.
Deste modo, podemos considerar que o Seminário Extensão, Pesquisa e
Ensino, têm ampliado o espaço e os recursos de formação inicial e continuada de
seus participantes, especialmente, os acadêmicos do CEAD/UDESC, bem como de
professores que têm participado das ações propostas, pois nos últimos anos vem
sendo construída outra perspectiva para a formação de professores, especialmente,
“[...] as formações que têm em seu bojo as tecnologias de informação e
comunicação (TIC)”. (MULASÁ et.al, 2015, p.173).

O SEPEN em sua concretude:
A experiência vivenciada neste primeiro semestre de 2013 foi bem sucedida,
embora observadas resistências e mesmo boicote por parte de colegas professores,
que naquela ocasião, não se sentiam confortáveis com a proposição, especialmente
ao se considerar a possibilidade de efetivamente trabalharmos a Extensão
Universitária com acadêmicos de um curso de licenciatura na modalidade a
distância, que ao entrar no Ambiente de Aprendizagem Moodle (AVA Moodle),
temos a identidade conforme a figura 01, a seguir:

Figura 01 – identificação do SEPEN no AVA Moodle.
Fonte: SEPEN, 2015.

Esta primeira edição, teve quatrocentos e quarenta e dois (442) inscritos, com
sete (07) módulos, sendo que cada módulo referiu-se a uma temática, cuja proposta
foi a de complementação a diferentes temáticas do Curso de Pedagogia a Distância
do CEAD/UDESC.
Destes quatrocentos e quarenta e dois (442) inscritos, 000 concluíram este
circuito de atividades online, com carga horária máxima de certificação de 30 horas,
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considerando-se que a certificação ocorreu de acordo com a participação de cada
cursista.
O público participante foi de acadêmicos do Curso de Pedagogia a Distância
do CEAD/UDESC, que aproveitaram esta carga horária para computar a carga
horária exigida no projeto do curso, para as atividades complementares, bem como,
demais interessados na sociedade, considerando, que esta participação caracteriza
a extensão universitária.
No ano de 2014, tivemos duas edições do SEPEN, sendo uma em 2014/01
com um mil, oitocentos e cinquenta e seis (1856) inscritos, e a outra em 2014/02,
totalizando dois mil, cento e vinte e três (2123) inscritos. Cabe ressaltar, que neste
ano, considerando o interesse dos acadêmicos, passamos a prática de inscrição
compulsória dos acadêmicos do Curso de Pedagogia do CEAD/UDESC,
considerando-se que a certificação seria somente para os participantes. Tivemos
nas referidas edições, respectivamente seis (06) módulos em cada um dos
semestres.
A edição de 2015 foi organizada anualmente, com sete (07) módulos, tendo
um mil, quatrocentos e setenta e um (1471) inscritos, com quinhentos e sessenta e
três (563) certificações. Com destaque para o módulo “Mostra Fotográfica”, atividade
que fez parte das atividades de comemoração ao cinquentenário da UDESC.
Nesta atividade, os acadêmicos interessados,participaram, fotografando
momentos acadêmicos do ensino, da pesquisa ou da extensão. Tivemos aqui, uma
significativa participação por meio do ensino, considerando especialmente o estágio
supervisionado e a iniciação a docência, por meio do PIBID, assim como atividades
da extensão, onde temos um número significativo de bolsistas, nos doze (12)
programas de extensão do centro.

Figura 02 - Banner de divulgação da mostra fotográfica CEA/DUDESC.
Fonte: SEPEN, 2015.

A edição 2016, que está em andamento com um mil, cento e trinta e oito
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inscritos (1138), é anual e tem até o momento quatro (04) módulos, considerando-se
que os professores do Centro podem fazer adesão a proposta durante todo o ano.
Os módulos até o momento são: Conversando sobre sexualidade em espaços
educativos (04 horas); Curso Educação e Direitos Humanos: formação continuada,
cidadania e multiculturalidade (04 horas); Conhecendo o Núcleo Extensionista
Rondon UDESC - NER/UDESC (05 horas). E, Cérebro na Escola (04 horas),
atividade se propõe a apresentar conceitos sobre as neurociências - as ciências que
estudam o cérebro - e como elas estão cada vez mais vez envolvidas no processo
de ensino-aprendizagem. Temos como objetivo refletir sobre as bases do
funcionamento cerebral que constituem o aluno enquanto sujeito aprendiz, e
compartilhar ideias prévias e pós-concebidas sobre a relação das neurociências com
a educação.
Cabe ainda ressaltar que o SEPEN CEAD/UDESC tem desde a sua origem
uma etapa presencial, onde são realizadas oficinas ou palestras nos Polos de apoio
presencial, normalmente por solicitação da comunidade, ou para aproximações com
a comunidade deste Polo.

Considerações finais:
Percebemos que as ações da extensão universitária podem proporcionar
especialmente ao acadêmico e a comunidade, conhecer a sua própria realidade,
participar da produção do conhecimento e tomar posse dele. Aprender a escrever a
sua história de classe, e a reescrever a história por meio dessa sua história. E o
mais importante, é ter nesse agente, uma espécie de gente que serve. Uma gente
aliada, armada dos conhecimentos científicos, conhecimentos estes que
historicamente têm sido negados ao povo. ( BRANDÃO,1983).
O SEPEN, ao transgredir as fronteiras acadêmicas universitárias têm se
colocado com a comunidade nessa empreitada que é parte fundante da função
social da universidade pública. Mesmo que inicialmente, muitas das pessoas que se
inscrevem no SEPEN, tenham como objetivo a certificação, temos percebido, que
isso faz com que passem a ficar atentas a outras atividades e ações de extensão
online, que são ofertadas na perspectiva de formação ao longo da vida, desde que a
temática seja do interesse do participante.
No entanto, cabe ressaltar, que temos sido um tanto rigorosos com a
certificação, de modo que cada participante seja certificado de acordo com a carga
horária que participou, independente da carga horária total da ação. Sendo que para
os participantes com carga horária inferior a dez (10) horas é emitido apenas uma
declaração.
Os certificados são gerados em pdf, e encaminhados para o email dos
participantes, com o devido registro institucional, bem como a disponibilização do
conteúdo programático. Para efeitos de comprovação é disponibilizado o link no sitio
do Centro de Educação a Distância (CEAD), da Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC), para que os interessados possam conferir, e se for o caso
atestar a veracidade das informações que constam no referido certificado.
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Resumo – Este trabalho visa apresentar e analisar experiências das práticas
pedagógicas efetivadas no subprojeto Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência (PIBID) do curso de Pedagogia a distância do CEAD/UDESC em
relação aos processos de mediação no contexto da EaD. O período em análise
refere-se aos anos 2014 e 2015, tendo como temática “Alfabetização e
Letramento” desenvolvida de forma multidisciplinar no contexto das múltiplas
linguagens, tendo como princípio a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão. Todas as práticas pedagógicas do PIBID são registrados em diário de
bordo do AVA Moodle, blog interativo e relatórios submetidos no AVA-Moodle.
Constantemente são mantidas comunicações assíncronas e síncronas por meio do
Moodle-Ava, webconferências, telefonemas e mensagens via whatsApp. Esses
fontes documentais possibilitaram as reflexões sobre a práxis pedagógica do PIBID
em articulação com o curso de Pedagogia a distância nessa comunicação
cientifica. Os resultados sobre as boas práticas desse processo de mediação na
modalidade a distância podem ser observado em depoimentos de pais, alunos,
docentes e comunidade da instituição acolhedora, bem como de acadêmicos do
curso de pedagogia a distância.

Palavras-chave: Educação. Docência. Educação a Distância. PIBID. Mediação
Pedagógica.

Abstract – This work aims to present and analyze experiences of pedagogical
practices in effectuated in the subproject Institutional Program of Initiation to Teaching
Fellowship (PIBID) of the Pedagogy at distance course from CEAD/UDESC in relation
to the mediation processes in the context of distance education. The reported period
refers to the years of 2014 and 2015, with the theme "Alphabetization and Literacy”
developed in a multidisciplinary way in the context of multiple languages, and has as
principle the inseparability between teaching, research and extension. All pedagogical
PIBID practices are recorded in the VLE Moodle logbook, in the interactive blog and in
the submitted reports on AVA-Moodle. Constantly synchronous and asynchronous
communications are kept through the Moodle-Ava, web conferencing, phone calls and
messages via WhatsApp. These documentary sources made possible the reflections
on the pedagogical praxis of PIBID in conjunction with the Pedagogy at Distance
course in this scientific communication. The results about the good practices of this
mediation process in the distance mode can be seen in testimonials from parents,
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students, teachers and in the community of host institution, as well as students from
the Pedagogy at Distance course.
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Introdução
Esse relato busca fazer reflexões sobre as experiências das práticas
pedagógicas efetivadas no subprojeto Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID) do curso de Pedagogia a Distância do CEAD/UDESC em relação
aos processos de mediação no contexto da EaD, com base no registro das
mediações pedagógicas no AVA-(Ambiente Virtual de Aprendizagem) Moodle.
Sabe-se que a prática pedagógica na modalidade a distância, bem como as
ações do PIBID são originárias de implementação das políticas para a educação no
Brasil. Essas práticas são resultantes de preocupações e interesses de
pesquisadores da área de educação e de autoridades governamentais em relação à
normatização de apoio desse profissional para atuar na educação básica.
Entre as discussões e implementações de ações governamentais há duas
ações que se entrelaçaram de forma muito significativa e que resultaram numa
experiência significativa de práticas pedagógicas nos anos inicias da educação
básica. Sendo elas: a regulamentação da EaD, através do Decreto 5.622/05
(BRASIL, 2005), como modalidade ensino no país e a abertura de editais do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID financiado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) órgão
vinculado ao Ministério da Educação. As reflexões abordadas referem-se as
mediações pedagógicas efetivadas, resultantes desse entrelaçamento entre o curso
de Pedagogia a distância do (CEAD/UDESC) com o subprojeto do PIBID edital 2014,
desenvolvido em Laguna nos anos de 2014 e 2015, em sua segunda edição.
A regulamentação da EaD e instituição o Sistema Universidade Aberta do
Brasil (UAB) em 2006, pelo Decreto nº 5.800/06 (BRASIL, 2006), possibilitou que o
Centro de Educação a Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina
ofereça o curso de Pedagogia a distância para atender todas as regiões do estado.
A comunidade lagunense tem se beneficiado com a formação inicial de professores
pelo CEAD/UDESC mediante o fomento da UAB desde o ano de 2011.
Já o PIBID, programa governamental, que surgiu com o intuito de contribuir
para a formação inicial de professores visando elevar o padrão de qualidade da
educação básica por meio da aproximação da Escola com a IES, a partir de 2007,
para atender áreas de necessidade da formação da educação básica de
Universidades Federais. Em editais posteriores (2009, 2010, 2011, 2013 e 2014) o
programa foi estendido à outras áreas da educação básica e outras Universidades
Estaduais, Comunitárias e Instituições de Ensino Superior as IES Comunitárias,
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além das Universidades Federais atendidas desde o primeiro edital.
O PIBID viabiliza maior contato de abrangência temporal e reflexiva do
graduando com a Escola e interação com a Universidade. Esse programa conta com
coordenadores de área, professores supervisores pertencentes a escolas da
educação básica da rede pública, e alunos de cursos de graduação. Os professores
coordenadores de área, pertencentes a uma Instituição de Ensino Superior (IES),
que trabalham de forma interativa com os professores supervisores da escola e
graduandos incentivando a reflexão sobre a práxis pedagógica. Orientam e
propiciam aos graduandos a prática da pesquisa em educação.
A Universidade do Estado de Santa Catarina(UDESC) participa do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID desde 2011. Neste ano, a
UDESC concorreu ao edital n 001/2011/CAPES do PIBID, com o projeto “Práticas
pedagógicas na educação básica: qualificando a formação inicial e continuada”.
Nesse projeto estiveram envolvidos 10 curso de graduação dessa universidade,
entre os quais o curso de Pedagogia a Distância. Este curso propôs subprojeto para
ser desenvolvido com os acadêmicos e comunidade dos Polos de Apoio Presencial
dos municípios de Laguna e Florianópolis atendidos pelo CEAD/UDESC, por meio
do sistema UAB. A finalidade do programa é constituir relações mais próximas entre
o acadêmico e as escolas de Educação Básica, pois sabe-se que um dos principais
desafios das licenciaturas é justamente o afastamento entre escola e universidade.
Esse efeito pode ser ainda mais acentuado em cursos de licenciatura a distância,
tendo em vista a dinâmica e organização dos cursos que acontecem em polos
geograficamente distantes da universidade.
Com isso em mente, nos anos 2011 a 2013 foi desenvolvido, nesses
municípios, o projeto com tema norteador voltado para “práticas leitoras
multimidiais”. Ancorado no novo edital PIBID lançado em 2013, o subprojeto da
Pedagogia a Distância, teve sua temática, no ano 2014, voltada para “alfabetização
e letramento”, com desdobramentos de aplicação no ano 2015, como se verá nas
descrições relativas às ações realizadas pelos acadêmicos pibidianos. Para o
desenvolvimento do subprojeto do PIBID de Pedagogia a Distância as escolas
envolvidas têm proposto atividades multidisciplinares voltadas ao trabalho com a
alfabetização e o letramento relacionados a práticas sociais de uso da leitura, da
escrita e da oralidade por meio de múltiplas linguagens com ênfase na música e
cultura da comunidade escolar, buscando articular a teoria com a prática, buscando
a indissociabilidade entre a pesquisa, ensino e extensão nas experiências dos
professores em formação e agentes envolvidos nas ações.
Todas essas
experiências foram registradas no diário de bordo do Moodle-AVA, e no blog
interativo das escolas. As intervenções pedagógicas foram orientados pelas
coordenadoras de área na modalidade a distância nesse ambiente virtual e
webconferências, como também na modalidade presencial com encontros no Polo
de apoio presencial e nas respectivas escolas acolhedoras.
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A metodologia empregada para a produção dessa comunicação fundamentase nos pressupostos da pesquisa documental na perspectiva de Marconi e Lakatos
(2010), que se caracteriza por restringir a coleta de dados a documentos escritos, ou
não e que se constituem no que é denominado fontes primárias. Este artigo se
detém na análise de algumas dessas fontes originadas no decorrer do projeto tais
como:relatórios parciais das atividades realizadas, diário de bordo do Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) no Moodle e blog interativo, que registrou as práticas
pedagógicas desses acadêmicos em sua formação inicial para a docência. Por
serem fontes primárias, possibilitaram estudos e reflexões sobre a práxis
pedagógica do PIBID em articulação com o curso de Pedagogia a Distância.

Atuação de pibidianos do curso de pedagogia a distância nas escolas
A partir do ano de 2011, o subprojeto de Pedagogia a distância do PIBID foi
desenvolvido nas turmas dos Polos de Laguna e Florianópolis. O foco desse
trabalho centra-se nos registros dos diário de bordo especificamente nos anos de
2014 e 2015. Porém, apresentaremos uma breve contextualização da caminhada do
PIBID de Pedagogia a distância no município de Laguna.
Nos anos 2011 a 2013, com o tema norteador “práticas leitoras multimidiais”,
foram envolvidas no projeto, duas escolas públicas de Laguna e uma escola em
Florianópolis. Em cada escola, participaram cinco bolsistas de iniciação à docência
(ID), uma professora da própria instituição, que atuou como supervisora e uma
coordenadora de área.
Vale ressaltar que estas escolas, embora estejam em municípios diferentes,
localizam-se em área de periferia atendendo muitas crianças em situação de risco
social; onde principalmente uma possui uma estrutura física bastante depredada;
tem problemas administrativos e deficiência no apoio pedagógico. Esses fatores
fortaleceram ainda mais o vínculo entre os acadêmicos e uma realidade escolar que
requer atenção e reflexão sobre a prática e a relação com o processo de ensino e
aprendizagem.
Essas escolas tiveram as atividades do subprojeto direcionadas para os
alunos das séries iniciais desse estabelecimento, com foco nas ações que envolvem
a prática de leituras multimidiais e a valorização da troca de saberes entre a escola,
universidade, licenciandos e professor formador. As atividades realizadas durante
esse período foram pautadas por ações sociais interativas e que oportunizaram a
vivência entre a teoria e a prática dentro de uma proposta de trabalho interdisciplinar,
envolvendo outros profissionais da escola.
Desde o início das atividades, as escolas criaram blogs para divulgação das
atividades desenvolvidas e interação entre as crianças, os pibidianos e a
comunidade escolar. Muitas atividades foram realizadas nessa primeira etapa do
PIBID. Houve atividades com gincanas, visitas de campo, saraus, atividades
interdisciplinares envolvendo geografia, história, matemática e linguagens, sempre
em consonância com a direção de cada escola. No município de Laguna, entre as
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atividades desenvolvidas, ocorreu o Sarau Literário e contou a participação de
artistas locais e das crianças envolvidas no projeto e ocorreu no último mês do ano
letivo, tornando-se assim o clímax das atividades. Todas essas ações foram
registradas no blog1 interativo pelos alunos bolsistas ID do PIBID. As publicações de
fotografias e depoimentos atraíram respostas e participações da comunidade
acadêmica e da sociedade do entorno das escolas que o programa é desenvolvido.
Tais postagens possibilitam visualizar e analisar o alcance das ações do PIBID em
relação ao ensino, pesquisa e extensão.
No ano 2014, conforme previsto no edital do PIBID lançado em 2013, o
projeto da Pedagogia a Distância teve sua temática voltada para “alfabetização e
letramento”. O número de escolas aumentou. O projeto passa a contar com duas
coordenadoras de área e as supervisoras nas escolas passaram de duas para seis.
O número de bolsistas de iniciação a docência, aumentou de 10 para 32, ficando
cada coordenadora de área responsável por três supervisoras e 16 bolsistas.
Esse trabalho foi organizado e desenvolvido no sentido de promover uma
integração com a proposta de formação de professores do Projeto Político
Pedagógico do Curso em andamento da UDESC. É importante reiterar que as ações
do subprojeto tem integrado atividade de ensino, pesquisa e extensão.
As escolas envolvidas têm proposto ações multidisciplinares voltadas para a
alfabetização e o letramento relacionadas a práticas sociais de uso da leitura, da
escrita e da oralidade. Dentre as atividades desenvolvidas, os acadêmicos bolsistas
de iniciação à docência, juntamente com as supervisoras e as coordenadoras de
área, planejaram ações de forma a direcionar e viabilizar a aplicabilidade de
atividades na escola para os alunos dos anos iniciais, possibilitando momentos de
práticas sociais envolvendo pesquisa e extensão junto a comunidade externa que
fazem parte do entorno da escola. Nesses anos, as ações tiveram como objetivo
principal trabalhar a identidade da escola com atividades de alfabetização dentro da
perspectiva dos múltiplos letramentos (ROJO, 2009)2.

Os registros nos ambientes virtuais
O subprojeto do curso de Pedagogia a Distância pode ser acompanhado e
orientado graças as metodologias e ferramentas que possibilitaram a aproximação
por meio de diálogos síncronos e assíncronos. Além das ferramentas em espaços
virtuais, como diário de bordo, fórum, mural de notícias, chat, whatsApp,
webconferências, os bolsistas do PIBID, tanto acadêmicos como professores
supervisores, também submetem os relatórios parciais semestralmente na
1

Disponível nos seguintes endereços eletrônicos: http://pibidcomendador.blogspot.com.br/
e http://pibidjeronimocoelho.blogspot.com.br/2014_06_01_archive.html
2
Conforme Rojo (2009), multiletramentos ou letramentos múltiplos incluem tanto os
letramentos das culturas locais como os letramentos valorizados, institucionais, no sentido de
trabalhar com estes mas também valorizar os letramentos locais ou vernaculares.
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ferramenta de envio de arquivo único no AVA Moodle. Esses relatórios servem de
análise, avaliação e reflexão para rever as ações. O relatório final é enviado no
encerramento do ano letivo à coordenação de área do PIBID e com base nestes
relatórios, as coordenadoras de área elaboram o relatório final do subprojeto e
encaminham a coordenação institucional.
No cotidiano a ferramenta “diário de bordo do AVA-moodle” é muito utilizada.
Essa ferramenta “diário no AVA – moodle” permite o acompanhamento da trajetória
dos bolsistas pibidianos durante o período em que estão vinculados ao projeto
PIBID.
A figura a seguir mostra as orientações dadas aos alunos

Figura 1: Ferramenta Diário AVA – Moodle
Essa ferramenta é utilizada para organizar e registrar as atividades do projeto,
tanto sua programação como execução. E tem se mostrado de grande valia, pois
esse subprojeto PIBID do curso Pedagogia a Distância aconteceu distante da sede
da Universidade onde as professoras coordenadoras atuam. Sendo assim esses
recursos facilitaram o acompanhamento mais próximo de cada pibidiano.
A leitura dos diários de atividades tem auxiliado na percepção do
envolvimento dos bolsistas de iniciação à docência com o projeto e com as escolas.
Sua leitura permite visualizar como a teoria e a prática foram trabalhadas em sala de
aula de maneira a otimizar o acompanhamento das atividades realizadas,
principalmente no que diz respeito ao seu entrelaçamento com os contextos de uso
da leitura, da escrita e da oralidade. Na descrição que os pibidianos fizeram das
atividades realizadas em sala de aula, tona-se possível intervir nos casos em que o
trabalho com a linguagem é realizado de maneira desconexa com as teorias que
embasam essa dimensão sócio interacionista na qual pautamos o trabalho com a
língua.
Note-se que a metodologia utilizada para a intervenção pedagógica dos
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acadêmicos seguiu os princípios da pesquisa ação preconizada por Thiollant (2011),
na busca de soluções para os problemas relacionados à alfabetização e letramento,
por meio da aproximação da cultura escolar. Foi realizada uma sondagem da
cultura da comunidade escolar favorecendo reflexões sobre e na prática pedagógica,
a fim de que essa formação produza efeitos nos diferentes estágios e dimensões da
profissionalização ao longo da carreira do acadêmico.
Outro aspecto importante do uso da ferramenta Diário é o compartilhamento
de conflitos que porventura tenham surgido durante o trabalho nas escolas,
permitindo posterior reflexão na construção do conhecimento ancorado em situações
práticas. O caso relatado a seguir é emblemático e foi escrito por um dos pibidianos
em um momento em que enfrentavam problemas na escola:
Dia 29- ufa reunião. Conversamos com a coordenação e
direção da escola.... a reunião foi ótima; a direção acordou,
agora querem nos ajudar em tudo que precisamos.... eba, já
estava na hora né!? Tomara q dê certo e q ninguém mais
brigue! Que coisa feia, parece disputa de crianças! Por favor
meu Deus, nos ajude a continuar em paz como sempre foi...
hehehehehe (postagem do Aluno A)
O Diário também permite perceber as inquietações dos bolsistas em relação
às práticas pedagógicas e aos discursos que circulam nas escolas, como mostra o
seguinte trecho:
(…) ela disse, “Pinte o desenho do caminhãozinho de papel
com tais cores, pois se não forem com essas cores seu
trabalho ficará FEIO”, desanima né! Outra hora, a mais
frustrante no meu entendimento foi quando a professora disse,
que o aluno que não se comportasse, iria para a biblioteca, já
pré afirmando que a biblioteca, o que antes deveria ser um
local de prazer, agora, depois das palavras dessa professora,
passaria a ser incorporada a um lugar de castigo! (postagem
do aluno B)
Como se observa nos trechos acima, a escrita do Diário de bordo pelos
bolsistas permitiu às coordenadoras do projeto, mesmo em espaços diferentes e
distante da sede, acompanhar as reflexões, as angústias e as conquistas de cada
pibidiano. Dessa forma foi possível orientar o grupo como um todo, para um trabalho
coerente com as bases teóricas utilizadas e respeitoso convívio de todos.
Tais experiências foram enriquecedoras tanto para a escola como um todo
como para os pibidianos que estavam começando no programa buscando trabalhar
a alfabetização através da música, bem como para a professora supervisora.
Conforme registra em seu relatório parcial de atividades, “foi muito gratificante
encontrar tantos futuros pedagogos cheios de vontade de fazerem mudanças
significativas na vida dos alunos através de uma prática em sala de aula criativa e
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estimulante”. (relatório da professora 1)
Entre essas práticas foram desenvolvidas atividades que permitiram a
aproximação com a cultura local. O trecho a seguir se refere ao trabalho interativo
entre a sala de aula e o subprojeto do PIBID:
Dia 06/07/2015 turno vespertino, 2º ano. Trabalhamos com os
alunos, com o auxílio da professora regente da sala, a respeito
da Escola de Samba Brinca Quem Pode. Ficamos um pouco
surpresos, pois eles não sabiam quase nada sobre esse
assunto. Através do Samba-enredo eles puderam ouvir o som,
cantar, e em seguida fizemos uma interpretação. Pude
observar que através do tema musicalidade, se pode explorar
muito, e tornar uma aula totalmente interdisciplinar, e também
tornar uma aula satisfatória, onde os alunos aprendem de
forma prazerosa. As crianças registraram as impressões da
visita desse grupo artístico-musical. Contaram o que gostaram
e o que gostaria de saber mais. Esses alunos do segundo ano
já estão conseguindo escrever com bastante clareza o que
sentem. (postagem do aluno C)
Nesse documento percebe-se a articulação entre teoria e prática utilizando as
múltiplas linguagens. Para desenvolver o subprojeto submetido e aprovado no edital
do PIBID, com a temática de alfabetização e letramento, foi feita a conexão com a
linguagem musical da cultura local.
Essa vivência no contexto escolar, com atividades planejadas por eles e pelas
professoras supervisoras, com o apoio das coordenadoras do projeto, têm suscitado
a reflexão sobre os seus saberes, como se pode notar no trecho a seguir, relatado
por um dos pibidianos em seu diário de atividades no Moodle
Data: 27/04/2015 Horário: 13:30hs às 17:30hs. Depois de
alguns recessos nas aulas, retornamos com todo o gás para a
escola, pois é muito gratificante podermos estar ajudando os
pequeninos a vencerem suas etapas de aprendizagem. Nós
como pibidianos estamos em sala de aula para aprendermos e
ao mesmo tempo auxiliar alunos e professores a vencerem as
tarefas propostas nos conteúdos. Considero que essa
experiência em sala de aula está sendo emocionante. Cada
dúvida que consigo esclarecer para um aluno em dificuldades,
passa a ser um ensinamento didático para mim. (postagem do
aluno D)
Nesses registros percebe-se o quanto o PIBID, tem proporcionado aos
bolsistas a oportunidade de relacionarem a teoria com a prática, através de ações
compartilhadas com professores da unidade escolar, buscando parcerias para
realizar trabalhos em conjunto, superando desafios, conhecendo, analisando e
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planejando atividades que atendam às diferentes necessidades dos alunos.
A formação de professores é um processo; são várias teias que se tecem.
Como aponta Tarfidf (2007), são saberes pessoais, entrelaçados com saberes
provenientes da formação escolar, decorrente das experiências vivenciadas na
trajetória escolar, somado aos saberes da formação para o magistério, acrescido de
teorias, e de sua experiência profissional. O registro contido nesses diários de bordo
nos permite observar esses entrelaçamentos. O suspiro, os anseios, as expectativas
e muitas das experiências eternizaram-se por símbolos gráficos nesse documento.
São experiências que o PIBID oportunizou e permitiu a reflexão sobre a prática
pedagógica, tanto desses docentes em formação inicial como nos professores de
IES e supervisores que atuam em escolas públicas.
Outro destaque desse subprojeto foi o Blog que os pibidianos construíram.
Seu uso tem contribuído para a divulgação das atividades desenvolvidas pelo PIBID
nas instituições acolhedoras. Essa ferramenta é utilizada tanto pelos alunos do
Ensino Fundamental, para práticas de leitura e de escrita quanto pelos pibidianos,
graduandos do curso de pedagogia. Também as professoras supervisoras que
atuam na escola e a coordenadora de área do PIBID se valem do Blog que se
apresenta como uma fonte interativa de conhecimento, através da qual é possivel
perceber como ocorreu a indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão nas
escolas publicas destinadas ao ensino fundamental, sob a orientação das
coordenadoras de área do curso tecendo assim uma ligaçao entre IES, Escola e
comunidade.
Os pibidianos atuaram como docentes em formação, mediando o processo de
ensino aprendizagem a alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Sua
experiência foi enriquecida também, ao interagirem com alunos portadores de
necessidades especiais e outros com diferentes níveis de dificuldades de
aprendizagem. O trabalho de construção do conhecimento teve como princípio a
prática pedagógica em articulação entre teoria e prática. Nesse sentido, importa
lembrar as palavras de Paulo Freire: “a teoria sem a prática vira verbalismo e prática
sem teoria ativismo. No entanto quando se une a teoria com a prática tem-se a
práxis, ação criadora e modificadora da realidade”. (FREIRE, 2011).
Percebe-se que tanto nas narrativas descritas no blog, como nos diários de
bordo apresentam vivencias de boas práticas, resultado da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão. Assumir que esses três elementos são inseparáveis
nas práticas pedagógicas significa trabalhar com a investigação e com a dúvida
científica, instrumentalizando o acadêmico a pensar e a ter autonomia intelectual,
que lhe permitirá a constituição e procura ininterrupta do seu conhecimento. Pode-se
afirmar que é no espaço educacional que são detectadas as necessidades da
escola, das práticas e dos alunos e são analisadas as expectativas dos professores.
No cotidiano escolar se originam as questões que nutrem a pesquisa, o ensino e a
extensão em busca de possíveis soluções para os problemas observados.
Estudiosos da área da ciência da educação, como Moita e Andrade (2009)
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defendem a indissocialiidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eles apontam que
ensino sem uma interface com a extensão apresenta riscos de se perder a
compreensão ético-político-social do objetivo da pesquisa, que é o retorno à
sociedade. Já a integração pesquisa-extensão dissociada do ensino compromete a
dimensão formativa que dá sentido à Universidade.
Considerações Finais
Os registros dos ambientes virtuais revelam o efetivo trabalho de mediação
pedagógica na formação de professores na modalidade a distância. Pode-se
concluir que a troca de experiências beneficiou professores supervisores,
professores coordenadores de área do CEAD/UDESC. Significou a oportunidade de
repensar a prática docente, envolvendo nesse processo a Instituição como um todo
e consequentemente, a educação brasileira. Pois, a divulgação desses documentos
primários e a discussão dessa experiência em diferentes espaços possibilita novas
pesquisas e enriquece a discussão a respeito do caráter indissociável do trinômio
ensino, pesquisa e extensão.
Nesse contexto, pode-se observar que o Programa PIBID proporcionou a
indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. Envolveu graduandos,
professores supervisores e professores coordenadores de área permitindo a troca
de experiências que implica um repensar da prática docente tendo como princípio a
articulação essa indissociabilidade e a articulação entre a teoria e a prática para o
desenvolvimento de boas práticas.
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Resumo – Neste trabalho, apresenta-se o histórico e o processo de
institucionalização da Educação a Distância na Universidade Estadual de Goiás,
com ênfase na experiência capacitação dos docentes para a oferta de disciplinas
semipresenciais nos cursos de graduação presenciais da Instituição. Enfatiza-se
previsão legal e a necessidade da educação continuada de docentes e técnicos
administrativos. Apresenta-se a seguir dois cursos de capacitação para a
semipresencialidade, com suas descrições, conteúdos, metodologias e os primeiros
resultados alcançados. Finalmente, ressalta o objetivo dos cursos em levar o
docente a identificar concepções, compreender e analisar seu trabalho no
planejamento, organização do material didático, escolha das metodologias e formas
de mediação, ressaltando a sua importância no processo de ensino e aprendizagem,
seja ele presencial ou a distância e, a partir daí, a capacitação para utilização das
TIC e suas especificidades no processo de ensino e aprendizagem de forma
semipresencial.
Palavras-chave: EaD; capacitação continuada; semipresencialidade.
Abstract – This work presents the history and the process of institutionalization of
Education the Distance at the State University of Goiás, with emphasis on experience
training teachers to offer semipresential subjects in classroom undergraduate
courses Institution. It emphasizes legal provision and the need for continuing
education of teachers and administrative staff. It presents the following two training
courses for semipresentiality with their descriptions, content, methodologies and the
first results achieved. Finally, says the goal of the courses to take the teacher to
identify concepts, understand and analyze their work in planning, organizing
educational materials, choice of methods and forms of mediation, emphasizing its
importance in the process of teaching and learning, whether in person or distance
and, from there, training for use of ICT and its specificities in the teaching and learning
blended form.
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1. Introdução
As Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC trouxeram formas diferenciadas
de ensinar e aprender, ao possibilitarem a conexão entre pessoas distantes geográfica
e temporalmente.
Para Nogueira (2011, p.3) são evidentes as enormes mudanças em um
contexto global “[...] devido às novas formas de produção e inovações das tecnologias
da informação e comunicação – TIC ́s”.
Segundo Belloni (2009), a EaD, desde que bem utilizada, converge na
superação de algumas dificuldades em relação a distância e ao tempo, mas, para sua
implementação, deve-se avaliar cuidadosamente os meios tecnológicos a serem
utilizados. A autora considera não apenas as facilidades tecnológicas disponíveis e as
condições de acesso dos estudantes à tecnologia escolhida, mas, sobretudo, sua
eficiência com relação aos objetivos pedagógicos (de autonomia do aprendente) e
curriculares (conteúdos e metodologias).
Como destaca Dourado e Santos (2011, p.168), “a criação, institucionalização
e implementação de políticas e ações para a educação a distância pode promover a
expansão de oportunidades, bem como a utilização das tecnologias como ferramentas
de modernização na educação”.
Nesse sentido, faz-se necessário que as Instituições de Ensino desenvolvam
ações para institucionalização da EaD e sua implementação com foco nos objetivos
pedagógicos, metodologias e tecnologias a serem utilizadas, para o que é
indispensável a formação dos docentes.
Neste trabalho, apresenta-se o histórico e o processo de institucionalização da
Educação a Distância na Universidade Estadual de Goiás, com ênfase na experiência
capacitação dos docentes para a oferta de disciplinas semipresenciais nos cursos de
graduação presenciais da Instituição.

2. Histórico da EaD na Universidade Estadual de Goiás
A Educação a Distância (EaD) começou a ser implementada na Universidade Estadual
de Goiás (UEG) com a criação da UEG Virtual, um núcleo de professores que, em
2000, começou a trabalhar EaD na Instituição, ligado organicamente à Pró-Reitoria de
Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis. O impulso da modalidade se deu com a
transformação desse núcleo em Centro de Educação Aberta, Continuada e a Distância
(CEAD), agora ligado à Pró-Reitoria de Graduação, que viabilizou a participação da
UEG em consórcios (como o Univir-CO e o Setentrional) e o estabelecimento de
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acordos de cooperação técnica para impulsionar cursos, recrutar e qualificar as
primeiras equipes de trabalho.
Passos seguintes foram o processo de expansão e desenvolvimento com a
transformação do CEAD em Unidade Universitária de Educação a Distância
(UnUEAD), por meio da Lei N. 15.804, de 13 de novembro de 2006, e o
credenciamento pelo Ministério de Educação/Secretaria de Educação a Distância, em
caráter experimental, mediante as Portarias N. 1.050, de 22 de agosto de 2008 e N.
858, de 4 de setembro de 2009, para a oferta de cursos superiores na modalidade a
distância aprovados no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, com
a alocação de docentes e técnico-administrativos para o seu quadro fixo e a oferta de
cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, extensão e de aperfeiçoamento.
Embora com o importante trabalho do CEAD e da UnUEAD, evidenciou-se na
trajetória da EaD na UEG a necessidade de uma política institucional para a
modalidade e de mudanças diante dos desgastes do modelo em vigor. Isto ocorreu,
entre outras razões, pela dependência excessiva do Sistema UAB e pela fraca
interlocução com as demais unidades universitárias e com a gestão central da
Universidade.
Esse contexto levou à criação do Grupo de Trabalho Política de EaD, que
propôs as bases da política institucional de Educação a Distância, propostas de
modelo e um novo desenho organizacional. Em 2015, por meio da Lei Nº 18.934, foi
extinta a UnUEAD e criado o Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR),
ligado diretamente à Reitoria, atendendo ao processo de reestruturação da política de
educação a distância da universidade.
É a partir dessa nova estrutura que se inicia a oferta de disciplinas na
modalidade semipresencial para os cursos presenciais da Universidade, motivada
pela necessidade de mecanismos que permitissem a flexibilidade formativa oferecida,
conforme apontaram os estudos/discussões realizados durante o processo de
Desenvolvimento Curricular na Instituição.
Essas discussões aconteceram, num primeiro momento, num período de dois
anos, com a participação dos 41 (quarenta e um) Câmpus da Universidade, tendo
como resultados, entre outros, a formalização da criação dos Núcleos Docentes
Estruturantes dos cursos, reflexões sobre os conceitos e concepções que norteiam os
Projetos Pedagógicos dos Cursos, a adoção de nova estrutura curricular, a
atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, a possibilidade da oferta das
disciplinas semipresenciais e a capacitação dos docentes para essa oferta.

3. Formação Continuada para a Semipresencialidade
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei N. 9394/1996,
apresenta em seu art. 80, a possibilidade da oferta não presencial de disciplinas, ou
parte delas, nos cursos presenciais. A portaria MEC N. 4.059/2004 regulamenta a
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possibilidade de oferta de até 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso na
modalidade semipresencial.
As discussões e as atualizações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos,
resultantes do processo de Desenvolvimento Curricular, possibilitaram a oferta formal
de disciplinas na modalidade semipresencial. Dos 132 cursos da Universidade, 118 já
optaram pela inserção desse tipo de oferta em seus Projetos Políticos Pedagógicos e
14 ainda realizam discussões internas.
Com o objetivo de apresentar orientações para a oferta de disciplinas nessa
modalidade, foi publicada a Resolução do Conselho Acadêmico - CsA N. 843/2014,
que destaca a responsabilidade da Universidade em prover as tecnologias
necessárias, desenvolver cursos de capacitação para docentes e discentes, bem
como os direcionamentos iniciais necessários para o planejamento e desenvolvimento
da semipresencialidade.
Dessa forma, a partir do atendimento à normatização externa e interna à
instituição e tendo em conta que a maioria dos cursos passaram a contemplar em
seus projetos pedagógicos a possibilidade de oferta dos 20% da carga horária em
atividades não presenciais, houve um aumento significativo de demanda para o CEAR
em termos de capacitação para a semipresencialidade.
Nesse contexto, é preciso levar em conta que a formação continuada é uma
exigência predominante na contemporaneidade. A LDBEN 9394/96 traz essa
preocupação no inciso III do Art. 63, no qual afirma que os institutos superiores de
educação manterão “[...] programas de educação continuada para os profissionais de
educação dos diversos níveis”. Bettega (2010) ressalta que a formação continuada do
professor é fundamental, pois, contribui para a reflexão acerca de mudanças que
estejam ocorrendo na sociedade como um todo.
Na Sociedade do Conhecimento o professor é chamado a refletir sobre sua
própria prática, pois os alunos estão permeados pelos recursos tecnológicos em seu
cotidiano. Por isso, é indispensável que os professores estejam preparados para
utilizar esses recursos como aliados do processo de ensino aprendizagem, sendo
necessário, além do domínio do conhecimento específico de sua área e dos saberes
pedagógicos, a busca por formas diferenciadas de atuação.
Sem desconsiderar as especificidades no processo de formação docente,
objeto de debates entre diversos teóricos, a formação continuada requer uma análise
criteriosa e crítica, sem criar dicotomias entre as modalidades presencial e a distância,
nem se resumir a uma mera submissão às exigências do mercado. Este cuidado é
necessário, pois a
[...] formação profissional vem, pouco a pouco, assumindo outras feições,
conforme avançavam as transformações do mundo do trabalho. Seguindo a
lógica capitalista, os modelos tradicionais de educação cedem espaço a
outros que atendam mais rapidamente às novas exigências do mercado.
Neste contexto, com o desenvolvimento das novas tecnologias de informação
e comunicação, principalmente com a educação em rede, a modalidade de
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educação à distância (EaD) impulsionou a oferta de novos cursos de ensino
superior, passando a se constituir como uma referência para as políticas de
expansão, em especial, aquelas voltadas à formação de professores
(PIMENTEL et al., 2013, p. 957).

É preciso enfatizar que “[...] falar em educação a distância é falar de educação,
só que em outro prisma, com os mesmos elementos do processo educativo” (TOSCHI,
2013, p. 24). Trata-se de ensino-aprendizagem, que acontece, em geral, em tempo e
espaço separados, com a comunicação feita por meio de diversas tecnologias e
requer muito planejamento, não acontecendo de forma acidental ou espontânea.
Portanto, é fundamental o processo de formação de professores do Ensino
Superior para atuar na Educação a Distância, pois não se trata de apenas adaptar as
propostas pedagógicas do ensino presencial, sendo necessária outra forma de
planejamento e de organização das aulas e das disciplinas, o que requer outro tipo de
prática docente, o que por sua vez, exige mudança na postura do professor e “[...]
atualização constante, tanto em sua disciplina especifica, quanto em relação às
metodologias de ensino e novas tecnologias” (BELLONI, 2009, p.82).
Assim, o CEAR/UEG desenvolveu os seguintes cursos: “Capacitação de
Professores Formadores/Tutores em Educação a Distância” e “Planejamento e
Construção de Disciplina/Curso na modalidade semipresencial”, especialmente, com
o objetivo de capacitar os professores da Instituição para atuarem na modalidade
semipresencial.
O curso “Capacitação de Professores Formadores/Tutores em Educação a
Distância” possui uma dinâmica própria para os docentes que ainda não possuem
experiência na modalidade, abordando as seguintes temáticas: aspectos históricos,
função e tipos de tutoria, planejamento em EaD, perfil do aluno de EaD e evasão em
cursos a distância.
Sua carga horária é de 90h, sendo 70h online e 20h presenciais.
Módulo

Conteúdo
programático

I. Conceitos e 
fundamentos


Conceitos e
concepções da
prática docente na
EaD.
Aspectos
históricos, funções
e tipos de tutoria.

II. Planejamento  Plano de ensino e
construção de
disciplina em EaD.

Recursos

Atividades Avaliativas

Carga
horária

 Textos
 Videoaula
 Fórum de
discussão
 Chat

 Participação no Fórum
de discussão
 Produção textual

10

 Formulários
Cear
 Fórum de
dúvidas

 Construção da
disciplina

30
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III. Interação

 Interação no
processo de ensino
e aprendizagem a
distância.

 Textos
 Glossário
 Videoaula
 Webconferênci
a

10

IV. Netiqueta

 Regras de etiqueta
no Ambiente
Virtual de
Aprendizagem.

 Textos
 Videoaula

 Estudo de caso

10

V. Avaliação

 Concepções de
avalição e a
utilização das
ferramentas de
avaliação do
Moodle.

 Textos
 Chat

 Questionário

10

Quadro 1 – Conteúdo, recursos e atividades
Fonte: Curso de Capacitação de Professores Formadores/Tutores em Educação a
Distância CEAR/UEG 2016.

O curso “Planejamento e Construção de Disciplinas/Cursos para EaD” tem
como público-alvo aqueles docentes que já possuem alguma experiência em EaD.
Seu objetivo é desenvolver no cursista a capacidade de planejamento para a
semipresencialidade; possibilitado a reflexão sobre: tipo de linguagem a ser utilizada
em disciplinas/cursos em EaD; possibilidades de avaliação na EaD; seleção de
conteúdos e materiais didáticos, dentre outras temáticas. A carga horária do curso é
de 45 (quarenta e cinco) horas, divididas em dois módulos.
Módulo

Conteúdo
programático

Recursos

Atividades Avaliativas

Carga
horária

I. Refletindo sobre o
Planejamento em EAD.

Concepções e
dimensões do
planejamento.

 Textos
 Fóruns
 Chats




Fórum
Atividade
Completar

15

II. Planejamento de
Disciplina/Curso em EAD.

Organização e
sistematização do
planejamento da
disciplina.

 Textos
 Fóruns
 Chats



Pasta formatada
com a disciplina
proposta

35

Quadro 2 – Conteúdo, recursos e atividades
Fonte: Curso de Planejamento e Construção de Disciplina/Curso CEAR/UEG 2016.
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É importante destacar que a partir das primeiras experiências na oferta dos
cursos apresentados, observou-se a necessidade de alguns ajustes didáticometodológicos no sentido de enriquecê-los. Sendo assim, no primeiro semestre de
2016, a Equipe de Desenho Educacional do CEAR reformulou o curso, que
atualmente, está acontecendo em sua terceira turma para 55 (cinquenta e cinco)
docentes, distribuídos em 12 (doze) turmas. A previsão é que as disciplinas
planejadas durante o curso sejam ofertadas no segundo semestre de 2016.

4. Resultados
Para atender as demandas da Universidade, com base nas legislações externa e
interna, durante o segundo semestre de 2015, o CEAR/UEG deu início ao processo
de capacitação dos docentes interessados em atuar na oferta de disciplinas
semipresenciais, por meio dos cursos descritos. O processo se deu por adesão dos
professores, decisão dos colegiados dos cursos e homologação da direção dos
respectivos Câmpus.
Na primeira e segunda turmas do curso foram qualificados 18 (dezoito) e 35
(trinta e cinco) professores, respectivamente e, atualmente, mais 55 (cinquenta e
cinco) docentes estão participando da terceira turma, conforme apresentado nos
quadros abaixo:

Oferta

Número de Câmpus
participantes

Professores capacitados
Disciplinas formatadas

Disciplinas
semipresenciais

1ª turma

12

18

14

2ª turma

19

35

35

Total

31

53

49

Quadro 3 – Professores capacitados/Disciplinas formatadas
Fonte: Autores, 2016

Oferta

Número de Câmpus
participantes

Professores capacitados
Disciplinas formatadas

Disciplinas
semipresenciais

3ª turma

20

55 (em andamento)

55 (em desenvolvimento)

Quadro 4 – Professores capacitados/Disciplinas formatadas
Fonte: Autores, 2016

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
O processo é incipiente, mas, pode-se considerar relevante o fato de se
alcançar a oferta de 49 disciplinas e mais 55 em desenvolvimento, dais quais, a
expectativa é de oferta de aproximadamente mais 35 disciplinas. O primeiro retorno
dos envolvidos, apesar do apontamento de algumas dificuldades, é de êxito na
experiência.
O CEAR fará uma pesquisa quantitativa e qualitativa para a avaliação
pormenorizada da experiência em 2015 para subsidiar ajustes necessários para as
próximas ofertas.

5. Considerações Finais
O objetivo dos cursos de capacitação apresentados neste estudo é levar o docente a
identificar concepções, compreender e analisar seu trabalho no planejamento,
organização do material didático, escolha das metodologias e formas de mediação,
ressaltando a sua importância no processo de ensino e aprendizagem, seja ele
presencial ou a distância. A partir daí, trabalha-se a concentração da utilização das
TIC e suas especificidades no processo de ensino e aprendizagem de forma
semipresencial.
Independente das dificuldades enfrentadas e dos êxitos obtidos, a utilização
das TIC no processo de ensino e aprendizagem torna-se eminente para o sucesso de
toda política institucional voltada para a implantação da semipresencialidade.
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QUESTÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DE SERES
PROFESSORES-ARTISTAS EM FORMAÇÃO NA EAD
Nome e Sobrenome do autor principal1, coautor2, coautor3
1Instituição/Departamento/Escola,

e-mail

2Instituição/Departamento/Escola,

e-mail

3Instituição/Departamento/Escola,

e-mail

(Estilo instituições: Fonte: Arial, 10, centralizado, espaço simples, identificar instituição com
sobrescrito, espaçamento 0,22cm para parágrafo superior. A numeração de referência dos autores
deve ser feita pela formatação de caractere como “sobrescrito”)

Resumo – Neste artigo, discutimos questões acerca da avaliação no curso de
Licenciatura em Teatro da Universidade de Brasília (UnB), na modalidade de
Educação a Distância, inserido no âmbito do convênio com a Universidade Aberta
do Brasil (UAB). Estabelecendo como referencial uma estratégia específica, de
avaliação aplicada na disciplina História do Teatro no Brasil, procuramos responder
a perguntas que passam pela motivação da avaliação, sua utilidade e a serviço de
que ideologia ela estaria empregando quais conceitos de formando, formador e
formação. O segundo ponto de discussão é a formatação de um quadro de critérios
de avaliação de fóruns utilizado neste contexto de educação superior mediada e em
rede. É intenção deste trabalho a proposição de estratégias para a avaliação em
educação a distância que reduzam as defasagens dessa modalidade de educação
em relação ao ensino presencial. Que reste deste exercício de aproximação o elogio
às diferenças no que elas podem oferecer de produtivo e inovador, inclusive nos
encontros pedagógicos mediados por tecnologias.
Palavras-chave: avaliação, ensino de teatro, EaD
Abstract –This paper discuss questions about the assessment in higher education
of Theater at University of Brasília (UnB) in Distance Education mode beneath the
agreement with the Open University of Brazil (UAB). Taking as reference one
particular example of evaluation strategy we use to apply to the studies about the
academic matter known as History of Theater in Brazil, we seek to answer questions
that go through motivation of the evaluation, its usefulness and the ideology that
drives it to choose to deal with which concepts of individuals at learning process,
students and teachers and also the concept of formation in the act of learning. The
second issue is formatting a table of criteria for evaluate forums that could be used
in this mediated context of high education online. The aim of this work is to propose
strategies for the evaluation in distance education to reduce the lags among this type
of education and at classroom teaching. What remains of this approach could be a
praising exercise of seeing differences in what they can offer around productive and
innovative stuff, including the learning process mediated by technology.
Keywords: assestment, theater; distance learning
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1. Quebra de paradigmas
Um dos paradigmas da avaliação que a educação a distância deve quebrar
refere-se à hierarquização de saberes acadêmicos. Na EaD, o desempenho dos e das
estudantes necessita ser motivado por uma colocação de conhecimentos em
atividade. A simples exibição de audiovisuais e textos acompanhada de formatos
clássicos de avaliações com a intenção de se medir o quanto do conteúdo de uma
determinada disciplina foi assimilado é insuficiente para solucionar as carências da
maior parte dos indivíduos que buscam essa modalidade de ensino.
A deficiência de formação básica dos estudantes universitários brasileiros, de
uma maneira geral, é notória. Isso implica em escassez de referências de cultura geral
e na dificuldade com a forma escrita, especialmente na escrita em norma culta. Em
muitos casos, essas carências são suficientes para prejudicar a aquisição de novos
conhecimentos. O indivíduo que manifesta tais lacunas sem tomar consciência delas
apenas repete os ensinamentos recebidos seja em aulas presenciais ou seja em
plataformas on-line para educação a distância.
Com essas reflexões, começamos a pensar sobre a avaliação em disciplinas
de EaD como uma oportunidade de romper esse ciclo deficitário. Algumas questões
são colocadas para discussão do tema, partindo da premissa de que a avaliação pode
ser o momento de ensinar estudantes a aprenderem.
É coerente pensarmos na avaliação como um processo delicado, já que os
pressupostos teóricos e metodológicos e os contextos situacionais a que se
submetem alunos e professores, especialmente na EaD, são demasiado conflituosos.
Os bloqueios gerados a partir da má avaliação em determinados casos surgem como
grandes obstáculos na visão de Philippe Perrenoud (1999). Todavia, a busca é
incessante por melhores formas de avaliar, levando em conta a realidade de alunos e
professores em processos de ensino e aprendizagem em EaD.
Perrenoud, traça um parâmetro relevante à avaliação escolar, baseado na
trilogia da certificação, seleção e orientação com sua variedade de nuances e
circunstâncias motivacionais. Ao fundamentar sua teoria sobre outra trilogia, a da
arbitrariedade, incoerência e laxismo, o pesquisador norteia certas desigualdades e
hierarquias do processo avaliativo, colocando como referencial as práticas
pedagógicas experimentadas por professores e alunos.

2. Para que se avalia?
Imaginemos uma audição para vaga de ator de teatro musical em uma opereta
cômica. Não precisamos saber quantas pessoas se candidatariam à vaga para
conhecermos o propósito dessa avaliação, pois o exemplo dado torna bem claro seu
objetivo de escolher quem entre as candidatas e candidatos disponíveis obtiver o
melhor desempenho nos testes. Poderíamos transpor esse exemplo para qualquer
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outra situação de seleção para vaga de emprego, pois nesses casos a finalidade da
avaliação é selecionar a pessoa mais apropriada para determinado posto de trabalho.
Outro exemplo muito claro é a compra de vegetais na feira. O comprador ou
compradora olha, toca, cheira, faz a degustação dos produtos, se disponível, com o
intuito de escolher o ingrediente mais saboroso e nutritivo para cozinhar para o
almoço, o que está mais fresco e durará mais tempo na geladeira, o que as pessoas
da casa apreciam e, por isso, não vai apodrecer no cesto de lixo da cozinha. Avaliase o alimento in natura na projeção de uma próxima refeição.
Em qualquer nível escolar ou acadêmico, quase nada desses exemplos nos
serve quando pensamos em avaliar desempenhos estudantis. A não ser em
vestibulares ou exames admissionais da mesma natureza, a nota maior que garante
aprovação não impede a vaga do/a estudante com a nota menor no ano escolar
seguinte. O número de vagas da Educação Básica deveria se estabilizar com a
entrada e saída de pessoas no sistema em número igual, a um número X de crianças
ingressantes no início do processo de alfabetização corresponderia igual número de
jovens concluintes, aptos a cursar o ensino superior ou entrar no mercado de trabalho.
Se essas reflexões são válidas, resta a pergunta inicial sobre a finalidade da
avaliação educacional. Nossa utopia preferida é considerar a avaliação como
exercício de autonomia do sujeito no próprio aprendizado. Nessa proposição, a
avaliação é entendida como tomada de consciência. O/a estudante que é avaliado, se
avalia e descobre duas coisas muito importantes sobre si: como ser em formação,
descobre sua capacidade aprendente e como agente do próprio aprendizado, escolhe
seu estilo de aprender. Considerada dessa forma, a avaliação é nossa grande aliada.
Concordamos com Perrenoud (1999), quando diz que

a avaliação da aprendizagem, no novo paradigma, é um processo mediador na
construção do currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão da
aprendizagem do alunos. Na avaliação da aprendizagem, o professor não deve
permitir que os resultados das provas periódicas, geralmente de caráter
classificatório, sejam supervalorizados em detrimento de suas observações diárias,
de caráter diagnóstico.

Da mesma forma, Luckesi acompanha Perrenoud, ressaltando que o
educador que trabalha numa perspectiva de didática interativa, observa a participação
e produtividade do aluno de forma gradativa, no entanto, convém explicitar que a
prova é mais uma formalidade do sistema escolar, e não deve ser usada como único
instrumento de avaliação. Assim, entendemos que “a avaliação não se dá nem se dará
num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo teórico de mundo e de
educação, traduzido em prática pedagógica (LUCKESI, 1995: 28)”.
Os atos de se pontuarem e ranquearem currículos servem a vários fins
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acadêmicos: distribuição de bolsas e recursos financeiros em projetos; fomentos à
pesquisa; distribuição de vagas de trabalho para estudantes na própria instituição à
qual estejam vinculados como alunos, por exemplo, em atividades remuneradas de
monitoria ou estágio. Nenhuma dessas finalidades caberia apontar como inerente à
educação a distância nos moldes que a praticamos, hoje, na Universidade Aberta do
Brasil (UAB), portanto afirmamos que nossa avaliação não serve a esses propósitos.
Nessas indagações nos acompanham a professora Laura Coutinho e o
professor Lúcio França, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília
(UnB), quando apresentam a estratégia de avaliação por eles denominada registro
reflexivo, desenvolvida no programa PEDEaD, no qual trabalhavam a formação de
professores em serviço no estado do Acre. O professor e a professora discutem essa
proposta de avaliação formativa no artigo “O registro reflexivo: uma concepção de
avaliação aplicada ao curso de licenciatura em pedagogia a distância” como parte da
publicação Virtualizando a escola: migrações docentes rumo a sala de aula virtual
(SANTOS e ANDRADE, 2010). Compartilhamos as opiniões contidas nesse artigo,
pois:

Parece que a ideia de controle, de necessidade de medir a extensão do conhecimento,
ou seja, de avaliar, remete a aspectos de muitas ordens, sobretudo, quando essa
avaliação acontece no interior de situações complexas, embora bastante articuladas,
como parece ser o caso desse curso híbrido de formação concomitante do pedagogo e
do especialista em educação on-line (In: SANTOS e ANDRADE, 2010, p.105)

Nosso trabalho também se irmana na complexidade de formação concomitante
de duas potencialidades de trabalho a serem desenvolvidas em uma só professora ou
professor, as competências artísticas e docentes. Buscamos a formação de
professores artistas, no nosso caso, de nossas disciplinas do curso a distância da
UnB, formamos professores e artistas de Teatro. Não olhar para essa dualidade ao
formatar as avaliações, denotaria uma compreensão insuficiente do profissional que
a Licenciatura em Teatro busca formar no mundo contemporâneo.
Na concepção das professoras Catani e Gallego, avalia-se para melhorar
(CATANI e GALLEGO, 2009). Caberia aqui nos indagarmos o que poderia ser
melhorado a partir de uma avaliação final de disciplina de EaD, de onde extraímos
exemplos para colocar esta discussão em contexto.
Na nossa experiência, devemos notar, também, que a avaliação informa a uma
administração distante de nós e dos estudantes que determinados/as integrantes
cumpriram sua parte no contrato educacional e merecem ser aprovados. A sala de
aula é virtual, a administração é física, mas não nos contém fisicamente. Tanto quanto
os estudantes, estamos distantes do espaço físico da Universidade de Brasília.
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3. O que se mede nesta modalidade particular avaliação a distância?
3.1. Aprendizado
Mas no que consiste o aprendizado a ser avaliado? Para saber o que é
aprendizado na educação formal, precisamos compreender as culturas escolares. De
uma maneira simplificada, podemos classificar a compreensão do processo
ensinante/aprendente em concepções fundamentadas na transmissão de
conhecimentos e no desenvolvimento de habilidades de forma hierarquizada, a que
Paulo Freire denominou “educação bancária” ou em concepções nas quais se implica
o envolvimento ativo do ser aprendente. Há muitos pontos idealizados entre dois
extremos marcados um pelo controle absoluto do processo por uma autoridade
institucional cuja representação está colocada na figura do professor e outro pela
liberdade absoluta, em que a vida em sociedade ou o contato com a natureza seriam
o bastante para educarem-se, por si mesmas, as crianças, a exemplo das
experiências de Alexander Neill na escola livre de Summerhill (NEILL, 1967).
De acordo com Perrenoud(1999)

Avaliar é - cedo ou tarde - criar hierarquias de excelência, em função das quais
se decidirão a progressão no curso seguido, a seleção no início do secundário, a
orientação para diversos tipos de estudos, a certificação antes da entrada no mercado
de trabalho e, freqüentemente, a contratação. Avaliar é também privilegiar um modo
de estar em aula e no mundo, valorizar formas e normas de excelência, definir um
aluno modelo, aplicado e dócil para uns, imaginativo e autônomo para outros... Como,
dentro dessa problemática, sonhar com um consenso sobre a forma ou o conteúdo dos
exames ou da avaliação contínua praticada em aula.

Para nós, parece muito óbvio que o modelo hierárquico de educação fragiliza
o processo de formação de professores, inclusive na educação a distância. Somos
adeptas da dúvida como disparadora da necessidade de conhecer. Dessa forma, não
poderíamos propor um formato de avaliação que nos colocasse no alto da escadaria
do conhecimento. A aquisição de conhecimento é o ato de caminhar na escada, o
objeto de conhecimento, no nosso caso a formação de professoras e professores de
Teatro, é a meta, o que se espera obter quando se chega ao topo da escada. Cada
um chegará no seu tempo e com seus recursos pessoais de intuição, percepção,
cognição e dedicação. Nenhuma professora será capaz de dotar o ser humano desses
recursos porque são itens de fábrica. O que podemos fazer é, na medida em que
provocamos o exercício de habilidades e competências nessas esferas, despertar a
consciência de cada estudante para suas potencialidades, talvez, desconhecidas.
Nessa compreensão, a avaliação como atividade acadêmica faz uma curva
urobórica e morde a própria cauda: avaliamos o aprendizado dos conhecimentos e
habilidades organizados no programa da nossa disciplina e proporcionamos aos
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estudantes o aprendizado de si mesmos no exercício da avaliação.
No rol de competências a serem demonstradas por estudantes ao final de um
processo de educação a distância como este que implementamos, na área de Teatro,
consideramos como importantes fatores a serem observados nos critérios de
avaliação: curiosidade, criatividade, colaboração, pró-atividade, pensamento e
reflexão crítica.
Não pretendemos considerar apenas a avaliação somativa como parte do
processo avaliativo em artes, já que a arte possui caráter subjetivo e nos interessa
mais compreender como o estudante agrega e correlaciona os conteúdos de arte com
outras habilidades e conhecimentos, do que simplesmente o aprendizado da técnica
por si só. Não desejamos nos perder na mensuração e quantificação do saber, mas
sim, pretendemos identificar e estimular os potenciais individuais e coletivos dos
estudantes.
3.2. Habilidades desenvolvidas
Nossa área de estudos requer muita compreensão de texto, então essa é uma
habilidade necessária, que deve ser desenvolvida por professoras e professores.
3.3.1. Habilidades docentes
Ensinar a ensinar é o desafio com o qual docentes universitários e universitárias
lidamos em nossos cotidianos. Para as turmas de estudantes desenvolverem
suas potencialidades pedagógicas, é necessário que sejam reapresentadas ao
sistema escolar da educação básica, na condição de estagiários/as ou na
condição de meros aprendizes observadores.
3.3.2. Habilidades do artista de Teatro
Se nos preocupamos com o ato de ensinar a ensinar, necessariamente
devemos nos preocupar também com o objeto específico desse conhecimento.
Para nós, trabalhadores e trabalhadoras artistas, a especificidade do objeto
turva-se por detrás da subjetividade que o permeia. Nós do Teatro,
consideramos que nossas atividades pedagógicas devem tratar de conteúdos
sobre a humanidade e os seus modos de estar no mundo. De maneira mais
prática e objetiva, o desenvolvimento de competências relacionadas ao treino
de habilidades corporais, vocais, sensoriais e de socialização com o grupo deve
ter como princípios o conhecimento de si e do mundo para favorecer ações
propositivas que promovam o crescimento integrado desses elementos
individuais.
3.3. Competência docente
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Avaliação é um caminho de ida e volta, não há meios de uma professora aferir
a aquisição de conhecimentos ou o aprimoramento de habilidades de sua turma sem
ser, ao mesmo tempo, avaliada em sua capacidade de transmitir conhecimentos ou
ensinar aquelas mesmas habilidades. Consideramos esse um pressuposto básico da
avaliação, uma vez que todo resultado obtido numa implicará em informações
fundamentais para o educador, tanto com relação à aprendizagem do educando,
como com relação à sua própria prática docente, contribuindo assim para o estim
́ ulo
à reflexão crítica direcionada à revisão de sua metodologia. Para a efetividade desse
processo, a auto-avaliação docente ao longo de seus processos de ensino e
aprendizagem é primordial.
Com essa tomada de consciência, assumimos o papel de educadoras
envolvidas nas questões sobre estratégias efetivas de avaliação. As reflexões de uma
turma sobre o funcionamento de uma atividade, com relação à pertinência ao
conteúdo, tempo a ser gasto em estudos, grau de dificuldade inerente ao estágio de
aprendizado dos indivíduos avaliados, todos esses retornos são importantes para a
professora fazer ajustes futuros, em outras turmas da mesma disciplina. Ou até
mesmo para considerar a pertinência de oferecer oportunidade de novas avaliações
a estudantes que de outra forma seriam reprovados na turma ainda em andamento.

4. Como medir resultados de um processo de ensino/aprendizagem
artística e pedagógica?
Provas, testes, autoavaliação oral ou escrita, questionários online, fichas,
resenhas e artigos, fóruns. Todas essas estratégias de avaliação, que assim listadas
parecem muito diversas, guardam relação muito distante com o ato de produzir e
ensinar Artes. O desafio é aproximar esses planetas isolados e colocá-los em
colaboração para criarem novamente esse mesmo universo. E, assim, recriá-los a
cada dia em sua cross-culturalidade. Uma é a cultura da avaliação escolar,
completamente outra é a liberdade para enfrentar o desafio de mostrar aos e às
estudantes como se criam novos mundos na vida do Teatro. Pouco se importa o
Teatro com questões sobre quem passará ou deixará de passar de ano. Deriva daí o
pouco significado dado pela escola à avaliação em Teatro e, de maneira geral, nas
Artes, o que repercute nas avaliações institucionais e nos ritos de passagem dos
jovens interessados em obter vagas na universidade pública. Nesse caso se
encontram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), os programas de avaliação
ao longo do processo desse último nível da educação básica e o vestibular
propriamente dito. Nos casos em que os conteúdos artísticos são avaliados nesses
certames, há uma formalização compulsória da Arte, com forte tendência ao
empobrecimento das experiências artísticas dos/as estudantes secundaristas.
Com base em Perrenoud(1999), podemos dizer que o melhor caminho para
avaliar, é integrar um conjunto de avaliações, incluindo a formativa, que é uma peça
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essencial dentro de um dispositivo de pedagogia diferenciada.
Em se tratando de educação a distância, avaliar se torna algo ainda mais
delicado pela falta de experiências comuns do cotidiano escolar entre professores e
alunos. Existem várias ferramentas na plataforma Moodle para facilitar esse trabalho,
mas algumas não são tão eficientes em comparação com estratégias utilizadas no
ensino presencial. Um exemplo seria a auto avaliação oral ou até mesmo a
apresentação de uma intervenção cênica em frente de um público que inclua a
professora, ou o professor. Na EaD, a apresentação de resultados dessas atividades
pode se dar por meio de web-conferências, postagens de vídeos, fotos e relatórios. O
que deixa claro que é possível um movimento que efetive a prática artística dentro de
um curso a distância dependendo da estrutura avaliativa que o professor queira dar
em sua disciplina.
Na disciplina História do Teatro no Brasil, as avaliações pautaram-se por cinco
estratégias diferentes:
1. Fóruns avaliativos, onde eram discutidos temas e textos semanalmente no
intuito de interagir com os estudantes como se estivéssemos em uma sala
de aula presencial
2. Resenhas, para trabalhar um formato acadêmico de produção de textos
3. Questionários nos quais se verificava a aprendizagem de conteúdos do
módulo de texto da disciplina
4. Webconferências, momentos em que se fez a avaliação diagnóstica, no
início do processo e a avaliação final, com a apresentação oral sobre as
práticas artísticas realizadas na comunidade
5. Intervenção artística, uma forma de proporcionar a pratica artística para o
ensino a distância. Essa estratégia consistiu na avaliação final da disciplina
e, para efeitos quantitativos, subdividiu-se em dois momentos:
(1) Escrita e postagem de um Plano de Intervenção Pedagógica. Atividade
em que a turma foi orientada para a preparação e realização de uma
atividade artística em sua comunidade
(2) Escrita e postagem de relatório sobre a intervenção artística. Atividade
em que a turma foi orientada para a documentação de sua prática, a
apresentação oral sobre essa atividade na webconferência e para a
escrita e postagem de relatórios finais individuais.
4.1. Evolução dos fóruns como atividade avaliativa
Os novos critérios de avaliação para os fóruns de discussão têm causado
descontentamento nos estudantes. Mas esse novo modelo foi analisado por docentes
e coordenadoras do curso de Teatro e considerado por esses profissionais como o
meio mais apropriado para verificar a participação efetiva de estudantes na plataforma
e sua consequente aquisição de conhecimentos.
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Até o primeiro semestre de 2014, os fóruns eram avaliados diretamente na
plataforma com um valor máximo de 30 pontos, sem definição dos critérios para a
aferição desse aprendizado e designação de notas. Dentre os novos critérios
estabelecidos estão: interação com o tutor, interação com mais de dois colegas em
dias distintos, participação com mensagens pertinentes ao tema, uso correto da língua
portuguesa entre outros, que poderão ser vistos na íntegra na tabela abaixo.
Ocorre que alguns destes critérios não são muito bem contemplados. Algumas
vezes, o/a estudante faz uma postagem com conteúdo relevante, obedecendo as
normas da ABNT, mas não interage com mais de um colega, e nem sempre interage
com o tutor. Agindo dessa forma, naturalmente sua avaliação quantitativa não será a
melhor.
Em outras situações, o/a estudante tem pouco referencial teórico e repete
bastante do que lê nos textos. Porém, dialoga com os colegas, participa mais vezes
durante a semana e, assim, consegue uma avaliação quantitativa com mais pontos
do que no exemplo anterior. A problemática surge em dados momentos dessa
avaliação nos quais o conteúdo de debate deveria ser o mais importante, mas, apesar
de ser contemplado com maior percentagem na pontuação, não é a discussão do
tema daquele momento da disciplina que se sobressai, já que outros critérios o
superam. A questão que fica é, sendo o fórum um instrumento de ensino e
aprendizagem tão importante, como avaliá-lo de forma a não determinar o fracasso
de estudantes com menor tempo de acesso à plataforma ou capacidade de interação,
mas com bom rendimento relacionado à aquisição dos conhecimentos proporcionada
na disciplina? Para termos clareza da avaliação dos fóruns no formato atual, observese a tabela:

%

Requisitos

40%
15%

Participação com mensagens pertinentes ao
tema proposto na semana
Interação com o tutor

15%

Interação com 2 colegas em dias distintos

6

15%

6

5%

Apresentar outras referências pertinentes ao
tema proposto na semana
Normas da ABNT

5%

Uso correto da língua portuguesa

2

5%

No mínimo 50 caracteres e no máximo 150
caracteres
Subtotal

2

100%

Valor
Referência
16
6

2

100
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Figura 1. Tabela com critérios para avaliação dos fóruns nos cursos a distância da
Universidade de Brasília

4.2 Sobre as atividades presenciais nas webconferências
As webconferências representam uma forma de contato direto com os alunos,
como estreitar os laços, um contato visual de extrema importância. Muitas pessoas
são melhores com a fala do que com a escrita, como dito anteriormente, algo que vem
de uma defasagem do ensino ainda nas series iniciais. Portanto, nos encontros
presenciais via web muitos alunos tiveram a oportunidade de mostrar mais seus
conhecimentos do que faziam pela escrita, bem como tirar dúvidas e exporem suas
opiniões. Consideramos essa atividade fundamental para o ensino em EaD, por mais
que possa ser prejudicada por problemas de ordem técnica como a falta de
manutenção de computadores, microfones, câmeras e caixas de som, bem como
problemas com a rede de internet, principalmente dos polos presenciais em cidades
carentes de assistência do poder público municipal, agente responsável por essas
demandas da EaD no âmbito do consórcio da UAB.
Todas as webconferências da disciplina História do Teatro no Brasil realizada
no primeiro semestre de 2016 foram válidas e importantes para o andamento da
disciplina, mas a primeira destacou-se pela dinâmica de avaliação realizada. A
proposta era que a turma fosse dividida em grupos de estudantes para fazer a leitura
dramática de um texto teatral. Ficou claro no dia da leitura o empenho da maioria dos
estudantes em dar uma carga dramática e diferenciada para seus personagens por
meio da fala. Teve os que se arriscaram a usar objetos cênicos e figurinos, mas o
diferencial foi poder observar “ao vivo” o quanto se divertiam ao fazer essa atividade.
O importante nessa diversão é a carga emotiva que fica registrada por meio de
lembrança da atividade realizada, algo que motivou muitos alunos a realizarem a
atividade final da disciplina, cuja proposta foi uma intervenção artística, uma ação local
que deveria ser realizada em grupo em alguma instituição mais próxima aos alunos.
O trabalho realizado deveria ser registrado em fotografias ou vídeos e postado
no relatório da semana seguinte. Além do registro audiovisual, era necessário
apresentar um texto com uma breve descrição da atividade realizada.
Fizemos também uma webconferência para que os alunos pudessem falar
sobre suas intervenções. Esse contato foi muito rico, como foi dito, pelo fato de alguns
alunos se expressarem melhor pela fala do que pela escrita. O compartilhamento oral
de uma atividade levanta pontos de discussão importantes para o processo de
avaliação da atividade, tanto como apoio para o professor, como para auto avaliação
dos próprios alunos. Ao analisarem o que deu certo na ação, quais pontos poderiam
ser melhor trabalhados, quais ações foram ou deveriam ter sido feitas antes da
realização da atividade artística em suas comunidades, os/as estudantes puderam
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conhecer dinâmicas de práticas teatrais e/ou artísticas na educação que certamente
lhes serão um aprendizado muito útil na realização de atividades semelhantes nas
suas carreiras de artistas-professores.
O fato de terem pensado e planejado a intervenção artística anteriormente,
ajudou muito na hora de avaliar a mesma, já que pudemos analisar o que foi a
proposta e o que realmente ocorreu em cada uma delas, bem como o que seu certo
e o que não deu. A seguir quais foram as intervenções:
As graduandas Silvia e Priscila decidiram partir da questão indígena por ser
muito forte no Acre, local onde moram. Decidiram por ler um poema e tocar a música
de um compositor do Acre que trata cultura indígena. A ação foi realizada na
Faculdade de Teologia e Filosofia que fica perto do polo do curso de Teatro que
frequentam para os encontros presenciais. Segundo as alunas a ação, “foi muito rica,
pois os alunos receberam bem e gostaram muito”. Elas imaginaram que os alunos se
sentiriam incomodados, já que estavam em aula e a mesma seria interrompida para
realizarem sua atividade acadêmica, mas os alunos receberam bem e gostaram muito.
A ação foi simples, tocava música indígena enquanto elas liam o poema na cadência
da música. A música fez com que elas entrassem no clima, a música tinha muito a ver
com o poema lido, ou seja, foi fundamental para a ação. As mesmas também usaram
alguns adereços que remetiam à cultura indígena local. Não houve conversa depois
da ação porque o professor estava com a aula em andamento e as moças não
quiseram atrapalhar ainda mais o tempo de aula, mas agradeceram muito a
intervenção e receberam aplausos e sorrisos ao final. As alunas registraram todo o
processo por foto, com a ajuda de sua tutora presencial.
Maria Edilene e Hiago tiveram a ideia de vestirem-se de mendigos e irem para
um local movimentado no centro da cidade no horário do almoço. Usando notebook e
celular do lado e uma placa escrito “De um like”. A ideia foi ver reação das pessoas
que passavam pelo local. Nome da intervenção: Mendigo virtual, ir para as ruas e
discutir a questão da sociedade e o momento do pais. A intervenção foi registrada por
eles mesmos em cena por meio de fotos tiradas por seus celulares, ou seja, objetos
que estavam relacionados com a cena. Estando preparados para tudo, foram atores
e observadores ao mesmo tempo. Infelizmente em seus relatórios finais os alunos não
disseram quais foram as reações das pessoas que passaram e viram a ação, e
infelizmente no momento de se apresentarem via webconferência trouxeram apenas
seu planejamento, pois a intervenção ainda não tinha sido feita.
Os estudantes Alex, Alberto, Altiery, Ricardo, Eduardo e Jeferson realizaram a
junção do poema “Navio Negreiro” de Castro Alves, com músicas africanas cantadas
ao vivo, e no final da cena entraria um policial para prender os artistas, no que
consideraram uma proposta de fusão entre a poesia romântica e arte engajada
moderna e contemporânea. A performance foi feita em uma escola, e a participação
dos alunos foi geral, todos assistiram.
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Interessante porque não teve ensaio, foi feito na hora com preparação de meia
hora somente com a leitura do poema, que foi gravada e enviada para a tutora
presencial, ajudando, assim, na avaliação do grupo. Parte da performance também foi
gravada e fica visível a atenção de todos os alunos, o que surpreendeu os atores que
já conheciam a escola e sabiam que os mesmos não tinham experiência de teatro na
escola.
Foi muito importante o registro por meio de fotos e filmagens. Em relação a
recepção na escola: o aluno Ricardo conhecendo a supervisora falou com a mesma,
que abriu espaço contente pela oportunidade. Após a intervenção a escola pediu mais
apresentações teatrais na escola, ou seja, as portas ficaram abertas. Os estudantes
conseguiram relacionar a atividade ao conteúdo da disciplina, com referência às
questões sobre cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Além disso, perceberam
a forte presença de estudantes negros ávidos/as por conhecerem mais sobre suas
origens. Houve um debate com o público depois da apresentação, e ficou visível a
inquietação de todos em relação ao preconceito racial. A performance foi tão
significativa para os estudantes daquela escola, que ao final um grupo foi falar para
os atores que se sentiram motivados a realizar teatro que tratasse o tema. Os vídeos
podem ser vistos nos seguintes link’s:
Link para o vídeo da apresentação: https://youtu.be/cYagiOn4vl8
Link para o vídeo de Ricardo declamando trecho de “Navio Negreiro” de Castro
Alves: https://youtu.be/zaJPTVUktV8
Edlene e Gilson realizaram uma intervenção com um grupo de extensão de
idosos, com o texto “Conversa de Comadres”, trabalhando assim dentro da realidade
dos idosos, pois o personagem central do texto escolhido é uma senhora que sente a
aproximação da morte. A ideia dos estudantes foi colocar algumas questões
trabalhadas na nos fóruns disciplina. Os dois fizeram alguns trabalhos práticos com
os idosos antes de lerem o texto, para despertar-lhes a escuta sensível para que
fossem capazes de apreciar ainda mais a leitura que ouviriam de olhos vendados. O
registro deste trabalho de intervenção artística consistiu, em primeiro momento, de
cartazes feitos pelos idosos, após a leitura do texto e toda uma conversa sobre o
trabalho de sensibilização. Um formato secundário de registro foi feito para atender às
exigências da avaliação na disciplina História do Teatro no Brasil. Esse, na forma de
fotos dos trabalhos finais dos idosos e de uma filmagem do relato de um dos idosos
que fez a ligação da leitura com a época em que ouvia radionovela. Foi um momento
marcante, tanto para os idosos quanto para os atores, que foram recebidos com muito
carinho e com um belo lanche organizado pelos idosos.
O estudante Nicolas frustrou-se um pouco antes de sua intervenção, pois
queria fazer algo relacionado ao teatro político em um espaço a ser transformado em
um museu da resistência. Pensou então em uma intervenção dentro de uma escola
de Educação de Jovens e Adultos, mas teve dificuldade por ser uma aula feita por
meio de oficinas e as turmas estarem, naquele momento, em processo de avaliação.
Então, resolveu realizar sua intervenção no curso de iniciação teatral do Palácio das
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Artes, meninos de 9 a 11 anos, onde já trabalhava como instrutor. Nicolas fez uma
“contação de história” acompanhada de uma preparação para improvisação das
crianças. O texto escolhido foi “O homem, o lobo, a árvore, a mulher, o sábio e a
felicidade”, uma versão que aprendeu quando criança com a avó paterna e que está
registrada por Luís da Câmara Cascudo no livro Histórias que a minha Babá contava.
A babá em questão era uma mulher de origem negra – Bibi - que acompanhou o
folclorista durante toda a infância, adolescência e vida adulta até que morresse como
empregada doméstica sob o seu teto. O registro do trabalho de Nicolas foi realizado
por meio de uma filmagem. Sua turma de alunos já havia cursado um primeiro
semestre de iniciação teatral, estando assim bem afinados com o teatro e fazendo a
atividade com gosto, o que deixou a improvisação final bem interessante e mostrou
que os alunos estavam bem à vontade com a atividade. No final, houve uma conversa
sobre a história relatada e sobre sua origem na memória dos negros. A encenação
dos alunos pode ser vista em: https://youtu.be/zqlEuHk9ooE
Tanto na webconferência que serviu para falar das intervenções, quanto nos
relatórios finais dos grupos, ficou clara a importância desse trabalho com alunos do
curso de Teatro em EaD. Mesmo com a insegurança inicial demonstrada pela turma
sobre a proposta de intervenção, de modo geral, essa foi uma atividade de avaliação
bem-sucedida. As dificuldades encontradas pelos estudantes passavam pela
problemática da realização de trabalhos em grupo. Um impasse foi causado por
considerarem impertinente a proposta de trabalhos que exigissem suas presenças nos
seus polos da UAB de referência, especialmente no processo pedagógico de uma
disciplina teórica. Estudantes residentes em cidades diferentes e distantes também
do polo reclamaram dessa necessidade específica de encontros para realização de
uma atividade avaliativa, mas superaram suas dificuldades e acabaram por se
encantar com a proposta, tendo concluído seus trabalhos com capricho. Com todas
os questionamentos, podemos afirmar que a realização dessa atividade em grupo
levou-os a uma reflexão importante sobre a proposta pedagógica do curso de Teatro
da UAB/UnB que destaca a importância da prática artística na formação do professor
de teatro.
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Resumo – Este trabalho apresenta um relato de experiência que descreve o
emprego da metodologia “Peer Instruction” em uma disciplina de Prática de Ensino
de Física. Essa disciplina integra a matriz curricular de um curso de Licenciatura
em Física a Distância e tem como objetivos compreender e discutir o papel do
laboratório de Física na educação básica e planejar, ministrar e avaliar atividades
experimentais de Física para o ensino médio. Apresentamos trechos de textos
produzidos pelos estudantes que mostram a evolução de seu pensamento a
respeito do laboratório de Física na educação básica a partir da interação com os
colegas, com a mediação da tutora e fundamentada no referencial teórico em que
se apoia a disciplina. Ao final concluímos que a adoção da metodologia “Peer
Instruction” em uma disciplina ministrada a distância apresenta resultados positivos
e aponta para a viabilidade de se empregar outras metodologias ativas nessa
modalidade de educação.
Palavras-chave: Educação a distância, Instrução pelos colegas, Aprendizagem
ativa.
Abstract – This work reports an experience which consists of employing Peer
Instruction to teach a discipline on Physics teaching practice. This discipline is
taught to undergraduate majors in Physics and aims to understand the role of
Physics laboratory on basic education and to plan, teach and assess experimental
activities for high school classes. We present texts written by the students that
show how their concepts about employing Physics laboratories at high schools
evolved along the time based on the interaction with their classmates, mediated by
the tutor, and supported by the theoretical framework employed on the discipline.
We finally conclude that adopting Peer Instruction at an online discipline shows
positive results, which suggests one should investigate the possibility of employing
other active learning strategies at distance education.
Keywords: Distance education, Peer instruction, Active learning.
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Introdução
Metodologias ativas vêm sendo empregadas de modo crescente em disciplinas
presenciais de Física na educação superior há pelo menos duas décadas (CROUCH
e MAZUR, 2001; NOVAK e PATTERSON, 2000). Essas metodologias são
caracterizadas por buscarem fazer com que os estudantes tenham uma postura
ativa em sala de aula e que reflitam sobre suas ações, em contraposição à postura
passiva que predomina nas aulas expositivas (BONWELL & EISON, 1991).
Entre as diversas metodologias que apresentam essas características,
destacam-se em disciplinas presenciais de Física aquelas que têm alguma
similaridade com a maneira pela qual é construído o conhecimento científico nas
ciências da natureza, como por exemplo Peer Instruction (MAZUR, 1996), Flipped
Classroom (BISHOP e VERLEGER, 2013), Just-in-time Teaching (NOVAK et al.,
1999), Team-based Learning (MICHAELSEN, 2004), Problem-based Learning
(WOODS, 1996) e Project-based Learning (KRAJCIK e BLUMENFELD, 2006).
Embora sejam bem sucedidas em disciplinas presenciais, o emprego de tais
metodologias em cursos a distância apresenta desafios consideráveis, como
mostram Considine e Dean (2003). Para Austin e Mescia (2001), porém, o ambiente
virtual de aprendizagem pode ser mais favorável à aprendizagem ativa do que uma
sala de aula tradicional, uma vez que na modalidade a distância todos os estudantes
têm oportunidades iguais para participarem e compartilharem suas ideias e opiniões.
Essa possibilidade que os ambientes virtuais oferecem de envolver todos os
estudantes em atividades colaborativas sugere que uma disciplina oferecida na
modalidade a distância possa empregar com sucesso a metodologia Peer
Instruction. Essa abordagem pedagógica é caracterizada por privilegiar a interação
entre os estudantes como forma eficaz de aprendizagem. Nesse método, as aulas
expositivas são substituídas por atividades interativas mediadas pelo docente
(ARAUJO e MAZUR, 2013).
Descrevemos na próxima seção uma disciplina de Prática de Ensino de Física
em que essa metodologia é aplicada e na seção seguinte apresentamos os
resultados obtidos. Concluímos com uma discussão a respeito do emprego dessa
metodologia em cursos ministrados na modalidade a distância.

Descrição da disciplina
A disciplina Prática de Ensino I é oferecida no segundo semestre do curso de
Licenciatura em Física a Distância da Universidade Federal de Itajubá. Com uma
carga horária total de 64 horas, distribuída ao longo de 16 semanas, tem dois
objetivos: compreender e discutir o papel do laboratório de Física na educação
básica e planejar, ministrar e avaliar atividades experimentais de Física para o
ensino médio.
Para atingir esses objetivos, a primeira parte da disciplina foca na discussão
de artigos que tratam do laboratório escolar de Física, enquanto que, na segunda
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parte, os estudantes preparam e ministram uma aula prática em uma escola do
ensino médio. Nas duas últimas semanas de aula, eles são convidados a revisitarem
o caminho percorrido com um olhar retrospectivo, de modo que reflitam sobre
mudanças que possam ter havido na sua concepção a respeito do laboratório de
Física na educação básica.
Sob esta perspectiva, a primeira parte da disciplina foi pensada de forma a
instigar os alunos a responderem questões tais como o “laboratório didático é
viável?"; "o laboratório didático é um laboratório científico?”; "quais os objetivos do
laboratório didático?”. Ao longo dessa etapa, que se estende por oito semanas, é
empregada a metodologia Peer Instruction, o que permite aos estudantes
aprenderem com os próprios colegas, com a mediação do professor e da tutora da
disciplina.
Na primeira semana de aula, três reflexões são propostas aos alunos a fim de
que pensem sobre o tema central da disciplina: o laboratório didático. Eles
respondem a três questões:
1) Quando era aluno(a) do Ensino Médio, você participou de atividades de
laboratório? Com que frequência?
2) Você acha viável realizar aulas de laboratório no Ensino Médio? Explique.
3) Você acha desejável realizar aulas de laboratório no Ensino Médio? Por
quê?
Com estas reflexões iniciais, a disciplina promove a discussão de dois artigos
que tratam do tema: Borges (2002) e Moreira e Ostermann (1993). A partir de uma
série de atividades realizadas sob a forma de debate nos fóruns de discussão,
ativdidades em equipe e também como respostas individuais postadas nos
portfólios, é possível analisar as opiniões dos alunos e como elas vão se
modificando ao longo do tempo.
Nos fóruns de discussão é solicitado a cada aluno que, após responder à
pergunta inicial, leia as respostas dos colegas e deixe um comentário em pelo
menos duas delas. Essa estratégia enriquece o debate e promove uma forte
interação entre os estudantes.

Resultados e discussão
São apresentadas aqui algumas respostas dos alunos à segunda pergunta,
formulada já na aula 2, que trata da viabilidade de haver aulas práticas no ensino
médio. Apresentamos também os comentários da tutora da disciplina e fazemos
uma análise em seguida. Estas análises foram disponibilizadas aos estudantes nas
últimas semanas de aula para que compreendessem a mudança em suas
concepções.
A realização de aulas de laboratório no Ensino Médio é altamente viável,
pois se a escola não possuir um laboratório específico, o professor pode
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"improvisar" com materiais que utilizamos no dia a dia, o quê acaba
tornando ainda mais fácil e dinâmico o aprendizado, pois no cotidiano
certamente o aluno se recordará do experimento realizado com o professor
(Aluno 1).

A viabilidade do laboratório e a necessidade de uma estrutura que comporte a
realização do mesmo não são fatores que impedem a execução de atividades deste
tipo, na visão do aluno 1, como pode ser visto no trecho destacado. Portanto, esse
aluno possui uma visão que concorda com a visão de Borges (2002). O aluno 2, por
sua vez, apresentou a seguinte resposta:
Com certeza, pois os custos de implantação dos mesmos não são tão caros
e um bom professor de ciências consegue utilizar com desenvoltura este
tipo de ferramenta, com a finalidade de melhorar o desempenho dos alunos
(Aluno 2).

Um outro ponto de vista é apresentado pelo aluno 2. Seu posicionamento
quanto à realização de atividades de laboratório não se restringe a qualquer
obstáculo, cabendo ao professor a tarefa de organizar tais atividades. Entretanto, ele
cita que devem ser implantados laboratórios de baixo custo. Já o aluno 3 tem a
seguinte visão:
Sim. Embora possam existir alguns fatores complicadores e dificultadores,
defendo a realização de aulas de laboratório com os alunos do Ensino
Médio, mesmo que seja apenas com o intuito de oferecer um primeiro
contato com o ambiente prático/científico ao aluno. Embora saibamos que
na maioria das vezes a carga horária das disciplinas é pequena, a
escola não oferece estrutura e nem material necessário para realização
de aulas práticas, além de demais fatores complicadores, é indiscutível
que existe a possibilidade de conciliar a prática à teoria e desenvolver
atividades de laboratório utilizando material de baixo custo e dentro do
próprio ambiente da sala de aula.No meu ponto de vista, a realização de
experiências práticas como aplicação do conhecimento teórico adquirido
sem dúvida contribuiria, e muito, para um melhor desenvolvimento cognitivo
e senso crítico dos alunos (Aluno 3).

A necessidade de um local apropriado e materiais é apontada pelo aluno 3.
Entretanto, ele não descarta a possibilidade do professor adaptar os experimentos à
real situação da sala de aula, o que o leva muitas vezes a apenas demonstrar os
fenômenos, sem que haja uma participação efetiva dos estudantes. A carga horária
“apertada” também é outro fator problemático na visão do aluno 3. Outro ponto
interessante no trecho destacado é a afirmação de que os experimentos reproduzem
o conhecimento teórico adquirido. Vejam que há outros objetivos em atividades
como esta, em que o aluno pode realizar uma atividade investigativa e
problematizadora, na qual ainda não adquiriu conceitos científicos suficientes para
interpretar o que ocorreu. Na resposta do aluno 4, verificamos que:
Acredito na viabilidade, porém não sei afirmar se as escolas estão
devidamente estruturadas para isso. Sei que existe muito investimento
para que exista aulas práticas no Ensino Médio, e quero crer que essas
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atividades possam ser frequentes e se tornem um contéudo curricular
(Aluno 4).

Novamente a questão do investimento aparece na resposta desse aluno. É
realizada, então, uma intervenção e a tutora instiga em seu comentário:
Essa estrutura física (laboratórios e materiais) é suficiente para que o aluno
aprenda? Essa “estrutura” seria o próprio professor? Que tipo de estruturas
são necessárias? (Tutora).

Nas palavras do aluno 5:
Não só viável, como necessário. Na disciplina de Física acaba sendo
indispensável, para uma melhor assimilação dos conceitos trabalhados
teoricamente em sala de aula, a utilização de meios práticos. Como disse
na pergunta anterior, fui conhecer tais experiências na graduação em
Matemática, nas disciplinas de Física que foram cursadas, e sempre me
empenhava mais em aprofundar os estudos após experimentar um contato
direto com os conceitos estudados (Aluno 5).

O aluno 5 enfatiza a necessidade das atividades experimentais. De modo
geral, todos os matriculados nessa turma de Prática de Ensino I apresentaram
visões muito parecidas. Talvez por já atuarem em sala de aula.
Feitos os comentários, é necessário reforçar as ideias discutidas
anteriormente com as afirmações lidas nos artigos. Borges (2002) destaca os
objetivos das atividades de laboratório:
Essas atividades mais envolvem a manipulação de interpretações e idéias
sobre observações e fenômenos que objetos, com o propósito de produzir
conhecimento. Entre elas: a análise e interpretação dos resultados, a
reflexão sobre as implicações destes e a avaliação da qualidade das
evidências que suportam as conclusões obtidas (BORGES, 2002, p10).

Portanto, o laboratório didático não é somente um espaço que propicia a ação
do aluno. Cabe ao professor criar meios para que a atividade leve o aluno à reflexão.
Borges (2002) ainda destaca que:
O importante não é a manipulação de objetos e artefatos concretos, e sim o
envolvimento comprometido com a busca de respostas/soluções bem
articuladas para as questões colocadas, em atividades que podem ser
puramente de pensamento (BORGES, 2002, p12).

Após concluída essa discussão, é realizada uma outra atividade, desta vez no
fórum de discussões, em que perguntamos sobre o custo do laboratório: “já que os
laboratórios de Física são caros, não seria melhor deixar de lado as aulas práticas e
concentrar nossos esforços em aulas expositivas?" Vejamos o que os cinco alunos
citados acima responderam, após a leitura do artigo “Novos Rumos para o
Laboratório Escolar de Ciências”.
Laboratórios para o ensino da Física com equipamentos e seus devidos
materiais podem ser caros, mas com criatividade e uma boa preparação o
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professor pode trazer para a própria sala de aula ou alguma outra
dependência da escola, como quadra ou pátio, a Física que vivemos no
cotidiano, dinamizando o ensino e fazendo o aluno entender como quase
tudo que vivemos no nosso cotidiano está relacionado com essa disciplina
Cabe ao professor uma boa imaginação para tirar o conteúdo imaginário da
cabeça do aluno. Não basta decorar fórmulas mas sim entendê-las, e isso
só se obtém êxito com aulas práticas..”.
(Aluno 1).

A visão do aluno 1 se confirma no Fórum, após a leitura do artigo. O trecho
sublinhado aponta uma visão de que apenas com aulas práticas se obtém sucesso.
É preciso tomar certo cuidado. As aulas práticas são importantes, mas a
estruturação do conhecimento, aulas teóricas e outras complementam o processo.
Após o fórum, o aluno 2 responde:
Eu penso que a implantação de um laboratório de Física para desenvolver
atividades do Ensino Médio não é tão caro assim. Além disso, penso que
muitas empresas da área de industrial, mecânica, química etc poderiam
patrocinar parte ou toda a implantação. Deste modo, penso que de forma
alguma deveríamos deixar de lado as aulas práticas, pois estas são
essenciais para transmitir conceitos científicos. (Aluno 2).

Para o aluno 2 permanece a afirmação feita na aula 2. Posiciona-se de forma
segura quanto ao fato de que é possível realizar atividades experimentais e destaca
novamente a possibilidade de utilizar materiais mais sofisticados e ainda assim,
viáveis. Já o aluno 3 afirma:
E também concordo que o melhor caminho, de fato, não seria deixar de
desenvolver aulas de laboratório devido a desculpa do "alto custo". Pelo
contrário, as aulas práticas são essenciais e basta um aprimoramento na
preparação e aplicação dos métodos, não se limitando apenas àquelas
aulas maçantes de laboratório que, como o autor do texto diz, torna o
ensino distante da experiência fora de sala de aula devido ao uso de
equipamentos só encontrados nos laboratórios Na verdade, falta aos
profissionais de ensino motivação, força de vontade e criatividade em
reparar aulas práticas voltadas à realidade vivida pelos alunos (Aluno 3).

Para o aluno 4:
Mesmo com altos custos para as aulas praticas, acredito que podemos '
reinventar', criar alternativas . Utilizar materiais que possam simular
experimentos, com baixo custo. O aprender fazendo parece-me mais
estimulante, tanto para o aluno, quanto para quem ensina. Pequenos
experimentos podem auxiliar o aprendizado e criar um ambiente de
interacao entre os alunos (Aluno 4).

As ideias apresentadas pelo aluno 3 são interessantes, pois não implicam
necessariamente em um investimento alto. A expressão sublinhada reforça o
pensamento desse estudante sobre essa questão. É interessante aqui identificar o
ponto essencial das metodologias ativas na afirmação do aluno 4 quando cita o
“aprender fazendo”.
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A intervenção do aluno 5 reforça sua afirmação na atividade anterior:
Na realidade em que se encontram muitas escolas públicas, dificilmente se
observa uma equipada com laboratórios de Física. Falar que não há gastos
para manutenção, isso seria uma grande mentira, mas, na verdade, a falta
do laboratório não é o que limita a realização de atividades experimentais,
diversas vezes o que restringe esse tipo de trabalho é a falta de empenho
de muitos professores em planejar aulas mais interessantes, dentro do
alcance da escola. As atividades de laboratório são muito importantes para
o estudo de vários tópicos da Física, que quando não são compreendidos
na prática, se tornam meras aplicações de fórmulas. O que o professor
precisa é trabalhar com materiais simples para trazer a “prática” para dentro
da sala de aula e, dentro do possível, tornar as aulas mais proveitosas
(Aluno 5).

A afirmação realizada na atividade anterior é confirmada. Talvez por conhecer
os problemas enfrentados em sala de aula e também alguns caminhos possíveis, o
aluno 5 destaca que a falta de empenho de alguns professores é um obstáculo
maior que a falta de estrutura e de materiais.
O que fica claro após essas análises é que, em alguns casos, prevalece a
ideia de um laboratório que necessite de um espaço diferenciado, com
equipamentos caros, mesmo após as reflexões trazidas pela leitura dos dois artigos.
Outros alunos, porém, concordam que, se as atividades tiverem um objetivo que
estimule o estudante a buscar respostas aos questionamentos e não somente
reproduzam uma série de procedimentos, elas podem servir tanto como motivação
quanto para que haja aquisição de conhecimento.
Toda essa discussão vai permitir aos alunos darem início à elaboração dos
roteiros das aulas práticas que vão ministrar numa turma do ensino médio. Nessa
etapa é novamente aplicada a metodologia Peer Instruction. Cada estudante elabora
uma proposta de roteiro, que é submetida à apreciação de cinco colegas, escolhidos
de forma aleatória, que fazem o papel de avaliadores. Cada um desses avaliadores
faz uma análise crítica e apresenta sugestões, que podem ou não ser incorporadas
pelo autor na versão final do texto. Ao final desse processo, cada aluno terá avaliado
cinco roteiros e terá seu texto avaliado por outros cinco colegas.
Conclusão
O uso da metodologia Peer Instruction na disciplina Prática de Ensino de Física I,
que integra a matriz curricular do curso de Licenciatura em Física a Distância da
Universidade Federal de Itajubá, tem se mostrado capaz de promover a construção
de um ambiente fortemente colaborativo entre os estudantes.
Dessa forma, observa-se uma participação efetiva dos alunos nas discussões
sobre os pontos essenciais tratados na disciplina, o que contribui não apenas para a
aprendizagem, mas também para reduzir a sensação de isolamento usualmente
relatada por discentes de cursos a distância.
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As intervenções periódicas da tutora se mostram essenciais para que sejam
atingidos os objetivos da disciplina e para levar o aluno a avaliar de forma crítica seu
percurso ao longo do semestre, tendo como referência os artigos que constituem a
espinha dorsal da disciplina.
Finalmente, cabe observar que o bom resultado obtido pela adoção dessa
metodologia serve de estímulo para que se busque adotar outras metodologias
ativas em disciplinas ministradas na modalidade a distância.
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FORMAÇÃO DE MEDIADORES PARA EAD: AS
CONTRIBUIÇÕES CONCRETAS DA EDUCOMUNICAÇÃO
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Resumo – Este relato trata das possíveis contribuições que a Educomunciação pode
oferecer nas abordagens conceitual e prática da Educação a Distância, (EaD)
considerando, principalmente, a formação de mediadores no curso de Licenciatura
em Educomunicação da ECA/USP a qual, por sua vez, se alicerça em mais de uma
década de projetos de extensão desenvolvidos junto ao poder público. Neste artigo,
descreveremos brevemente os desafios e os aportes relativos à construção de um
“pensamento educomunicativo em EaD” e seus aspectos diferenciais. Para tanto,
estabelecemos três instâncias de discussões, historicamente identificadas como
“ (1) incompatibilidade programática”, (2) “convergência paradigmática” e (3)
“perspectivas para uma práxis renovada”. Ao final, esperamos contribuir para novos
enquadramentos epistemológicos que possam incrementar o alcance e a
profundidade da abordagem online na educação.
Palavras-chave: Formação
educomunicação1, práxis.

de

educadores,

educação

online,

mediação,

Abstract – This report deals with the possible contributions that Educomunication
can offer to concepts and practices framework in Distance Learning (EAD). We
considered mainly the training of mediators in the Bachelor's Degree in Educational
Communication of ECA / USP, wich is founded on more than one decade of
academic outreach projects developed with the government. In this article, we briefly
describe the challenges and contributions for the construction of a "educomunicativo
thought in distance education" and their distinguishing features. Therefore, we have
established three levels of discussion, historically identified as "(1) programmatic
incompatibility" (2) "paradigmatic convergence" and (3) "prospects for a renewed
praxis." At the end, we hope to contribute to new epistemological frameworks that
can increase the range and depth of the online approach in education..
Keywords: Teach training, online education, mediation, educommunication, praxis.
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Introdução
Nossa experiência docente na disciplina Procedimentos Educomunicativos na
Educação a Distância da Licenciatura em Educomunicação da ECA/USP, 2 começou
logo depois da aprovação em concurso regular para aquela função, no segundo
semestre de 2013. Logo nas primeiras aulas, foi possível notar que enfrentaríamos,
de imediato, três grandes desafios (1) a readequação da ementa, (2) a atualização do
quadro referencial teórico e (3) a opinião da maioria dos alunos a respeito da EaD.
As ementas davam uma ideia clara de que os dois semestres em que a
disciplina é oferecida sob a siglas CCA0304 e CCA03053 se constituíam — ou
deveriam se constituir — em etapas distintas e sucessivas de um mesmo
desenvolvimento temático. Assim, a distribuição dos temas nas ementas originais
parecia remeter a uma introdução mais “tecnológica” da EaD, seguida por um
dimensionamento mais “educomunicativo” da mesma, assinalando uma dicotomia, no
mínimo, problemática.
Já o referencial teórico, expresso nas referências bibliográficas, pareceu
confirmar nossa suspeita de haver, efetivamente, um enfoque bipartido, na medida
em que a lista extensa e variada de autores e obras, ainda que relativamente
atualizada, também não promovia uma aproximação visível entre as áreas de EaD e
da EC (educomunicação). Dito de outra forma, haviam obras específicas da área de
EC que não mencionavam as questões da EaD intercaladas com textos e obras
“clássicas” que tratavam da educação a distância por um viés apartado do universo
de temas que norteia os educomunicadores.
Por fim, ao colher as primeiras opiniões que os alunos exteriorizavam, foi
possível detectar, em muitos deles, um desconhecimento vivencial da EaD associado
ao que podemos chamar de uma “rejeição prévia” — em suma, um preconceito —
contra os cursos virtuais em geral. Este conceito desfavorável apontava, por vezes,
uma oposição mercado versus democratização da comunicação, intrinsecamente
identificados com a EaD e com a EC, respectivamente.
O relato aqui apresentado tenta expor a trajetória de reconstrução
epistemológica das disciplinas que opera como um intercâmbio de duas vias: (1) a
introdução efetiva da educação online e suas questões no rol de temas abarcado pela
educomunicação (principalmente no âmbito do NCE-CCA4) e (2) uma
2

Trata-se de um curso de oito semestres destinado a formar um profissional da Comunicação com
expertise para atura em contextos educativos. A grade curricular do curso está disponível em
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=27&codcur=27570&codhab=4&tip
o=N. Aprofundaremos o conceito da educomunicação ao longo de nosso texto.
3
Que correspondem, respectivamente, aos Procedimentos Educomunicativos nem Educação a
Distância I e II.
4
O Núcleo de Comunicação e Educação é uma instância de extensão acadêmica ligada ao
departamento de comunicação da ECA/USP.
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contextualização da práxis educomunicativa para o estado-de-arte da EaD.
A estrutura de nosso texto procurará conduzir esta discussão apoiada em três
patamares, que correspondem às seções na quais ele está dividido. Na primeira seção
trataremos das discrepâncias que pudemos inicialmente identificar (aqui chamadas
de “ontológicas”) entre a EaD e a educomunicação. Na segunda, abordaremos os
esforços para aproximar o universo conceitual e as práticas correntes das duas áreas
de estudo como um trabalho de reconstrução epistemológica da disciplina. Na terceira
parte, o foco recairá sobre os desenvolvimentos que têm lugar na atualidade e que
apontam para uma apropriação crítica e efetiva das estratégias de educação online
no âmbito das práticas educomunicativas.
Por fim, assinalaremos alguns vieses pelos quais este artigo poderá ser lido no
tópico das considerações finais.

1 A divergência histórica Educomunicação x EaD: uma incompatibilidade

programática?
No âmbito do curso de Licenciatura em Educomunicação, o ponto de partida das
discussões foi, desde o começo, o conflito ideológico inerente à própria ontologia da
EaD, na medida em que ela se afasta radicalmente da maior parte dos princípios e
demandas da Educomunicação.
Segundo Anderson & Dron (2012, p.120)
Dada a necessidade de a educação a distância ser mediada tecnologicamente, a fim de
cobrir a distância geográfica e muitas vezes temporal entre alunos, professores e
instituições, é comum pensar em desenvolvimento ou gerações de educação a
distância em função da tecnologia utilizada para abranger essas distâncias.

Assim, a história da EaD tem a ver com a escola, ou melhor, com a falta
(ausência ou insuficiência) de estruturas escolares que dessem conta da oferta de
ensino formal em contextos desfavoráveis no mais das vezes, concentrações
populacionais em áreas desprovidas de organização urbana. Assim, o que se buscou,
com a criação de estratégias para ensinar/aprender a distância foi, durante muito
tempo, um sucedâneo da escola “ideal”, normalmente entendia como aquela que se
organiza com base em salas de aula, professores, secretarias e espaços de
convivência. Tal estrutura escolar seria emulada em diversas “gerações” pelo correio,
rádio, TV, computador e internet, isto é, a tecnologia comunicacional e informacional
mais disseminada em cada período histórico.
Por sua vez, os estudantes que procuram a formação a distância, o fariam, nos
séculos XIX e XX, para atender as necessidades de mão-de-obra especializada de
uma sociedade industrial em expansão. Dado o fato de que este modelo técnico e
universitário se consolidou no hemisfério norte, entre cidadãos letrados, fica a
impressão de um “ruído comunicacional” quando tentamos transportar esta linha
evolutiva para o contexto brasileiro: entre nós, não seria exato dizer que os volume de
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estudantes formados a distância foi significativo antes do advento da Internet.
Este descompasso poderia indicar, no mínimo, que queimamos etapas na
consolidação de uma “doutrina” para a EaD no Brasil, a qual implicaria no
desenvolvimento integrado de uma pedagogia (diretrizes curriculares, tópicos de
formação docente), uma legislação (marco legal atualizado) e de um mercado (oferta
de vagas, custo-benefício acessível ao estudante). Ao que tudo indica, estas
demandas começaram a ser atendidas com muito atraso e numa escala que, ainda
hoje, peca pela incipiência.
Não é à toa, portanto, que a expressão EaD evocasse, na memória dos
educomunicadores, a imagem de cursos ligeiros, auto instrucionais e voltados para
treinamentos e capacitações — mas não para uma formação integral como aquela à
qual a EC aspira.
Por outro lado, a narrativa histórica educomunicativa, mercê de seu contexto
de origem latino-americano, emerge da luta para combater as desigualdades sociais
por meio da democratização dos media ainda nos longínquos anos 1970.
Nos dias de hoje, Soares expressa bem esta filiação ideológica afirmando que
Estamos assim, (…) diante de um processo, de um modus operandi capaz de inaugurar
posturas teóricas e práticas que se situam para além das tradicionais paredes
paradigmáticas, reconceitualizando a relação entre comunicação e educação e
direcionando-a para uma educação cidadã emancipatória. O que esperamos é que seja
forte para romper com a narrativa dominante de uma cidadania associada meramente
ao consumo (SOARES, 2011b, p. 25).

Esta passagem ecoa a fala de educomunicadores pioneiros como Kaplún
(2011), já nos domínios da cibercultura5, expressou de um modo bem incisivo seus
temores sobre o uso instrumental da EaD
Há duas perguntas para as quais a EaD, e seu modelo hegemônico, não dá resposta,
nem sequer formula. Uma: com quem se comunica (...) este navegante solitário do
conhecimento (...). A outra: que canais o sistema coloca à disposição para que o
estudante exercite sua própria expressão? (KAPLUN, 2011, p.180).

Mesmo sem conseguirmos, neste espaço exíguo, demonstrar todas as
nuances conflituosas que detectamos na prática docente envolvendo EaD na EC, nos
parece claro que estas discrepâncias serviriam como um ponto de partida para a
reconstrução crítica do que chamamos aqui de “pensamento educomunicativo em
EaD”. Neste contexto, tais conflitos, ainda que impossíveis de se ignorar, não são
necessariamente irreconciliáveis, dado que ambas a abordagem tem em comum o
fato de serem respostas historicamente construídas para demandas agudas no campo
da educação. Ressalve-se o fato de considerarmos, aqui, a EaD como uma
abordagem referenciada na didática com escopo diferenciado da EC a qual
consideramos uma abordagem com dimensões (ou pretensões) pedagógicas.
5

O texto aqui citado foi publicado, originalmente, na Revista Comunicação & Educação (ECA-USP)
em 1998.
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2. Novos desafios e novas respostas: a era da convergência paradigmática
Nos dias de hoje, EaD e EC se encontram, ambas, profundamente afetadas pela
disseminação das redes sociais digitais alavancada pela consolidação dos
dispositivos móveis como plataformas comunicativas dominantes. Estes seriam dois
dos muitos fatores que direcionam ambas as abordagens educacionais para uma
trajetória convergente, num panorama de indivíduos pertencentes a classes sociais
distintas, mas com possibilidade de acesso interativo à Internet.
Entretanto, o diferencial permanentemente invocado pela EC é o fato de que
ela não está atrelada a necessidades tecnológicas ou linguagens midiáticas
específicas. Na verdade, ela busca resgatar o que há de essencial na comunicação
humana, recorrendo ao diálogo e à imagem articulados com base em qualquer
tecnologia ou mídia disponível.
Ainda no que tange às convergências, um outro fenômeno muito importante é
representado pela transformação social da escola, quando esta perde o monopólio de
único espaço educativo legítimo. Se de um lado, outras instituições não-escolares —
tais como igrejas, sindicatos e ONGs, entre outros — continuam assumindo a função
de educar, de outro, a instância midiática vem assumindo grande preponderância
como expressão da cultura e integrador social.
Não seria exagero dizer que a educação, como campo, e em poucos séculos,
migrou das esferas não-formais (notadamente, das igrejas) para a formalidade da
escola “positivista” para mergulhar, recentemente, numa esfera de informalidade
crescente centralizada nos media.
Por fim, a conjugação dos dois fatores mencionados veio ao encontro de um
novo tipo de estudante, volitivo, independente e empoderado, isto é, um protagonista
em todos os sentidos.
O conjunto dessas tendências que, até há pouco, não exibia poder suficiente
para mudar o paradigma educacional da “era das redes”, adquire uma nova
configuração que pode muito bem indicar um ponto sem retorno. Não sabemos o que
será, exatamente, a educação do futuro, mas temos certeza de que ela será muito
diferente da escola dos séculos passados e até mesmo daquela que atende por este
nome nos dias de hoje.
Neste cenário em construção e ainda prenhe de incertezas, podemos
aproximar as tendências contemporâneas da EaD — alicerçado na sucessão de
tecnologias, mas também de hábitos sociais — com o posicionamento ideológico
transformador sustentado pela EC, o qual não abre mão da leitura crítica da mídia e
da produção participativa de conteúdos comunicacionais. Este pensamento é o que
justifica e orienta a formação de quadros, a extensão e a pesquisa referenciados na
Licenciatura em Educomunicação do CCA-ECA/USP.
Na sequência, mencionaremos alguns pontos de destaque que emergem na
interface entre EC e EaD.
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3. Perspectivas para uma práxis renovada
Tomemos a seguinte definição para apresentar os componentes de um sistema EaD
operacional:
(1) uma fonte de conhecimento a ser ensinado e aprendido; (2) um subsistema
estruturante deste conhecimento, na forma de materiais e atividades para os alunos
(curso); (3) outro subsistema que transmite o curso para os alunos; (4) professores que
interagem com os alunos e os conteúdos atividades dos cursos; (5) alunos, em seus
distintos ambientes; (6) um subsistema de controle e avaliação e (7) uma organização
administrativa para gerir todos estes subsistemas. (Adaptado de MOORE &
KEARSLEY, 2008).

Da mesma forma que esta lógica sistêmica nos ajuda a definir,
inequivocamente, o que é um contexto EaD, entendemos que é cada vez mais
importante refletir sobre o que ele pode vir a ser, deslocando o foco da educação, de
seus aspectos organizacionais para aqueles de natureza relacional.
Este raciocínio já foi enunciado por autores como TORI (2010), os quais,
inclusive, propõe designações alternativas à “Educação a Distância”, por entender que
o fator distância não é deve ser o determinante de um tipo de educação, já que ele é
justamente aquele que temos a intenção de eliminar.
Sem
abrir
mão
de
sistematizar
as
estratégias
de
gestão
(planejamento/acompanhamento/avaliação) nos contextos online, a preocupação dos
educomunicadores se volta para o potencial democratizante e crítico que pode ser
explorado nas interações ditas “não-presenciais”.
Assim, para além dos temores enunciados por Kaplún no passado e o relativo
ineditismo de projetos EaD concebidos sob o paradigma da educomunicação, já
podemos sistematizar uma série de aspectos evidencia a convergência à qual nos
referimos anteriormente. Vamos a elas
3.1. Identificação das demandas
A base de todo curso a distância educomunicativo é o atendimento às
demandas com foco na sociedade, principalmente nos estudantes e possíveis
beneficiários que se encontram em contextos de exclusão e desempoderamento.
As propostas de construção de cursos devem buscar, no mais das vezes,
iniciativas que atendam ao desenvolvimento sustentável de comunidades e ao
estabelecimento de redes de comunicação democráticas dentro e fora do
ciberespaço.
3.2 Mediação
Na educação online, os processos de mediação são desenvolvidos usualmente
por tutores, que estabelecem uma dinâmica de interações entre os estudantes e os
ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs).
Do ponto de vista da educomunicação, não basta que o mediador seja um
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“cumpridor de rotinas”, ainda que atencioso e eficiente: ele deve dominar a leitura
crítica e estimular permanentemente os estudantes a desconstruírem e reconstruírem
o discurso hegemônico advertindo que informação não é sinônimo de conhecimento
e, muito menos, de saber significativo.
3.3 Fortalecimento de Ecossistemas Educomunicativos online
A noção de Ecossistema Comunicativo, definido como “um ideal de relações,
construído coletivamente em dado espaço, em decorrência de uma decisão
estratégica de favorecer o diálogo social” (Soares, 2011, p. 44) pode ser transposta
facilmente para os ambientes virtuais de aprendizagem.
Numa dinâmica interativa online, a base de um curso EaD seria a Comunidade
Virtual de Aprendizagem, na medida em que esta favorece as trocas horizontais e
dialógicas de informações tanto quanto a construção coletiva e colaborativa de novos
conhecimentos, re-semantizados a partir do contexto de cada estudante.
3.4 Estabelecimento de estratégias para Gestão Compartilhada
Indo ainda mais longe, a Gestão da Comunicação nos espaços educativos, tida
como uma das vertentes mais importantes da Educomunicação, insiste na estratégia
de interação horizontal e dialógica do grupo.
A rigor, se um curso online pode ser avaliado dentro de uma ótica mais ou
menos auto instrucional do ponto de vista educomunicativo, o estabelecimento de uma
rede de relações entre pessoas ainda é considerado condição sine qua non para
qualquer desenvolvimento pedagógico.
3.5 Produção colaborativa de conteúdos
Se nos primeiros cursos a distância, o conteúdo, corporificado nos materiais
didáticos, era a essência da aula e a base de todo o processo pedagógico
desenvolvido; nos dias de hoje, marcados por um acesso supostamente ilimitado à
informação, não existe razão para reproduzirmos, pura e simplesmente, as
informações que circulam à guisa de “commodities do conhecimento”.
Empoderar o estudante, dando a ele conhecimento e orientando-o a buscar
condições que lhe permitam escrever seus próprios textos midiáticos é uma estratégia
básica na práxis educomunicativa.

Considerações Finais
Este breve relato sintetiza ao máximo o esforço que vimos empreendendo para
construir uma visão renovada e contemporânea da EaD em consonância com uma
educação humanista e democrática.
Neste viés, a visão educomunicativa não procura se impor como uma solução
milagrosa e autóctone para questões que foram historicamente construídas em torno
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da EaD e da própria pedagogia ao longo de muitos anos: nossa tentativa é a de
estabelecer pontes interdisciplinares que estendam o alcance da dita sociedade de
conhecimento para além dos contextos privilegiados e em sintonia com as novas
formas de relação humana que estão surgindo e ainda surgirão.
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Resumo – O presente relato de experiência apresenta um curso-piloto com
professores de uma Instituição Federal de Ensino Superior, no Brasil, em estágio
probatório, promovido pela Pró-reitoria de Graduação no âmbito da Coordenação
de Inovação Pedagógica do Ensino Superior. O curso mesclou momentos
presenciais, semi-presenciais e online. Apresenta-se o percurso metodológico que
incluiu a reflexão acerca da docência em tempos atuais, uso de múltiplos recursos
para o fomento à discussão de projetos de ensino inovadores. O Curso foi
organizado em Módulos e em Ações, incluindo interações na Plataforma Virtual de
Aprendizagem Moodle. Foi possível verificar nos projetos de ensino apresentados
pelos professores ao final do curso, tanto uma convergência de recursos com uso
de novas tecnologias como uma busca pela interdisciplinaridade entre diferentes
cursos de graduação.
Palavras-chave: ensino superior, projetos de ensino, inovação
Abstract – This experience report presents a pilot course with teachers from a
Federal institution of higher education in Brazil , on probation , sponsored by the
Dean of Undergraduate within the Pedagogical Innovation Coordination of Higher
Education. The course blended classroom moments, semi-face and online. It
presents the methodological approach that included reflection on the teaching in
modern times, using multiple resources to foster the discussion of innovative
teaching projects. The course was organized in modules and actions, including
interactions in the virtual platform Moodle Learning. It was possible to check in
educational projects presented by teachers at the end of the course, both a
convergence of resources with the use of new technologies as a quest for
interdisciplinarity between different undergraduate courses.
Keywords:. higher education, teaching projects, innovation

1. Introdução: contextualizando a proposta
O presente relato de experiência pretende apresentar um curso-piloto realizado por
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uma das coordenações da Pró-reitoria de Graduação de uma Instituição Federal de
Ensino Superior entre 2011 e 2012 cujo objetivo foi oferecer momentos de reflexão
sobre a própria prática junto aos professores ingressantes da referida Instituição, no
período de estágio probatório. Para isso, contextualiza-se o cenário educacional
atual e as possibilidades do uso de múltiplos recursos no processo de formação de
professores, mesclando momentos presenciais e online.
A educação brasileira tem vivido uma época de desafios tanto para professores
quanto para alunos devido a grandes transformações na natureza da relação
pedagógica e no papel da educação formal. Hoje exige-se do professor mais que
saberes sobre o conteúdo específico de sua área de formação. Alunos e professores
têm vivenciado um contexto de rápidas mudanças sociais, de avanços na tecnologia,
uma acelerada universalização do ensino em todos os segmentos de escolarização
com a ampliação do acesso às universidades públicas com os Exames Nacionais do
Ensino Médio; o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais - o REUNI - e a Universidade Aberta do Brasil; ampliação de
vagas no ensino fundamental e médio nas escolas públicas e a rápida expansão de
cursos de pós-graduação. Este contexto tem transformado as relações humanas e
as relações com o conhecimento.
As mudanças sociais têm provocado a tradicional centralidade do professor como
detentor do saber e fonte das informações sobre determinado conteúdo escolar. O
que podemos denominar de cibercultura (Levy, 1999) coloca as pessoas como
participantes de uma grande rede que forma comunidades e que faz com que
diferentes pessoas, em diferentes lugares, pertencentes a diferentes culturas,
possam se encontrar síncrona ou assíncronamente. Livros podem ser
disponibilizados na rede, por exemplo, sem intermédio de editoras. Depois da
criação do alfabeto, parece que os avanços tecnológicos e o uso da internet
representam, hoje, uma segunda revolução para o conhecimento humano.
Pierre Lévy, ao discorrer sobre o lugar das ‘ferramentas’ na história do homem
afirma:
Parece-me, pelo contrário, que não somente as técnicas são imaginadas,
fabricadas e reinterpretadas durante seu uso pelos homens, como também
é o próprio uso intensivo de ferramentas que constitui a humanidade
enquanto tal (junto com a linguagem e as instituições sociais complexas (...)
a distinção traçada entre cultura (a dinâmica das representações),
sociedade (as pessoas, seus laços, suas trocas, suas relações de força) e
técnica (artefatos eficazes) só pode ser conceitual. (LÉVY, 1999, p. 21 e 22)

Menciona, o autor, assim, o homem e os produtos de sua cultura (a fala, o fogo, as
armas, a roda, a navegação, a escrita, o telefone, o cinema, os textos, etc.). Dessa
maneira, o autor concebe que as técnicas condicionam a sociedade e a cultura no
sentido de que abre algumas possibilidades, mas nem todas serão aproveitadas.
Nessa perspectiva, a prensa de Gutemberg não determinou a crise da Reforma,
nem o desenvolvimento da moderna ciência européia e os ideais iluministas, mas
apenas os condicionou. As técnicas, segundo Lévy, instauram práticas e
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possibilidades de subjetivação irreversíveis. Afirma ainda que, antes de tomarmos
consciência delas, dinâmicas coletivas já se efetuaram. Nos últimos tempos, o digital
tem acelerado a velocidade das transformações no processo de trabalho e, portanto,
transformado relações humanas. Os tempos e espaços diluídos pelo virtual vêm ao
encontro das problematizações postas pelas abordagens críticas no campo dos
estudos da subjetividade na perspectiva da psicologia: do ‘eu’ ao coletivo, da
centralidade do indivíduo às cooperações flexíveis. Segundo Lévy:
O ciberespaço, dispositivo de comunicação interativo e comunitário,
apresenta-se justamente como um dos instrumentos privilegiados da
inteligência coletiva. É assim, por exemplo, que os organismos de formação
profissional ou de ensino a distância desenvolvem sistemas de
aprendizagem cooperativa em rede. (LÉVY, 1999, p. 29)

O autor discute o advento dos computadores pessoais no movimento social de
‘contracultura’ nascido na Califórnia (o que trouxe possibilidades de criação). Das
finalidades estratégicas militares aos usos na indústria para produtividade, a
digitalização iniciou sua penetração disparando processos econômicos e sociais de
grande amplitude. Com o computador pessoal e a fusão da informática com os
diversos meios de comunicação surge um novo movimento em que a evolução
técnica contemporânea promove mutações sociais e culturais: “As tecnologias
digitais surgiram, então, como a infra-estrutura do ciberespaço, novo espaço de
comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, mas também novo
mercado da informação e do conhecimento” (LÉVY, 1999, p. 32).
A mudança qualitativa nos processos de aprendizagem é uma perspectiva
promissora para o domínio educativo nos postulados da inteligência coletiva de Lévy
(1999). Dessa forma, o acesso aos recursos tecnológicos e à formação está
relacionado com uma demanda de diversificação e personalização crescentes, que
se opõem às formas uniformes e rígidas, inadequados nos dias atuais. Para Lévy
(1999), não é pela instrumentalização que se dá o processo educativo, mas nas
redes de comunicação interativa é que ocorre o acompanhamento e uma mutação
profunda na relação com o saber: “Ao prolongar determinadas capacidades
cognitivas humanas (memória, imaginação, percepção), as tecnologias intelectuais
com suporte digital redefinem seu alcance, seu significado, e algumas vezes até
mesmo sua natureza” (LÉVY, 1999, p.172). Assim, tanto nas empresas quanto nas
escolas, as novas possibilidades que envolvem criação coletiva distribuída,
aprendizagem em rede de cooperação e colaboração que o ciberespaço oferece se
confrontam com o funcionamento das instituições e os modos habituais de divisão
de trabalho.
A inteligência coletiva também é ressaltada por Lemos (2008), que vê no
ciberespaço um ambiente de discussões pluralistas, onde as competências
diferenciadas são reforçadas e os laços comunitários geram um caldo de
conhecimento. Dessa forma, a troca de competências é potencializada e os saberes
coletivizados, gerados: “A dinâmica atual do desenvolvimento das redes de
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computadores e seu crescimento exponencial caracterizam o ciberespaço como um
organismo complexo, interativo e auto-organizante” (LEMOS, 2008, p.35).
Tendo em vista toda essa reconfiguração sociotécnica na contemporaneidade, como
discutir, então, subjetividade humana sem levar em consideração o momento atual
de desenvolvimento cultural de nossa sociedade?
Perfazendo movimentos que corroboram com essa perspectiva emancipatória da
cibercultura, algumas iniciativas no campo da educação e das práticas educativas
têm sido desenvolvidas nos últimos tempos em formatos que antes não eram
comuns ou nem existiam. Com o desenvolvimento das tecnologias, novas maneiras
de relação humana e de aprendizagem são produzidas num contexto de
globalização cada vez mais forte.
Movimentos por uma educação aberta, livre e colaborativa já estão em curso e têm
sido viabilizados por espaços interativos online apoiados por epistemologias que
consideram a interatividade como base das trocas de experiências e conhecimentos
por pessoas de diferentes áreas do saber.
Educação Aberta, segundo Inuzuka e Duarte (2012), é um movimento que visa a
tornar a educação “mais aberta e acessível a todos”. Podemos afirmar que o marco
da Educação Aberta está na Declaração da Cidade do Cabo, de 2007, que reafirma
a crença na solidariedade entre a partilha de boas ideias entre colegas educadores e
a cultura da internet fundada na colaboração e interação. Tem como premissa
também a liberdade no uso, aperfeiçoamento e reuso de recursos educacionais.
Uma primeira iniciativa na história da Educação Aberta foi realizada pelo MIT com o
lançamento do Projeto OCW – Open CourseWare – com a publicação aberta de
cinquenta cursos na internet em 2002. O objetivo foi promover conhecimento e
educar estudantes. A UNESCO, interessada em difundir a iniciativa para o mundo
todo, fez surgir o termo OER (Open Educational Resouces) – REA (Recursos
Educacionais Abertos) - no mesmo ano, promovendo um fórum educacional. Daí foi
necessário começar a se pensar em produzir e manter materiais de alta qualidade
para professores e alunos de diferentes áreas do conhecimento.
No Brasil contamos com a comunidade de recursos educacionais abertos que toma
por base definições de REA da UNESCO como aqueles “materiais de ensino,
aprendizado e pesquisa, fixados em qualquer suporte ou mídia, que estejam sob
domínio público ou licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam usados ou
adaptados por terceiros” (INUZUKA; DUARTE, 2012, p. 196).
Em contextos educativos, concepções de aprendizagem estão sempre subjacentes
às práticas neles desenvolvidas e o conectivismo sustentaria as bases de uma
educação aberta. O conectivismo, termo cunhado por George Siemens e Stephen
Downes (segundo INUZUKA e DUARTE, 2012), está baseado nas seguintes
premissas: 1. autonomia – os participantes podem escolher onde, quando, como,
com quem e o que aprender; 2. diversidade – os participantes são especialistas de
diferentes áreas do conhecimento, o que incentiva trabalho para além de grupos
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fechados; 3. grau de abertura – sem barreiras para quem está dentro ou fora do
curso, incentiva o compartilhamento e a criação de conhecimento; 4. conectividade e
interatividade – o quadro epistemológico que alicerça o conectivismo, conhecimento
distribuído, reconhece que o conhecimento na era digital coexiste com ambientes
que sofrem constantes mudanças e envolve considerar a diversidade das redes,
relações (“nós”) e fontes de conhecimento.
O paradigma do conhecimento distribuído considera que o aprendizado é complexo,
notadamente numa sociedade cada vez mais complexa, numa cultura em que a
tecnologia influencia formas de comunicação e de aprendizagem. Tenta romper com
as limitações de paradigmas já estabelecidos no campo das teorias da
aprendizagem: o behaviorismo, o cognitivismo e o construtivismo, ao considerar a
diversidade dessa rede e de suas relações, em ambientes potencializados
tecnologicamente em que não se tem controle sobre os processos que ali ocorrem.

2. O curso Ações formativas para a docência: descrevendo a
dimensão metodológica
O curso Ações formativas para a docência, que integra o Projeto Desenvolvimento
das ações da graduação de uma Instituição Federal de Ensino Superior, com
parceria da Pró-reitoria de graduação no âmbito da Coordenação de Inovação
Pedagógica do Ensino Superior (CIAPES), tem como principal foco a docência no
ensino superior no contexto da referida Universidade. O objetivo, em suma, é
promover ações formativas voltadas aos professores ingressantes, no período de
estágio probatório. Pretendeu-se conhecer quais são as demandas da docência no
ensino superior, oferecer fundamentação teórica e fomentar o desenvolvimento de
práticas docentes inovadoras.
Um primeiro momento envolveu visitas e contatos com outras universidades para
verificar as ações promovidas no âmbito da formação de docentes no ensino
superior. Foi possível conhecer a experiência da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul que conta com um projeto em ação há mais de 20 anos. A intenção
do projeto CIAPES/ ProGrad é que ele se torne um programa permanente de
formação.
As ações da CIAPES envolveram, num segundo momento, uma pesquisa junto a
professores e estudantes realizada no período de 2011 a 2012 cujo objetivo foi
compreender quais recursos e estratégias eram usados no âmbito da Universidade.
O foco foi o mapeamento da realidade, conhecer quem são os professores e quem
são os alunos, suas práticas e necessidades relacionadas à docência. O instrumento
utilizado foi um questionário com duas perguntas objetivas e duas dissertativas. Os
resultados foram disponibilizados no Sistema de Integração e Gestão Acadêmica
(SIGA), na ambiente de trabalho de alunos e professores e apresentados às Pró___________________________________________________________________________
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reitorias da referida Instituição de ensino. Os dados resultantes desta pesquisa
lançaram subsídios para a estruturação do curso-piloto de formação oferecido aos
professores ingressantes no ano de 2011.
Num terceiro momento foi dado início ao planejamento de um curso piloto. Este
curso foi construído no formato de módulos:
1.
Módulo 1- Seminário integração e conhecimento organizacional com
encontros presenciais realizados em 2011. Este módulo foi parte das ações já
realizadas pela pró-reitoria de graduação. Neste seminário os professores
ingressantes são apresentados à estrutura e legislação da Universidade. Esse
seminário aconteceu presencialmente.
2.
Módulo 2 – Fundamentos teóricos da atividade docente com palestras de
fundamentação em encontros presenciais realizados no primeiro semestre de 2012,
cujo foco foi discutir/ apresentar duas temáticas: a docência no ensino superior e o
uso de tecnologias digitais para o ensino superior. Foram convidados como
palestrantes respectivamente a profa. Dra. Cristina D’Ávila da Universidade Federal
da Bahia e Universidade do Estado da Bahia e o prof. Dr. José Armando Valente da
UNICAMP e PUC/SP. As palestras foram gravadas e disponibilizadas no Ambiente
Virtual de Aprendizagem para as ações do Módulo 3 (para isso o projeto contou com
o apoio do CEAD – Centro de educação a distância).
3.
O Módulo 3 – Reflexão/ Aprofundamento/ Produção sobre a prática docente,
módulo semi-presencial, contou com um encontro presencial no início e um no final.
Uma parte de suas ações ocorreu a distância através da Plataforma Moodle
(ambiente virtual de aprendizagem). O módulo 3 iniciou-se no mês de novembro de
2012 com final previsto para março de 2013. Um curso básico para manuseio da
Plataforma foi oferecido a todos os professores com o objetivo de oferecer
condições para que acompanhassem as propostas online. O objetivo principal desse
módulo 3 foi a produção de um projeto de ação/ ensino inovador a ser desenvolvido,
preferencialmente nas turmas em que o docente atua. Partindo da concepção de
abertura, flexibilidade e colaboração, a intenção foi incentivar nos professores a
elaboração de projetos interdisciplinares considerando as diferentes áreas do
conhecimento de origem dos professores.
Temáticas propostas como fundamentação para o Módulo 3 como continuidade das
ações do Módulo 2:
1.
Docência no ensino superior: a) projetos/ planos de ensino: o que são, para
que servem, como são desenvolvidos, por quê?; b) estratégias e ações para
docência nos dias atuais.
2.
Tecnologias digitais e em rede no ensino superior: o uso das tecnologias e
mídias digitais e em rede como recursos de aprendizagem no ensino.
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O módulo 3 foi organizado em três ações e seu objetivo foi potencializar as
propostas promovidas pela CIAPES aos professores da Instituição Federal de
Ensino Superior em tela como expansão dos módulos 1 e 2, numa rede de
aprendizagem sobre docência: Ação 1: Pensar a docência no ensino superior
Recursos utilizados:
•
Um prezi contendo uma retomada dos passos já trilhados no caminho da
formação até este momento, contendo as palestras no Módulo 2 gravadas;
•
Três webconferências gravadas em Fashmeeting (apresentação do módulo e
da equipe gravada pela equipe de formação; docência no ensino superior e
estratégias para a docência no ensino superior com a colaboração da profa. Dra.
Cristina D’Ávila);
•

Fórum de dúvidas dividido por grupos de trabalho.

Ação 2: Docência mediada pelas tecnologias da informação e comunicação no
ensino superior
•
Boletim informativo1 com orientações aos professores, incentivando a coparticipação, a colaboração e parceria para consolidação das ações do curso piloto;
•
Link para palestra gravada da profa. Dra. Luscila Pesce, professora convidada
da UNESP;
•
E-book BARROS, D. M. V. et al (orgs.) Educação e tecnologias: reflexão,
inovação e práticas. Disponível em: www.scribd.com/full/53931491?acess_key=key1v1wmya+acm1m/4wr7b;
•
Textos de apoio e referências sobre temas como cibercultura e educação,
formação de professores e cibercultura, recursos de linguagem, o ser professor no
século XXI, educação presencial e online, docência no ensino superior e TIC’s;
•
Tutoriais: como acessar o Moodle e criar o perfil, como publicar vídeos no
youtube, como criar um boletim informativo, como criar um prezi, passo a passo para
criação de um blog, como enviar mensagens no Moodle, como criar um curta, como
criar um site;
•
Audiovisuais com temas pertinentes à Ação 2 (vídeos sobre cibercultura e
educação);
•

Apresentações em powerpoint em geral – mediação online, didática, etc.;

1

Os boletins informativos foram elaborados conforme as demandas que surgiam por parte dos
professores quanto a dúvidas com relação às ações e para oferecer orientações mais suscintas.
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•

Fórum de dúvidas para os grupos de trabalho.

Ação 3: Pensar um pré-projeto de ensino inovador
Esse foi o momento de iniciar o desenvolvimento do Projeto de ensino inovador. Foi
solicitado que os professores enviassem esboços de projetos, explicitando
principalmente os recursos e estratégias que utilizariam em suas aulas, segundo
suas demandas de trabalho.
•
Diretório com textos de apoio versando sobre o tema da formação docente no
ensino superior e interdisciplinaridade na prática universitária;
•

Arquivos com exemplos de projetos e planos de ensino;

•
Links com recursos audiovisuais sobre interdisciplinaridade e os desafios da
docência no ensino superior;
•

Recurso Tarefa (Moodle);

•

Fóruns de dúvidas.

Dezoito professores apresentaram suas ideias e foram as seguintes: uso de blog
para depoimentos sobre vivências médicas diárias; uso de tecnologias (blogs,
twitter, facebook, youtube) com alunos de graduação em disciplina da área de
economia; desenvolvimento, pelos alunos, de materiais didáticos para a educação
básica para o ensino de morfossintaxe, numa proposta de integração da Faculdade
de Letras com a Faculdade de Educação; uso de fóruns ou facebook para melhor
debate de assuntos pertinentes ao campo do Direito; uso de ferramentas como
animações, applets, ambientes interativos para auxiliar e complementar o
aprendizado dos métodos numéricos; uso do AVA na disciplina fisiologia médica
com ênfase em endocrinologia; fazer experimentos e coletas de dados fora da sala
de aula e depois analisá-los, misturando turmas de diferentes cursos de graduação;
uso de webconferências e recursos ao ar livre apoiados por tablets; planejamento
estratégico para uma empresa; uso de simuladores virtuais para o estudo da
cinemática e da dinâmica dos mecanismos; uso do novo buscador “wolframalpha” no
ensino de matemática; uso de textos e vídeos no campo das ciências da religião;
obras cinematográficas no ensino de filosofia.
Ação 4: Elaboração e entrega de um pré-projeto de ensino inovador
Nessa ação os professores deveriam socializar as ideias enviadas de modo privado,
num fórum geral aberto a todos os participantes, já com as reelaborações a partir
dos feedbacks dados a cada postagem pela equipe de formação.
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Recursos utilizados:
•

Fórum de dúvidas;

•

Fórum para socialização das ideias;

•
Boletim informativo 2 contendo dicas sobre a escolha dos temas dos projetos,
o detalhamento das ideias postadas na Tarefa, escolha dos títulos.

3. Algumas considerações: refletindo sobre a experiência
O curso, ora relatado, promoveu intensa busca de compartilhamentos de ideias, de
formação de conceitos, de reflexões sobre as práticas pedagógicas, sendo realizado
em um ambiente híbrido - intercalado por momentos presenciais, semipresenciais e
a distância (via plataforma Moodle).
Santos (2002, 2010), ao discorrer sobre a comunicação nos cursos por meio de
Ambientes Virtuais de Aprendizagem, aponta que estes agregam interfaces e
permitem a produção de conteúdos e a seleção das informações circuladas no
ambiente. Por meio dos recursos disponibilizados, várias fontes de informação e
conhecimento podem ser criadas e socializadas. Além do acesso e das
possibilidades variadas de leituras, o aprendiz interage com o conteúdo digital e se
comunica com outras pessoas. Bruno (2010) também destaca que as discussões no
ambiente virtual de aprendizagem facilitam o diálogo entre os participantes,
permitindo a troca de experiências, o debate de ideias, a construção de novos
saberes, ao propiciar uma intensa interatividade.
Desta forma, acreditamos que o curso em sua dimensão formadora, pedagógica e
metodológica trouxe a todos os seus envolvidos inúmeras possibilidades de
coautoria, interação e colaboração, cumprindo seus objetivos e respondendo às
demandas formativas para a atuação docente na sociedade atual.

Referências
INUZUKA, Marcelo Akira; DUARTE, Rafael Teixeira. Produção de REA apoiada por
MOOC. In: SANTANA, Bianca; ROSSINI, Carolina; PRETTO, Nelson de Luca.
(Org.). Recursos educacionais abertos: práticas colaborativas e políticas públicas.
Salvador: EdUFBA, 2012.
LEMOS, André. Cibercultura, tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 4.
ed. Porto Alegre: Sulina, 2008.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.
BRUNO, Adriana Rocha et al. A constituição de redes de aprendizagem na
educação online: espaços de pesquisa na cibercultura. In: I Encontro Internacional
de Rede de Grupos de investigação: Educação e Tecnologia, I EIRET. São Paulo,
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
2010.
SANTOS, E. Educação online para além da EAD: um fenômeno da cibercultura. In:
SILVA, M.; PESCE, L.; ZUIN, A. (org.). Educação online: cenário, formação e
questões didático-metodológicas. Rio de Janeiro: Wak Ed, 2010. p. 29-48.
______. Ambientes virtuais de aprendizagem: por autorias livres, plurais e gratuitas.
Revista FAEBA: Educação e contemporaneidade. Salvador, v.11, nº18, p.417424, jul/dez. 2002.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

UMA ANÁLISE ACERCA DAS CONCEPÇÕES DA EAD EM
PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS DE PEDAGOGIA
A DISTÂNCIA
Sarah Mendonça de Araújo1, Maria Teresa Menezes Freitas2
1

Universidade Federal de Uberlândia/CEaD/sarahmend@hotmail.com
2

Universidade Federal de Uberlândia/CEaD/mtmfreitas@gmail.com

Resumo – Este artigo discorre sobre uma análise de projetos pedagógicos de
Cursos de Pedagogia a Distância de Instituições Públicas de Ensino Superior, no
que tange às concepções da Educação a Distância nesses documentos. A
pesquisa foi realizada por meio de uma análise bibliográfica e documental, tendo
como base os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância. Os
dados coletados revelam indícios da configuração da EaD nos projetos
pedagógicos enfocando na forma com que a concepção de educação a distância é
apresentada e como os alunos se familiarizam com a modalidade e são inseridos
no processo. Na análise empreendida destaca-se a falta de clareza da concepção
de EaD presente nas propostas pedagógicas, o que dificulta a definição dos
demais aspectos pedagógicos nos projetos, outro ponto importante a se destacar é
a importância que vem sendo dispensada à disciplina voltada para a familiarização
dos alunos com a modalidade a distância. Esse fato é considerado altamente
positivo devido às características da educação a distância e das habilidades e
saberes que ela requer dos discentes envolvidos nessa modalidade.
Palavras-chave: Educação a Distância, Projetos Pedagógico.
Abstract – This article discusses an analysis of pedagogical projects of Pedagogy
Courses Distance from Public Institutions of Higher Education regarding the
education settings Distance those documents. The survey was conducted through a
literature and document analysis, based on the Quality Benchmarks for Higher
Distance Education. The data collected reveal evidence of distance education
setting in educational projects focusing on the way that the design of distance
education is presented and how students become familiar with the sport and are
inserted in the process. In the analysis undertaken highlights the lack of distance
education design clarity present in the educational proposals, which complicates
the definition of other educational aspects in the projects, another important point to
emphasize is the importance that is being given to facing discipline for
familiarization students with distance mode. This fact is considered highly positive
due to education features distance and the skills and knowledge it requires of the
students involved in this modality.
Keywords: Distance Education, Educational Projects.

Introdução
A discussão acerca da concepção da modalidade a distância nos projetos
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pedagógicos aflora uma questão importante em relação à nomenclatura adotada
quando nos referimos a essa modalidade: ensino a distância ou educação a
distância? Moran (2002) considera o termo “educação” mais abrangente e
adequado, pois não se tem a pretensão de que o professor seja o principal sujeito, o
que nos remete ao “ensino”. O termo ensino, de acordo com Landim (1997), faz
referência à transmissão de conteúdos, instrução, treinamento, alguém ensina a
alguém, enquanto educação faz referência a um processo de ensino e
aprendizagem, o aluno é ativo no seu desenvolvimento, ou seja, envolve além de
atividades cognitivas, também a preocupação com o desenvolvimento de atitudes e
valores que contribuem para a formação humana. Essa distinção, de acordo com
Arruda; Mourão (2010), “é fundamental, pois fortalece o conceito de Educação a
Distância, que tem acompanhado a própria evolução da aprendizagem”. Estes
autores também consideram ser mais adequado utilizar o termo “educação”, pois
defendem que o ensinar e o aprender devem estar juntos.
Nos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância, é
utilizado o termo “educação”. O documento ainda chama a atenção para o fato de
que mais do que pensar a modalidade a distância, o primordial é a “compreensão de
EDUCAÇÃO como fundamento primeiro” (BRASIL, 2007, p. 7, grifo do documento).
Concordando com os aspectos apresentados acima, acreditamos que mais do que
ensinar ou aprender, educar nos remete a uma dimensão ampla que privilegia a
formação integral do cidadão.
A EaD é uma modalidade de educação com características peculiares,
caracterizada no Decreto Federal nº 5.622, de 19/12/2006, como sendo uma
modalidade de educação que utiliza os meios e tecnologias de informação e
comunicação nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos em diferentes
tempos e espaços. Neste contexto a educação a distância é apresentada como uma
forma de contribuir para a busca de possíveis soluções para os problemas da
educação, por meio da formação da população que não tem acesso ao ensino
superior de forma abrangente, o que justifica o grande apoio recebido por órgãos
internacionais, como o Banco Mundial e a UNESCO (PUCCI, 2010).
Em consonância com a caracterização da EaD no Decreto Federal nº 5.622,
diferentes autores conceituam a modalidade a distância enfatizando a separação
espaço temporal e a importância das tecnologias neste contexto. Para Moran (2002,
p. 1), a EaD é reconhecida como um “processo de ensino-aprendizagem
mediatizado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial
e/ou temporalmente”. Arruda e Freitas (2012, p. 17), por sua vez, apresentam uma
concepção dessa modalidade por meio da demonstração dos impactos sociais
ocasionados pela EaD. Estes autores afirmam que:
a EaD significa mudanças mais profundas nas relações sociais
estabelecidas no interior da escola e representa, dentre outras coisas, a
constituição de novos agentes pedagógicos, novos papéis para o professor
e, por que não, a constituição de um novo docente, com atribuições e ações
bem distintas da educação dita “convencional”.
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Conforme abordam os autores, a modalidade a distância implica mudanças
significativas nas instituições de ensino. Aspectos relacionados ao papel docente, à
avaliação, aos materiais didáticos, à gestão dos cursos merecem atenção e
requerem dinâmicas diferentes e, por vezes, muito mais complexas do que as de um
curso presencial. Preti (1996, p.47) enfatiza que o sistema de EaD:
[...] não deve ser visto como algo “supletivo”, que corre paralelo ao sistema
regular de educação, mas sim como parte integrante do mesmo, inspirado
em princípios, valores e práticas, solidamente fundamentados nas atuais
teorias científicas da educação e da comunicação.

De acordo com o autor, torna-se relevante que a Educação a Distância seja
considerada parte integrante do sistema maior e não uma “alternativa” paralela sem
a devida atenção que lhe deve ser dispensada. Trata-se de uma prática educativa
que utiliza metodologias diferentes das práticas desenvolvidas na modalidade
presencial e requerem, para sua oferta, a sua institucionalização nas universidades.
A Educação a Distância também é apresentada no Plano Nacional de
Educação (2001 – 2010) que estabelece
[...] um amplo sistema interativo de educação a distância, utilizando-o,
inclusive, para ampliar as possibilidades de atendimento nos cursos
presenciais, tanto os regulares como os de educação continuada,
observando as metas estabelecidas no capítulo referente a essa
modalidade de educação (PNE, 2000, p. 74).

Observamos que tal meta reforça a ideia de Educação a Distância como
mecanismo para aumento de vagas no ensino superior. Neste sentido refletimos se
seria uma forma de as instâncias governamentais oferecerem vagas para o ensino
superior com menor custo e, consequentemente, menor compromisso e qualidade,
somente para atingir metas requeridas por organismos nacionais e internacionais.
Apesar dessa primeira ideia que surge, sobretudo pelos ideais capitalistas e da
globalização, ponderamos que tal modalidade acarreta inúmeros benefícios à
população que necessita desse tipo de educação por diversos motivos, entre eles o
fato da modalidade a distância possibilitar uma maior flexibilidade de tempo e
espaço para desenvolver as atividades acadêmicas.
Levando em consideração o desafio e complexidade do cenário da EaD nas
instituições de ensino superior, o planejamento e caracterização da mesma nos
projetos pedagógicos se torna essencial, pois será o documento orientador tanto
para a coordenação como para a equipe que atuará nos cursos. Vale salientar que
esta complexidade, além de estar relacionada a questões relativas à metodologia
utilizada, ao perfil do aluno desta modalidade, atuação da equipe, recursos
financeiros, capacitação dos profissionais, produção de material didático, dentre
outras, também tem como pano de fundo o preconceito por parte de grupos de
professores, gestores, técnicos e até mesmo de alunos que não entendem a EaD
como uma oportunidade de inclusão social e de mudanças educacionais. Tais
mudanças implicam, de fato, alteração de padrões culturais e transformações nas
práticas pedagógicas, representando mais do que uma “inovação técnica”, mas uma
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“inovação social”. De acordo com Hobsbawn (apud Arruda e Freitas, 2012), a
inovação técnica é reconhecida como um setor flexível, relacionado ao material,
sendo assim mais simples de obter aceitação. A inovação social, para esse autor,
apresenta-se como um setor inflexível, representa transformações sociais que,
trazidas para o nosso contexto, sinalizam transformações significativas na prática
pedagógica e nas posturas dos educadores. Tal inovação, portanto, pode gerar
resistência em relação à modalidade de educação a distância e aos seus
desdobramentos e, por isso, essa postura pode ainda estar presente na realidade de
muitas instituições.
Sendo assim, a Educação a Distância que se encontra no auge das
discussões no contexto educacional, devido, sobretudo, ao seu considerável
crescimento, representa uma inovação social nas instituições de ensino superior e
requer, além da inserção das novas tecnologias da educação, uma mudança na
cultura educacional, com novas metodologias, novas configurações acadêmicas,
financeiras e administrativas. Somente por meio dessas transformações,
acreditamos que a institucionalização da EaD nas instituições de ensino superior
poderá se tornar satisfatória e significativa para a formação docente e discente.

Metodologia
Este artigo apresenta parte do resultado de uma pesquisa desenvolvida no ano de
2013 no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Uberlândia que
teve como objetivo verificar o lugar do ensino de Geografia nos cursos de Pedagogia
a distância, tendo em vista a grande expansão dos cursos oferecidos na modalidade
a distância no país, sobretudo no âmbito da formação de professores.
Os cursos de Pedagogia foram escolhidos como foco de investigação por se
tratar de um campo voltado para a formação da maioria dos profissionais que atua
nos anos iniciais do ensino fundamental e por ser o curso que faz parte da minha
formação acadêmica. Utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica e
documental. Foram analisados projetos pedagógicos de Cursos de Pedagogia a
distância de 21 instituições públicas federais que ofertam cursos no âmbito do
Sistema Universidade Aberta do Brasil.
A escolha pela análise do projeto pedagógico dos cursos ocorreu por
considerarmos que esse documento expressa os princípios de como se dará, ou
pelo menos de como foi pensada a prática pedagógica para os cursos. De acordo
com Vasconcelos (2008), um projeto de curso requer um trabalho reflexivo e
investigativo de toda a equipe envolvida e, por isso, não deve ser algo imposto.
Caso seja elaborado de forma participativa, consciente e reflexiva, poderá ser um
facilitador do desenvolvimento e da organização do curso e possibilitará atingir a
qualidade do trabalho desenvolvido.
Entretanto, cabe ressaltar que no fazer
pedagógico, muitas vezes, as atitudes tomadas são baseadas em soluções urgentes
sem uma reflexão sobre as situações que ocorrem no ambiente educativo. O Projeto
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pode ser considerado uma forma de tentar resolver possíveis problemas por meio de
planejamentos e reflexões anteriores, num processo de revisão e replanejamento
contínuos. Vasconcellos (2008, p. 169) reconhece o Projeto Político Pedagógico
como um “instrumento teórico metodológico para a intervenção e mudança da
realidade”.
A análise dos projetos foi realizada tomando por base a última versão
publicada dos Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância, que
inclusive estão sendo atualmente discutidos. Os Referenciais de Qualidade para
Educação Superior a Distância foram elaborados a partir da discussão entre
especialistas da área. Houve uma primeira versão não oficial, publicada na página
do MEC em 1998 que posteriormente foi substituída por uma versão oficial com um
caráter mais amplo em 2003. Esse documento foi atualizado em 2007 contando
também com a apreciação dos especialistas e das instituições que oferecem cursos
na modalidade a distância. Extrapolando essa discussão, o documento teve por
base também os resultados das avaliações de vários programas de educação a
distância em andamento no país (BRASIL, 2007). No parágrafo único do Art. 7° do
Decreto n° 5.622 consta que os atos relativos à Educação a Distância serão
baseados nos Referenciais de Qualidade para Educação a Distância.
Vale salientar que o referido documento é considerado uma orientação para o
desenvolvimento dos cursos oferecidos na modalidade a distância e não têm força
de lei, mas são importantes norteadores das práticas que estão sendo
desenvolvidas. A última versão, publicada no ano de 2007, diferencia-se em relação
às versões anteriores pela inclusão dos polos de apoio presencial de acordo com a
Portaria Normativa n° 2, de janeiro de 2007.
Consideramos tal aspecto significativo, pois nos polos de apoio presencial são
desenvolvidas as atividades presenciais como avaliações, encontros e seminários. É
também neste local que os tutores presenciais desenvolvem seus trabalhos de
acompanhamento e suporte aos alunos, sendo, portanto, necessária uma estrutura
adequada de apoio à oferta dos cursos. A CAPES vem envidando esforços no
sentido de avaliar a estrutura dos polos por meio de visitas técnicas com vistas à
avaliação das condições físicas do local e do quadro de pessoal que atenderá no
polo. Dessa avaliação deriva uma classificação: (AA) para os polos avaliados como
aptos, (AP) são polos com pendências e (NA) são polos não aptos. Os polos
considerados não aptos são notificados. Para continuarem fazendo parte do sistema
UAB, os polos deverão apresentar um plano de revitalização e passar por nova
avaliação.
Em função do exposto, ressaltamos a necessidade de os professores,
coordenadores e/ou demais membros da instituição também participarem da
avaliação dos polos, de estarem presentes e cientes da realidade dos mesmos, o
que poderia facilitar o planejamento das atividades, bem como a aproximação da
equipe e dos alunos que frequentam o polo de apoio presencial.
O texto de apresentação dos referenciais realça a importância atribuída à
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garantia de êxito no processo de formação educativa, independentemente da
modalidade a ser adotada pela instituição formadora. O documento evidencia a
importância de se considerar que não há um modelo de Educação a distância a ser
seguido. Os programas planejam seus diferentes formatos e solicitam recursos de
acordo com a natureza de seu curso e de suas condições contextuais, conforme
registra o primeiro parágrafo do documento:
A natureza do curso e as reais condições do cotidiano e necessidades dos
estudantes são os elementos que irão definir a melhor tecnologia e
metodologia a ser utilizada. (...) Assim, embora a modalidade a distância
possua característica, linguagem e formato próprios, exigindo
administração, desenho, lógica, acompanhamento, avaliação, recursos
técnicos, tecnológicos, de infra-estrutura e pedagógicos condizentes, essas
características só ganham relevância no contexto de uma discussão política
e pedagógica da ação educativa. (BRASIL, 2007, p. 7)

Os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância são
organizados de acordo com os seguintes tópicos que se articulam e que devem
estar expressos nos Projetos Pedagógicos dos cursos: concepção de educação e
currículo no processo de ensino e aprendizagem; sistemas de comunicação;
material didático; avaliação; equipe multidisciplinar; infraestrutura de apoio; gestão
acadêmico-administrativa e, por fim, sustentabilidade financeira.

Resultados e discussões
Analisando os tópicos importantes que devem ser tratados nos Projetos
Pedagógicos de cursos a distância, de acordo com os Referenciais de Qualidade
para a Educação Superior a distância, vamos nos ater, no presente trabalho, em
dados coletados que revelam indícios da configuração da EaD nos projetos
pedagógicos enfocando na forma com que a concepção de educação a distância é
apresentada nesses documentos e como os alunos conhecem a modalidade e são
inseridos no processo.
Para analisarmos o aspecto da familiarização com a modalidade a distância,
verificamos se há nos projetos a descrição do que se entende por Educação a
Distância e se há demonstração das suas características e especificidades.
Observamos também se há previsão da oferta de disciplinas que contemplem as
particularidades da EaD e que aproxime os alunos da tecnologia que será utilizada,
visando, assim, a familiarização com a modalidade.
Os números demonstram, conforme nos mostra o Gráfico1 abaixo, que na maioria
dos projetos não houve uma preocupação em se definir com clareza uma concepção
de EaD, assim como não há também menção às características e às especificidades
dessa modalidade de educação nas instituições.
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especificidades de EaD

Gráfico 1 – Percentual de projetos que explicitam as concepções e especificidades da
EaD

Diante dessas informações, cabe-nos refletir como será desenvolvido o trabalho dos
profissionais da equipe que atuará no curso a distância, se não há nos projetos
analisados a definição das concepções e as características dos trabalhos a serem
desenvolvidos para se chegar aos objetivos almejados. Acreditamos que na
concepção de educação, parte essencial de um projeto pedagógico, torna-se
necessário abordar qual a compreensão que se tem em relação à EaD. A clareza
dessa concepção norteará a definição de outros aspectos fundamentais, como: o
papel dos profissionais envolvidos, a metodologia a ser utilizada, o sistema de
avaliação, dentre outros. Paula et al. (2004) apresenta como uma das maiores
dificuldades na implantação de cursos a distância, a falta de informação sobre o que
de fato é a EaD e observa que:
Todos devem ter clareza das características da EaD e da Proposta
Pedagógica do Curso para que as práticas não se tornem individualizadas,
mas sim que todos se sintam como peças de uma engrenagem, garantindo
assim a ação conjunta em prol da qualidade do curso em todos os seus
segmentos (PAULA et al., p.7, 2004).

Quanto à proposta de uma disciplina destinada à familiarização do aluno com a
modalidade, verificamos, conforme o Gráfico 2, que 90% das propostas curriculares
apresentam disciplinas obrigatórias voltadas à familiarização do aluno com as
tecnologias e com a educação a distância. Estas disciplinas, geralmente,
apresentam como objetivo aproximar os alunos da modalidade a distância, tanto no
sentido do entendimento sobre os conceitos e características da EaD, quanto em
relação às condições mínimas para a utilização das tecnologias. Nos projetos
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analisados, estas disciplinas são denominadas de diferentes formas, como por
exemplo: Introdução à Educação a Distância, Alfabetização Digital, Metodologia da
Educação a Distância, Fundamentos da Educação a Distância, Educação Aberta e a
Distância, dentre outros.
0%
5%

5%
Apresentam disciplina
obrigatória na área de EaD
Não apresentam disciplina
obrigatória na área de EaD
Apresentam disciplina na
área de EaD como optativa
90%

Gráfico 7 – Percentual de matrizes curriculares que apresentam disciplina obrigatória
na área de EaD

Nos Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância há
orientação para que o
projeto pedagógico do curso preveja, quando necessário, um módulo
introdutório que leve ao domínio de conhecimentos e habilidades básicos,
referentes à tecnologia utilizada e/ou ao conteúdo programático do curso,
prevendo atividades de acolhimento do estudante, assegurando a todos um
ponto de partida comum (BRASIL, p.10, 2007).

Acreditamos que a oferta dessas disciplinas na maioria das instituições revela
uma perspectiva favorável, tendo em vista que a aproximação do aluno com a
tecnologia é fundamental para que o estudante não desista do curso por
desconhecimento ou por considerar-se incapaz de desenvolver suas atividades num
ambiente ainda desconhecido para ele.

Conclusão
No processo de produção de um projeto pedagógico para um curso a distância, há
de se considerar as especificidades da modalidade de educação, a fim de atender
aspectos relativos à sua contextualização, às interações professor, aluno e tutor, à
metodologia de ensino, aos meios de comunicação, à organização técnicoadministrativa, dentre outros. Ou seja, os projetos de cursos a distância não podem
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ser mera reprodução daqueles que são elaborados para cursos presenciais.
Na caracterização dos projetos pedagógicos, constatamos que aspectos
importantes da realidade da educação a distância ainda não são devidamente
detalhados e planejados. Torna-se inquietante tal realidade, tendo em vista que os
projetos pedagógicos dos cursos analisados são geralmente produzidos por
profissionais que têm como objeto de estudo a educação, o pedagógico e deveriam
estar atentos a tais necessidades.
Dentre os itens que foram analisados, destacamos a falta de clareza do que é
um curso a distância e qual a concepção de EaD presente nas propostas, o que
dificulta a definição dos demais aspectos pedagógicos nos projetos. Na análise
empreendida, destacamos a importância que vem sendo dispensada à disciplina
voltada para a familiarização dos alunos com a modalidade a distância. Este fato é
considerado altamente positivo devido às características da educação a distância e
das habilidades e saberes que ela requer dos discentes envolvidos nessa
modalidade. Importante salientar que esta caracterização deve ter como base
essencial os sujeitos envolvidos bem como a clareza dos objetivos educacionais que
se quer alcançar.
Não se trata, simplesmente, de uma discussão sobre tecnologia, internet ou
rede, que são as primeiras ideias que surgem quando nos voltamos para a
Educação a Distância. Há outras questões que devem compor o debate. Torna-se
cada vez mais importante compreendermos as diferentes faces que perpassam a
prática desenvolvida na Educação a Distância. Concordamos com Zuin (2006, p.
948) ao apresentar como um dos grandes desafios da EaD “fornecer condições para
que os professores ausentes se tornem presentes”.
Deste modo, a questão que se impõe é a importância de uma compreensão
mais crítica e aprofundada em relação às concepções da EaD, e para além disso,
sobre os modos de se fazer e pensar a educação no ensino superior, especialmente
nos cursos voltados para a formação de professores para atuarem na educação
básica.
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Tutoria em EaD: há formação para o exercício da prática?
*******************, ******************

Resumo
Partindo da indagação sobre a existência de uma formação para a prática da
tutoria na educação a distância – EaD, o texto apresenta uma contextualização da
EaD no Brasil identificando elementos que deram origem à Universidade Aberta do
Brasil – UAB. Tendo por base a legislação específica, salienta a ausência de
definições mais claras quanto aos processos formativos e quanto aos termos nele
implicados. Ao eleger o tema da tutoria, apoiando-se em estudiosos da área como
Henriques et. al. (2009), Sales e Nunes (2012) e Souza et. al. (2008), o texto
ressalta, entre outros aspectos, as ações que são esperadas dos tutores, bem
como os indicativos do processo institucional de seleção destes atores. O trabalho
também se pauta em pesquisa empírica desenvolvida com tutores que atuam em
cursos de EaD. A diversidade de significado do termo tutoria e a decorrente
multiplicidade de papéis ao lado da ausência de definição mais clara sobre seu
processo formativo, transforma-se em um cenário que sustenta dúvidas quanto à
valorização da educação a distância e de seus atores. Deixar a formação dos
tutores sem uma diretriz, não seria deixar à deriva um processo formativo que
impacta diretamente na qualidade dos cursos ofertados?
Palavras-chave: Tutoria – Educação a distância – Formação de tutores
Abstract
Starting from the question about the existence of a training for the practice of
tutoring in distance education - distance education, the text presents a context of
distance education in Brazil by identifying elements that gave rise to the Open
University of Brazil - UAB. Based on the specific legislation, highlights the absence
of clearer definitions regarding the training processes and the terms involved in it.
When choosing the theme of mentoring, relying on scholars in the field as
Henriques et. al. (2009), Sales and Nunes (2012) and Souza et. al. (2008), the text
points out, among other things, the actions that are expected from tutors, and
indicative of institutional selection process of these actors. The work also is guided
on empirical research conducted with tutors who work in distance education
courses. The diversity of meaning of the term mentoring and the resulting
multiplicity of roles alongside the absence of clearer definition of their formative
process, becomes a scenario that supports doubts as to the value of distance
education and its actors. Leave the training of tutors without a directive would not
let drift a formative process that directly impacts the quality of the courses offered?
Keywords: Mentoring – Education the distance – Formation tutors
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1. A EaD no Brasil
A estruturação de um curso a distância é definida, no Brasil, por documentos oficiais
e, dentre eles, temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº.
9.394 – sancionada em dezembro do ano de 1996, que diz ora do ensino a
distância, ora da educação a distância, reconhecendo, no primeiro caso, como uma
alternativa de complementação de carga horária que permita a concretização da
formação escolar presencial tradicional. Nesta lei, na seção III do capítulo II, que
trata do ensino fundamental, há um indicativo de que o mesmo deve ser presencial,
sendo possível a utilização do ensino a distância (grifos nossos) como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Nas Disposições
Gerais podemos encontrar um artigo, o 80º., que enuncia sobre a obrigação do
Poder Público em incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de
ensino a distância (grifos nossos) em todos os níveis e modalidade de ensino, além
de dizer que
§ 1º. A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será
oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.
§ 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de
diploma relativos a cursos de educação a distância.
§ 3º. As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a
distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas
de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas.
§ 4º. A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e
de sons e imagens;
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos
concessionários de canais comerciais (BRASIL, 1996b).

No texto que trata das especificidades dessa forma de ensinar a distância, há
a menção não só do ensino, mas também da educação a distância que deve ser
oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Porém, não foi
explicitada a diferença entre um e outro termo, o que sugere, em uma análise
simples, pensar em ensino como a transmissão de conhecimento e em educação a
distância como uma modalidade específica, através da qual o ensino pode ocorrer.
Anteriormente à sanção da LDB 9394/96, tivemos a criação da Secretaria de
Educação a Distância – SEED – a partir do Decreto de número 1.917, em 27 de
maio do mesmo ano, que aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Educação e do
Desporto, além de outras providências. No anexo I do referido Decreto temos o
delineamento da Estrutura Regimental do Ministério da Educação e do Desporto,
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ficando estabelecido no capítulo I sua natureza e competência, deixando claro que a
educação a distância está dentre eles. Logo, no capítulo seguinte que trata da
estrutura organizacional, temos a Secretaria de Educação à Distância como órgão
de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, que têm, dentre suas
competências do artigo 27, algumas citadas abaixo:
I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e
implementação da política de educação à distância;
II - articular-se com os demais órgãos do Ministério, as Secretarias de Educação dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, as redes de telecomunicações
públicas e privadas, e com as associações de classe para o aperfeiçoamento do
processo de educação à distância;
III - planejar, coordenar e supervisionar a execução de programas de capacitação,
orientação e apoio a professores na área de educação à distância;
IV - apoiar a adoção de tecnologias educacionais e pedagógicas que auxiliem a
aprendizagem no sistema de educação à distância;
VI - planejar, implementar e avaliar programas de educação à distância nos Estados,
Municípios e no Distrito Federal, em articulação com as Secretarias de Educação
das Unidades da Federação e com a rede de telecomunicações;
VIII - otimizar a infra-estrutura tecnológica dos meios de comunicação, visando a
melhoria do ensino (BRASIL, 1996a, p. 10 e 11).

Há, pela primeira vez, a menção sobre a capacitação de profissionais para
atuarem na EaD, desde os anos de 1979, quando a EaD foi apresentada ao então
ministro da Educação, Jarbas Gonçalves Passarinho, pelo conselheiro do Conselho
Federal de Educação, Newton Lins Buarque Sucupira, na Universidade de Brasília.
No entanto, somente o professor é citado, conforme podemos verificar no item III do
artigo acima. Ou seja, ainda não há o reconhecimento da tutoria nesse processo
educacional. Quase uma década mais tarde, é firmado pelo Decreto nº. 5.622 sobre
a responsabilidade das instituições ofertantes na capacitação de professores e
tutores, uma vez que o texto caracteriza
a educação a distância como modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL,
2005b).

Uma década após a criação da LDB 9394/6, um importante passo é dado com
a criação da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, que tem o intuito de desenvolver
a modalidade de educação a distância, expandir e interiorizar a oferta de cursos e
programas de educação superior no Brasil (BRASIL, 2006b).
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2. A tutoria
Há uma gama de definições para a tutoria, diferentemente registradas nos
documentos oficiais, nos estudos da área, e nos projetos pedagógicos dos cursos a
distância.
Dentre os documentos oficiais, temos Os Referenciais de Qualidade para a
Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007b, p.21) que definem o tutor como:
“(...) um dos sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica. Suas
atividades desenvolvidas a distância e/ou presencialmente devem contribuir para o
desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e para o
acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico”.

No que se refere aos tutores da Universidade Aberta do Brasil, o site da
UAB/Capes deixa claro que “tutor é o profissional selecionado pela IPES1 vinculada
ao Sistema UAB para o exercício das atividades descritas a seguir”2,:
Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os estudantes;
Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;
Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes;
Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA e
responder às solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 horas;
Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes;
Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes;
Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela instituição de
ensino;
Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à
coordenação de tutoria;
Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor
responsável;
Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais nos
polos, em especial na aplicação de avaliações. (Disponível em
<http://uab.capes.gov.br/index.php/sobre-a-uab/como-participar/17-conteudoestatico/conteudo/50-tutor>. Acesso em 28Jul2015)

Mas a mesma fonte ressalta que “cabe às instituições de ensino determinar,
nos processos seletivos de tutores, as atividades a serem desenvolvidas para a
execução dos Projetos Pedagógicos, de acordo com as especificidades das áreas e
1
2

Instituição Pública de Ensino Superior
Disponível em: <http://uab.capes.gov.br/index.php/sobre-a-uab/como-participar/17-conteudoestatico/conteudo/50-tutor>. Acesso em 28Jul2015.
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dos cursos”3. Enfatiza também que o tutor deve possuir formação de nível superior e
experiência mínima de um ano no magistério do ensino básico ou superior. Mas
caso não comprove essa experiência, deve comprovar formação pós-graduada ou
vinculação a programa de pós-graduação para poder exercer a função e fazer jus a
bolsa mensal4. Fica, assim, claro que o tutor deve estar vinculado a algum programa
de pós-graduação ou ser profissional vinculado ao ensino básico público. Isso pode
ser conferido pelo texto da Lei 11.273/2006 que diz no Artigo 1º. que
§ 1o Poderão candidatar-se às bolsas de que trata o caput deste artigo os professores
que:
I - estiverem em efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino; ou
(Redação dada pela Lei nº 11.502, de 2007)
II - estiverem vinculados a um dos programas referidos no caput deste artigo
(BRASIL, 2006c).

Podemos dizer que o critério de seleção e os pré-requisitos exigidos revelam
algo sobre a definição das ações que se espera da tutoria, e portanto, a definição do
termo fica, ainda que indiretamente, visualizada pelos indicadores que apontam a
qualificação esperada – definições essas que, por vezes aparecem conflituosas.
Estudioso da área da EaD, Daniel Mill, no Dicionário de Verbetes do
GESTRADO – Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente, da
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, diz ser a tutoria um dos termos mais
controversos da EaD, tanto na sua terminologia - que revela concepções
diversificadas - quanto nas suas funções e competências que são variadas e até
contraditórias. A concepção de tutor, segundo ele, “recebe como sinônimos termos
do tipo: educador on-line, mentor, orientador virtual, monitor pedagógico, e-formador,
formador virtual, etc.”, mas conclui que “o tutor na EaD pode ser entendido como
aquele que apoia a construção do conhecimento e dos processos reflexivos de
estudantes”5.
Souza et al. (2008), dizendo do significado de tutoria, sinaliza que é “(...) uma
ação orientadora global, chave para articular a instrução e o educativo”6, o que não
difere do que é estabelecido pelos Referenciais de Qualidade para a Educação
Superior a Distância: “O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que
participa ativamente da prática pedagógica” (BRASIL, 2007b, p. 21).
Não somente sobre o significado do termo tutor, mas também sobre o seu
papel na efetivação do ensino e da aprendizagem na educação a distância,
Idem
Idem
5
Disponível em: <http://www.gestrado.org/?pg=dicionario-verbetes&id=227>. Acesso em: 05Jan2015.
6
SOUZA, C. A. et al. Tutoria na Educação a Distância. 2004. (Disponível em:
<http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/088-TC-C2.htm>. Acesso em: 05Jan2015).
3
4
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encontramos diversas concepções. Diversidade essa que abriga e está relacionada
a situações distintas. Por exemplo, um curso, ao ser oferecido por uma instituição,
cria possibilidade de abrir um maior número de turmas por não necessitar de um
espaço físico que acomode todos ao mesmo tempo. Com isso, o referencial teórico
selecionado por apenas um professor pode ser difundido, por meio dos tutores, em
cada uma das turmas, evidenciando, com isso, uma flexibilização das funções dos
agentes dessa nova configuração da educação.
2.1.

Como anda a formação de tutores?

Estudos atuais sobre a EaD e, mais especificamente, sobre os tutores
enfatizam que esses são profissionais que atuam em várias disciplinas de cursos
diversos, independente da afinidade de sua formação acadêmica com os conteúdos
dos mesmos e sem receber uma formação nos conteúdos com os quais irão
trabalhar. Formação essa que, na maioria dos casos, baseia-se somente no ensino
de utilização das tecnologias que, ainda sim, também não é suficiente perante a
prática que está por vir.
O trabalho de Henriques et. al. (2009) corrobora a afirmação anterior, uma
vez que a partir de seus estudos, concluiu que
Os resultados obtidos apontam que há a necessidade de refletir sobre os diferentes
aspectos do planejamento e da prática, bem como, que tipo de formação os tutores e
professores recebem para atuar com os alunos, seja no ambiente virtual, seja no real.
Foi possível identificar ainda a necessidade de formação continuada, principalmente
quanto ao contato com os alunos, pois os cursos de graduação pouco oferecem em
matéria de formação para atuação na modalidade EaD. Ficou evidente também que a
qualificação profissional dos tutores, seja presencial, seja a distância, se faz
necessária, pois é comum que este atue em várias disciplinas ao longo dos dois anos
em que é possível estar vinculado à UAB (HENRIQUES et. al., 2009, p.11080).

Documentos oficiais pouco dizem sobre a formação dos profissionais da EaD
e não encontramos nenhum que trate da formação do tutor, especificamente. O
Decreto 1.917 que aprovou a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos
cargos em comissão e funções gratificadas do Ministério da Educação e do
Desporto destacou em seu texto que a função da Secretaria de Educação a
Distância – SEED é: “planejar, coordenar e supervisionar a execução de programas
de capacitação, orientação e apoio a professores na área de educação à distância”
(grifos nossos) (BRASIL, 1996a, p. 10). No entanto, o que se refere à capacitação se
limita às essas diretrizes, não havendo um esmiuçar do que deve se basear essa
formação, tampouco sobre a formação dos tutores.
Na LDB 9394/96 não vemos qualquer menção à formação dos profissionais
para atuarem nessa modalidade de ensino. Já o documento “Ações Estratégicas em
Educação Superior a Distância em Âmbito Nacional” (BRASIL, 2005a) faz algumas
considerações a serem observadas na “modelagem” (termo utilizado pelos autores)
de um curso de EaD, como por exemplo, a disponibilização de ferramentas e
serviços que deem apoio pedagógico ao aluno, ao professor e à equipe de tutoria e
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monitoria. No entanto, não há qualquer menção quanto à necessidade de formação
dos profissionais que atuarão na EaD, seja dos professores e/ou dos tutores.
O Decreto de nº. 5.622, de 2005, que regulamenta o art. 80 da LDB 9.394/96,
caracteriza a educação a distância como modalidade educacional, ressaltando a
distância espacial e temporal entre professores e alunos e a necessidade de
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação para que ocorra a
aprendizagem. Enfatiza a utilização de metodologia, gestão e avaliação próprias,
podendo a EaD ser ofertada ( o que pode ser ofertada? A educação? Deixar mais
claro) em diferentes níveis e modalidades de educacionais. o Decreto ao
regulamentar a EaD, reconhece-a como uma das formas de se oferecer ensino,
formação.
No ano de 2010 foi criado o Fórum Nacional de Coordenadores do Sistema
Universidade Aberta do Brasil, para compor o Sistema UAB, com a finalidade de
apoiar e subsidiar a Diretoria de Educação a Distância da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Tais coordenadores são
oriundos das instituições de ensino superior integrantes da UAB e dentre as
atribuições desse Fórum, estão: a formulação de diretrizes; a definição de
parâmetros e critérios técnicos e pedagógicos que norteiem as ações do Sistema
UAB relacionados à infraestrutura de polos; oferta de cursos em polos de apoio
presencial; seleção e capacitação de tutores (BRASIL, 2010). No entanto,
consultando diversas fontes, como o próprio site7 da Capes que traz o registro do 8º.
Fórum Nacional de Coordenadores do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB),
a página da Universidade Estadual Paulista8, a UNESP, que também informa sobre
reunião ocorrida, já que não há uma fonte específica que registre as ações, os
encontros e os planejamentos, não há a sinalização da formação dos profissionais
da EaD como uma preocupação explícita desse Fórum de Coordenadores, apesar
dela estar indicada na Portaria 079 (BRASIL, 2010) como uma das atribuições desse
grupo de trabalho.
De forma geral, portanto, tomando por base o histórico de regulamentação da
EaD no Brasil, a formação de seus profissionais pode até aparecer como uma
preocupação dos legisladores, no entanto, não há diretrizes que a conduza. Logo, os
atores do processo educativo da EaD, na maioria dos casos, trabalham com aporte
teórico recebido nas graduações, mais precisamente nas licenciaturas, e recebem
algumas orientações práticas de operacionalização das ferramentas utilizadas nos
Ambientes Virtuais de Aprendizagem, os chamados AVAs, quando são selecionados
pelos cursos nos quais trabalharão. Seria essa a formação esperada para aqueles
7

Disponível em: <http://www.capes.gov.br/central-de-imagens/category/67-8-forum-nacional-decoordenadores-do-sistema-universidade-aberta-do-brasil-uab>. Acesso em: 15Mai2016.
8
Disponível em: <https://edutec.unesp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2262:7forum-nacional-de-coordenadores-da-universidade-aberta-do-brasilcapes&catid=26&Itemid=110&lang=pt-br>. Acesso em: 15Mai2016.
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que atuarão diretamente com os processos formativos no âmbito da educação a
distância? Essa formação dá conta minimamente da complexidade que espera os
tutores?

3. A pesquisa
Neste contexto e instigado por tais questões é que surge a pesquisa que, aqui
é brevemente apresentada. Seu objetivo é conhecer aspectos da formação do tutor
atuante na educação a distância, identificar o seu perfil e mapear o que ele vem
desempenhando na prática. Algumas questões de fundo norteiam a pesquisa do
ponto de vista teórico e empírico: “O perfil acadêmico do tutor condiz com a
disciplina na qual atua?”; “O tutor recebe formação/capacitação para atuar em um
curso a distância?”; “A formação recebida pelo tutor (caso haja) é focada no
conteúdo da disciplina em que atua?”; “A formação recebida pelo tutor (caso exista)
o capacita no uso das tecnologias inerentes aos cursos a distância?”; “O que os
tutores fazem na prática?”.
Por meio de contatos informais com os tutores de cursos de graduação,
alguns apontam que suas formações são condizentes com as práticas que exercem,
já que estão diretamente ligados aos professores das disciplinas, seja por serem
seus alunos em cursos de mestrado e/ou doutorado, seja por participarem
ativamente do planejamento e elaboração do curso.
Delineando melhor o foco de atenção, procuramos saber como é a formação
e a prática dos tutores que estão vinculados a Centros/Núcleos de Educação a
Distância, além de conhecer seus perfis acadêmico e profissional.
Para tanto, procuramos identificar iniciativas institucionais relacionadas à
capacitação de tutores; conhecer a cargo de quem está a formação dos tutores;
investigar sobre a prática dos tutores.
3.1.

A metodologia do estudo

Instigados por Calderano (1999), o desafio que assumimos é o desenvolvimento da
filosofia do “Realismo Crítico” de Bhaskar (2008) no plano prático da pesquisa social.
A investigação, bem como a análise que se pretende fazer dos dados, estão
ancoradas na abordagem filosófica desenvolvida em oposição ao positivismo e à
fenomenologia – o realismo crítico – de forma a superar os hiatos deixados por
essas correntes. Serão analisados o perfil, a formação e a prática dos tutores que
atuam em cursos a distância de universidades públicas que possuem Centros e/ou
Núcleos de Educação a Distância localizadas em um estado do sudeste brasileiro
Ampararmo-nos no realismo crítico como auxiliador da investigação indica
que estamos em busca do conhecimento realista que, segundo Japiassu e
Marcondes (2001), é a correspondência entre nossos juízos e a realidade de fato. O
reconhecimento que há uma realidade exterior, autônoma e independente do
conceito que temos dela pode afastar-nos do conhecimento limitado, falível, em prol
do conhecimento do domínio real.
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Dentro desta perspectiva, elegemos, nossos instrumentos de pesquisa
constituídos pela análise documental do que está instituído como formação dos
tutores da EaD, e pelos questionários aplicados ao conjunto de atores das EaD –
tutor, aluno, professor e coordenador de curso. A escolha pela análise documental
se mostra apropriada neste estudo, uma vez que, conforme Lüdke e André, os
documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas
evidências que fundamentam afirmações e declarações do pesquisador. (...) Não
são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surge num determinado
contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto (LÜDKE e ANDRÉ,
1986, p.39).
E por que a utilização de questionários? Primeiro porque acreditamos que não
teremos respostas a todas as questões de pesquisa por meio dos documentos, mas,
principalmente, por acreditarmos na existência de algo além do que é apresentado
nos textos oficiais, conforme nos alerta a filosofia do realismo crítico. O que é
esperado dos tutores com relação às suas práticas pode não ser o que realmente é
feito por eles, enquanto atores da EaD.
Com o propósito de conhecer as dimensões da tutoria, foi perguntado aos
diversos atores da EaD, dentre outras questões, sobre a sua formação profissional e
acadêmica, sobre o papel dos tutores na disciplina em que atuam; sobre a prática de
tutoria; sobre o papel do tutor.
Escolhemos como campo de estudo instituições federais de ensino superior
de um estado do sudeste brasileiro que possuem Centro de Educação a Distância –
Cead e/ou Núcleo de Educação a Distância – Nead. Dentre o total de instituições,
verificamos as que ofereciam cursos de licenciatura, já que julgamos ser importante
estudar sobre o perfil, a formação e o papel dos tutores em cursos formadores de
professores. Dentro desse perfil, encontramos 9 instituições: a Universidade Federal
de Alfenas – UNIFAL, a Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, a
Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, a Universidade Federal de Lavras –
UFLA, a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, a Universidade Federal de
Ouro Preto – UFOP, a Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, a
Universidade Federal de Uberlândia – UFU e a Universidade Federal de Viçosa –
UFV_englobando um total de 31 licenciaturas.
3.2.

ALGUNS ACHADOS: o que dizem os documentos oficiais sobre a
tutoria

Ancorados nos textos já encontrados nos sites das universidades pesquisadas,
trazemos aqui o que está sinalizado no Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas Modalidade a Distância da Universidade Federal de Alfenas
– UNIFAL, algo que nos despertou ainda mais o interesse pela pesquisa. Tal
documento diz
A tutoria a distância será realizada por meio de fax, telefone e internet. Cada aluno
será acompanhado a distância, em cada disciplina, por docentes de reconhecida
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competência o que compõe o quadro acadêmico da Universidade. Auxiliando tais
professores, haverá um corpo de tutores atuando a distância na Universidade. Será
criado um esquema de tarefas em que os estudantes contarão com sistema de
consulta capaz de esclarecer suas dúvidas por telefone, fax e Internet (UNIFAL,
2010, p.70).

Anuncia, já sem delongas, que “A atuação do tutor e, em grande parte,
responsável pelo sucesso do projeto” (UNIFAL, 2010, p.72). E que esse “deve atuar
de forma pró-ativa, tomando a iniciativa de comunicação com os alunos” (UNIFAL,
2010, p.72). No documento da referida Universidade ainda podemos ler:
Cada tutor deverá acompanhar 12 estudantes. Para tal contará com um sistema de
monitoramento da produção e participação dos alunos em atividades. Também
deverá monitorar os intervalos de tempo de contato telefônico com os alunos,
identificando aqueles que estão se afastando do curso (UNIFAL, 2010, p.72).

Esse sistema é denominado no Projeto Pedagógico da UNIFAL de
“apadrinhamento”, que “permitirá reduzir as possibilidades de evasão do aluno, uma
vez que caberá ao tutor um papel especial de socialização e aferição das
necessidades individuais daquele” (2012, p.72).
Não há uma menção específica sobre mediação, interação, forma de avaliar,
qualidade das postagens virtuais, exigência de feedbacks qualitativos. Há sim a
sinalização de que o acolhimento aos alunos é fundamental, uma vez que dentre os
requisitos para a função de tutoria a distância estão “boa comunicação interpessoal
e capacidade de acolhimento” (UNIFAL, 2012, p.74). Ainda no mesmo documento,
deparamo-nos com o indicativo das seguintes atribuições dos tutores:
manter contatos regulares com todos os estudantes durante o curso;
elaborar relatório para o professor sobre o rendimento dos estudantes e suas
dificuldades, com relação ao domínio de conteúdos e às avaliações realizadas;
auxiliar os estudantes no estudo dos conteúdos do curso, promovendo discussões e
debates nas ferramentas fórum e sala de bate-papo;
estimular e acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas em grupos,
mediando a interação entre os estudantes;
dedicar a devida atenção aos estudantes portadores de necessidades especiais,
buscando orientação e apoio específicos, quando for o caso;
avaliar, de forma contínua, sua própria atuação (UNIFAL, 2012, p. 96)

Quanto à formação, encontramos também no site da Universidade Federal de
Alfenas, a sinalização de existência de formação e capacitação permanente dos
docentes, tutores e técnicos administrativos envolvidos com a Educação a Distância,
já que afirmam que faz parte da política da instituição:
oferecer apoio acadêmico, proporcionando condições de recursos humanos e
materiais para o desenvolvimento de atividades na área de EaD; oferecer

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
treinamento para usuários do ambiente de aprendizagem PVANet; e prestar suporte
técnico e pedagógico em EaD às unidades da Universidade, incluindo todos os polos
operacionais (UNIFAL, 2012, p.).

Na Universidade Federal de Ouro Preto, há uma chamada9 para o curso de
capacitação de tutores na página virtual do Centro de Educação a Distância, no
entanto, o que despertou nossa atenção foi o fato de no texto estar escrito: “este
curso de Capacitação de Tutores em EaD destina-se apenas aos tutores em
exercício nos cursos do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD/UFOP) da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)”. Ou seja, será essa uma capacitação
em serviço? Não seria necessário fazê-la, ou mesmo iniciá-la anteriormente à
prática?
Nossa expectativa é que este trabalho de pesquisa poderá responde às
questões iniciais de estudo cujo foco é conhecer o perfil, a formação para o trabalho
e a prática dos tutores. Oxalá, possamos descobrir bons cursos de formação de
profissionais de EaD que estão condizentes com o que é exigido pela prática
educacional.
3.3.

ALGUNS ACHADOS: o que dizem os tutores pesquisados

Sobre a formação para a prática de tutoria, os 19 tutores que responderam ao
instrumento de pesquisa, de quatro instituições, sinalizaram terem realizado curso
para atuar na educação a distância, tendo como o principal responsável dessa
formação o Centro de Educação a Distância, o Cead. No entanto, apontaram
também outros proponentes da capacitação. Entre eles destacamos: outro Órgão da
Instituição à qual está vinculado, coordenador do curso em que atua como tutor ,
professor da disciplina em que atua como tutor , professor da disciplina em que
atuou como tutor, professor da disciplina em que atua como tutor e que é também
seu orientador/professor de curso de pós- graduação, professor da disciplina em que
atuou como tutor e que era também seu orientador/professor de curso de pósgraduação; formação por iniciativa própria.
Com relação aos conteúdos tratados nessa formação, por meio do
instrumento de pesquisa elencamos alguns temas, baseando-se no que a teoria
declara como importante à função. Ao listar estes temas, solicitamos que os tutores
sinalizassem se estes teriam sido “devidamente focalizado”, “superficialmente
focalizado” ou “não foi focalizado”. Os dados coletados nos permite apresentar esse
panorama com relação às respostas:

9

Disponível em:
<http://www.cead.ufop.br/site_antigo/index.php?option=com_content&view=article&id=105>.
Acesso em: 20Mai2016.
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Notamos claramente que o “papel do tutor” e “alguns aspectos gerais da
EAD”, são prioritariamente tratados, deixando a dimensão da “pesquisa educacional”
visivelmente, como menos presente se compararmos aos demais conteúdos. No
entanto esses dados nos aponta a necessidade de uma análise mais cuidadosa,
incluindo a realização de entrevistas de aprofundamento para identificar quais as
atribuições dos tutores têm sido divulgadas como seu papel.
Assim como já alertado por autores como Sales e Nunes (2012) sobre as demandas
da prática da educação a distância e a necessidade de estimularmos a autonomia
dos estudantes, considerando as demandas provenientes da distância temporal e
espacial entre alunos e professores/tutores, há que se considerar também a a
exigência que estes últimos, pratiquem uma educação não-tradicional, o que implica
em uma formação específica contínua. Isso é declarado pelos próprios autores, que
por sua vez se corroboram com outros
De acordo com Nevado, Magdalena e Costa (2002, p. 52), ‘o modelo pedagógico
tradicionalmente utilizado nos cursos de formação de professores, presenciais ou a
distância, segue a ideia de teorizar sobre transformações nas práticas educativas,
sem que essas transformações sejam vivenciadas no próprio ambiente de formação’
(SALES e NUNES, 2012, p. 126).

Logo, a formação dos tutores deve estar ancorada em um conhecimento
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amplo historicamente acumulado, linkado, de modo significativo, a conteúdos
específicos, envolvendo também a operacionalização das tecnologias e o
desenvolvimento da capacidade de humanizar a relação com os alunos a distância.
A formação assim concebida é um fator importante para que esses profissionais
tenham subsídios para construir um repertório teórico-metodológico, que por sua vez
desemboque no sucesso no âmbito do ensino e da aprendizagem.
No entanto, os dados iniciais obtidos a partir do instrumento de pesquisa – o
questionário – nos indicam o predomínio de uma formação focada mais na parte
tecnológica. Ressaltamos que entre os 19 tutores respondentes, 12 apontaram como
“devidamente focalizados” os itens “recursos tecnológicos” e 14 os “recursos da
plataforma a ser utilizada”. Não se trata de negar a importância dos estudos na área
tecnológica, isso seria um contrassenso. O que queremos salientar é que esse
conhecimento, de modo separado dos conteúdos específicos e das abordagens
pedagógicas deixam dúvidas quanto à qualidade do processo formativo.
Salientamos que cinco tutores disseram não ter sido focalizado o “conteúdo da(s)
disciplina(s) do curso para qual foi selecionado”; e sobre a “elaboração de material
didático”, seis tutores apontaram também como “não focalizado”.

Considerações Finais
Notamos, de modo geral, que os processos formativos do tutor ficam ainda à deriva,
da Instituição, dos cursos de licenciaturas, e, por vezes, ainda submetido aos
interesses e compreensões dos professores que, isoladamente assumem as
disciplinas em EAD, contando, para seu cumprimento, com uma equipe de tutores.
Não identificamos, entre os estudos feitos, uma política de formação consistente
para tutores, seja no plano nacional, seja no plano institucional.
Não estamos propondo a necessidade de uma padronização de cima para
baixo, tampouco uma regulamentação rígida quanto a essa formação. Estamos sim,
indagando se esta formação para os tutores, da forma como tem sido ofertada,
(quando é ofertada), se ela tem contribuído para a qualificação dos processos
formativos desenvolvidos à distância.
A ausência de diretrizes claras nacionais e institucionais quanto à qualificação
da formação dos tutores não estaria revelando um descaso com a educação a
distância e com aqueles que dão materialidade aos objetivos governamentais de
expansão universitária a qualquer custo? Por sua vez, a aceitabilidade de tal
situação por parte de seus atores não é também uma forma de fortalecer esse ciclo?
Negligenciar ou não reconhecer a atuação do tutor enquanto formador não é
também uma forma de escamotear a desvalorização do trabalho docente e
fragmentá-lo ainda mais?

Referências
BHASKAR, Roy. A Realist Theory of Science. London, New York: Verso, 2008.
BRASIL (1996a). Decreto nº. 1.917, de 27 de maio de 1996. Aprova a Estrutura
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Educação e do Desporto e dá outras providências.
Disponível em <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/d_1917>. Acesso em
13Out2014.
_____, (1996b). Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as
Diretrizes
e
Bases
da
Educação
Nacional.
Disponível
em
<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb>. Acesso em 13Out2014.
_____ (2005a). Documento de Recomendações “Ações Estratégicas em
Educação Superior a Distância em Âmbito Nacional”. Disponível em
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/acoes-estrategicas-Ead>. Acesso em:
20Out2014.
_____ (2005b). Decreto nº. 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o
artigo
80
da
LDB
9.394/96.
Disponível
em
<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/dec_5622>. Acesso em:20Out2014.
_____ (2006). Decreto nº. 5.800, de 08 de junho de 2006. Dispõe sobre o Sistema
Universidade
Aberta
do
Brasil - UAB.
Disponível
em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5800>.
Acesso em: 16Jan2015.
_____ (2006b). Lei nº. 11.273, de 6 de dezembro de 2006. Autoriza a concessão
de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de formação
inicial e continuada de professores para a educação básica.
_____ (2007). Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância.
Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refEad1>.
Acesso em: 13Out2014.
_____ (2010). Portaria nº. 079 de 14 de abril de 2010. Dispõe sobre os Fóruns
Nacional e Regionais de Coordenadores do Sistema Universidade Aberta do
Brasil – UAB.
CALDERANO, Maria da Assunção. Notas Introdutórias ao Realismo Crítico.
Trabalho apresentado na disciplina de Metodologia das Ciências Sociais do Curso
de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade
Federal de Pernambuco -UFPe, 1999 (circulação interna).
HENRIQUES, C. M. et. al. Formação dos profissionais que atuam na educação a
distância: reflexões a partir da prática na UAB/UFSM. Anais do IX Congresso
Nacional de Educação – EDUCERE , PUCPR, 2009, p.11080-11093. Disponível
em:
<http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/3327_1907.pdf>.
Acesso em 05Mai2016.
JAPIASSU, H. e MARCONDES, D. Dicionário Básico de Filosofia. Rio de Janeiro:
2001. 3ª. ed.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
LÜDKE, M. e ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.
São Paulo: EPU, 1986.
MILL, D. Verbete tutoria. In: GESTRADO – Grupo de Estudos sobre Política
Educacional e Trabalho Docente. Dicionário de Verbetes da Universidade
Federal
de
Minas
Gerais
–
UFMG.
Disponível
em
<http://www.gestrado.org/?pg=dicionario-verbetes>. Acesso em: 05Jan2015.
SALES, V. M. B. e NUNES, J. B. C. Formação de professores para a Ead: o uso das
TICs em questão. In: NUNES, J. B. C. e OLIVEIRA, L. X. de. (Orgs.) Formação
de Professores para as Tecnologias Digitais – software livre e educação a
distância. Brasília: Liber Livros, pp. 109-122, 2012.
SOUZA, A. R. B. de; SARTORI, A. S.; ROESLER, J. Mediação Pedagógica na
Educação a Distância: entre enunciados teóricos e práticas construídas. Rev.
Diálogo Educ., Curitiba, v. 8, n. 24, p. 327-339, maio/ago. 2008.
SOUZA, C. A. et al. Tutoria na Educação a Distância. 2004. (Disponível em:
<http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/088-TC-C2.htm>. Acesso em:
05Jan2015).
UNIFAL. Projeto Político Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas – Modalidade
a Distância. Universidade Federal de Alfenas. Alfenas, 2010.
Sites consultados
Disponível em <http://uab.capes.gov.br/index.php/sobre-a-uab/como-participar/17conteudo-estatico/conteudo/50-tutor>. Acesso em 28Jul2015
Disponível em: <http://www.gestrado.org/?pg=dicionario-verbetes&id=227>. Acesso
em: 05Jan2015.
Disponível em: <http://www.capes.gov.br/central-de-imagens/category/67-8-forumnacional-de-coordenadores-do-sistema-universidade-aberta-do-brasil-uab>.
Acesso em: 15Mai2016.
Disponível
em:
<https://edutec.unesp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2262:7forum-nacional-de-coordenadores-da-universidade-aberta-do-brasilcapes&catid=26&Itemid=110&lang=pt-br>. Acesso em: 15Mai2016.
Disponível
em:
<http://www.cead.ufop.br/site_antigo/index.php?option=com_content&view=article
&id=105>.
Acesso em: 20Mai2016.

___________________________________________________________________________

HUMANISMO E EDUCAÇÃO: A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
PROPOSTA PELA AULA FAESA É UM HUMANISMO?
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Resumo:
O tema deste artigo é a relação possível entre o humanismo e às metodologias
ativas, para tanto discutiremos os fundamentos epistemológicos, que sustenta a
Educação a Distância da aula FAESA. Dentro deste assunto queremos saber quais
são as condições mínimas necessárias, para se considerar a aula FAESA como
sendo uma metodologia ativa de tendência humanista? Por conseguinte, o nosso
objetivo será identificar os aspectos, que possibilitam considerar a Educação a
Distância da aula FAESA como sendo uma educação humanista. Consideramos
este tema relevante, uma vez que a educação está passando por uma profunda e
longa crise, portanto cabe a nós, que estamos envolvidos diretamente com a
educação, formular propostas, as quais possibilitem melhorar a qualidade do ensino,
sem esquecer de melhorar a qualidade de vivência do estudante; neste sentido a
Educação a Distância aula FAESA é uma tentativa de jogar luz sobre este momento
de transição em que nos encontramos. Em consonância com os procedimentos
tecnológicos a nossa pesquisa terá, por um lado, o caráter bibliográfico, uma vez
que terá como fundamento as teorias publicadas em livros e artigos; enquanto que
por outro será documental, uma vez que ser-nos-á necessário recorrer aos
documentos, que fundamentam esta metodologia. Ao final esperamos identificar se
a aula FAESA se enquadra dentro da denominação humanista da educação.
Palavras chave: Humanismo. Metodologias ativas. Educação a Distância Aula
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Faesa.

Summary:
The theme of this article is the possible relationship between humanism and active
methodologies, for both discuss the epistemological foundations that supports the
Distance Education of FAESA class. In this issue we want to know what are the
minimum necessary condi tions, to consider FAESA class as an active methodology
humanist trend? Therefore, our goal will be identify aspects that enable consider
Distance Education FAESA class as a humanistic education. We consider this
important issue, since education is going through a deep and long crisis, so it is up
to us who are directly involved with education, formulate proposals, which allow
improving the quality of education, without forgetting to improve the quality student
experience; in this sense the Distance Education FAESA class is an attempt to shed
light on this time of transition in which we find ourselves. In line with technological
procedures in our research will, on the one hand, the literature character, since it will
have as a foundation the theories published in books and articles; while the other
document will once be in the necessary to use documents that support this
methodology. At the end we expect identify the FAESA class fits within the humanist
name of education.
Key words: Humanism. active methodologies. FAESA class.

O tema que desejamos pesquisar diz respeito à aula FAESA, para tanto
avaliaremos as características fundamentais deste processo ensino-aprendizagem, a
fim de sabermos se ela se enquadra dentro da doutrina humanista. As metodologias
ativas hoje em dia fazem parte do quotidiano das escolas, são discutidas em
congressos e analisadas em diversos artigos e livros: como podemos perceber este é
um tema candente dentro das discussões acadêmicas. Indistintamente, percebemos
que as metodologias ativas se tornaram o caminho para efetivar as mudanças na
educação, que tem necessidade de enfrentar as complexidades encontradas na sala
de aula, ao mesmo tempo que podem auxiliar na ressignificação das ações
educacionais.
Ao nos colocarmos frente a frente à aula FAESA surgiu a preocupação em
saber, quais as são bases epistemológicas, que fundamentam este processo de
ensino-aprendizagem. Todo e qualquer processo que tenha a pretensão de se tornar
uma metodologia científica deve se apoiar em um quadro teórico referencial bem
definido, para não se tornar apenas um agrupamento de técnicas sem uma conexão
lógica. Portanto, o problema que nos move pode apresentado da seguinte maneira:
qual o fundamento epistemológico, em que se sustenta a metodologia ativa
denominada de aula FAESA? Num primeiro contato com esta metodologia
percebemos, que ela pode ser um caso de humanismo, entretanto por não haver
teorias publicadas a seu respeito somente com uma investigação mais aprofundada
poderemos chegar a uma posição mais clara.
Ao nos debruçarmos sobre este tema temos como objetivo avaliar se a aula

FAESA pode ser classificada como sendo uma educação humanista, porquanto é
necessário justificar a base teórica em que ela repousa, a fim de que possamos
sustentar a sua validade científica.
Ao olharmos para educação atual não podemos deixar de ver a falta de sintonia
entre as práticas pedagógicas e a realidade em que está inserida. As metodologias
utilizadas até então não valorizam as competências dos discentes, nem mesmo a
capacidade de reflexão, ou ainda o posicionamento deles frente às pesquisas
científicas. Por este motivo estudar esta metodologia ativa é importante, visto que as
mudanças técnicas, éticas e profissionais na atualidade não permitem, que utilizemos
um processo de ensino-aprendizagem, o qual foi criado para um determinado fim e
para uma determinada época, cuja a forma e conteúdo foram atropelados pela roda
da História. Sem embargo, não podemos olhar para as metodologias ativas como se
elas fossem o toque de condão, que irá salvar a educação, porquanto elas são apenas
pontos de partida para repensarmos a educação contemporânea.
A sociedade ocidental tem como característica fundamental a inquietude
epistemológica dos seus membros, por isso as novidades técnico-científicas são
marcantes no nosso dia a dia. Entretanto, ainda é possível ver dentro das escolas a
utilização de métodos típicos de uma sociedade, que aos poucos nós vemos dar os
seus últimos suspiros. Isto é interessante, uma vez que vemos a mudança no mundo
à nossa volta e nos recusamos, enquanto professores, a mudar os nossos métodos
de lecionar.
Dito isto evidencia-se o porquê deste trabalho se tornar tão importante, visto
que a sociedade necessita de uma educação, que se paute pela ética e crítica, que
seja transformadora e reflexiva, não obstante ao mesmo tempo possa ser útil e
produtiva. Sem esquecer que o principal elemento é o aprendiz e as suas
especificidades, portanto urge criarmos novas metodologias, que o insiram no
processo de ensino-aprendizagem como membros partícipes da criação do
conhecimento. Não podemos olvidar, que os nossos estudantes são educados, bem
ou mal eles o são, por isso o papel da escola não deve ser educar para a vida ou para
o trabalho, contudo deve ser o local em que o estudante possa desenvolver um
conhecimento, que seja capaz de lhe fornecer condições de não só acompanhar as
mudanças do mundo, como também possa colocá-lo como o elemento primeiro desta
transformação.
Não podemos esquecer, que a nossa educação e a sua metodologia usada nas
escolas têm os seus pilares apoiados sobre a Ciência Moderna, cujas características
mecanicista, reducionista e fragmentária remontam a René Descartes (1596-1650) e
Isaac Newton (1643-1727). Por influência desta herança tão profunda o mundo
acadêmico se submeteu à alta especialização, à qual deseja alcançar a maior
eficiência técnica, consequentemente as escolas dividiram o conhecimento em
diversas partes e séries, em que a comunicação entre estas partes tornou-se
estanque.
Para que possamos alcançar o nosso objetivo nesta investigação faremos uso
de uma metodologia, que tem como característica ser uma pesquisa qualitativa,
segundo a natureza da coleta dos dados; ela será bibliográfica e documental quanto

aos procedimentos tecnológicos. Enquanto bibliográfica usou livros, artigos científicos
e teses tanto físicos como on line (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD) <http://bdtd.ibict.br/>; Banco de teses USP <http://www.teses.usp.br/>; Site
CAPES <http://www.periodicos.capes.gov.br/>); enquanto pesquisa documental
analisamos os dados oficiais disponibilizados pela FAESA. Por este motivo ser-nos-á
lícito estudar a origem tanto do humanismo como das metodologias ativas, a fim de
conseguirmos o suporte teórico necessário, para discutirmos os fundamentos
epistemológicos da aula FAESA.
A fim de bem conduzir a coleta, a sistematização e a análise foi-nos obriga-tório
sequenciar os procedimentos de dados em quatro etapas. Num primeiro momento
mostrou-se promissor fazer a seleção do material relevante para o entendimento da
relação entre humanismo e aula FAESA, a fim de que tivéssemos condições de
apresentar as bases epistêmicas desta possível relação (humanismo-aula FAESA)
contemplando os aspectos, os quais aproximam aquela doutrina filosófica desta
metodologia ativa: o desenvolvimento do humanismo; as mudanças históricas; o
surgimento de novos processos de ensino-aprendizagem; a elaboração da aula
FAESA.
Num segundo momento tentaremos apresentar as características básicas do
humanismo e da aula FAESA, a fim de que pudéssemos justificar a hipótese da aula
FAESA ser um humanismo. Ao associar esta doutrina àquela metodologia esperamos
demonstrar a sua preocupação humanística com o discente reflexivo, questionador,
inovador e preocupado com os valores humanos.
Por fim procuramos sintetizar as informações de tal modo, que fosse possível
apresentar a aula FAESA como uma metodologia ativa, que fundamenta os seus
passos sobre a valorização da educação humanista. Esperamos, que esta relação se
evidencie através na reflexão de diversos pensadores, que discutem as metodologias
ativas com o intuito de alterar o modelo educacional presente.
Os conceitos norteadores do nosso trabalho são: humanismo, metodologias
ativas e aula FAESA. Por humanismo entendemos a ação, que tenha por fundamento
a valorização dos aspectos humanos em contraposição a toda e qualquer referência
ou interferência a algo supra-humano.
Entenderemos por metodologias ativas o processo ensino-aprendizagem, que
possibilita a autonomia do discente nas suas escolhas sem qualquer forma de tutela
moral, ética, técnica, intelectual, etc.
Por fim, desejamos que a aula FAESA seja compreendida como uma
metodologia ativa de base humanista, que favoreça a autonomia na descoberta
científica, bem como nas ações quotidianas.
Antes de iniciarmos a tentativa de relação entre o humanismo e a aula FAESA
pretendemos definir o que seja o humanismo, a fim de que não paire dúvidas sobre o
nosso objetivo, por isso ao relacionarmos o humanismo e a educação devemos em
primeiro lugar esclarecer o que se encontra sob o selo humanismo. Assim, podemos
afirmar que o humanismo seria: “qualquer movimento filosófico que tome como
fundamento a natureza humana ou os limites e interesses do homem.” (ABBAGNANO,
2007, p. 518). Portanto, devemos entendê-lo este como um posicionamento, que não

admite a existência de algo além da natureza, visto que o significado da vida do
homem é dado por ele mesmo a tal ponto, que as suas escolhas não sofram
intervenções supernaturais, sendo assim o homem é responsável pela sua própria
vida.
Partindo desta concepção podemos indicar algumas características da
educação humanista: o aprendizado deve ser uma escolha do estudante e não uma
imposição dos professores; os elementos como motivação, aprendizagem, precisar
saber e querer saber são elementos indissociáveis da educação; o objetivo da
educação deve ser promover a automotivação do estudante para aprender; as notas
não são o fim básico da educação, pois o importante não é educar para a própria
satisfação do professor, por isso é preciso abandonar as questões objetivas, pois elas
não conseguem oferecer o feedback suficiente para se saber como o estudante está
se conduzindo na escola; os educadores humanistas não separam a Razão das
paixões, pois não se pode separar a cognição da afetividade como queria a educação
tradicional; o ambiente de aprendizado deve ser tal, que o estudante se sinta seguro
para aprender.
O pressuposto básico do humanismo é aceitar, que os indivíduos são diferentes
uns dos outros (EDWARS, 2001), por este motivo a primazia dos humanistas recai
sobre às necessidades do indivíduo, consequentemente tem como ponto central a
defesa de que a ação dos indivíduos não obedece a uma determinada
intencionalidade (KURTZ, 2000): este posicionamento é uma clara inversão das
teorias dos psicólogos cognitivistas, que defendem ser o processamento de
informação o fator primordial na aprendizagem do indivíduo.
Não desejamos aqui fazer uma história do humanismo, entretanto apenas
lembrar, que a sua existência perpassa um longo período da história Ocidental. Caso
desejarmos buscar a origem do humanismo moderno (naturalismo) chegaremos a
Aristóteles (383-322 a.C.) e a Sócrates (469-399 a.C.): na Grécia esta educação era
a própria paideia, assim como em Roma era a humanitas. Após um longo período de
obscurantismo religioso na idade Média a educação humanista retorna através do
studia humanitas, artes liberales; depois deste período temos o surgimento do
Iluminismo (Ciência e liberalismo), no qual vemos a educação humanista sofrer
diversas influências: aceita o pluralismo; defende a democracia liberal; exige a crítica;
legitima o relativismo cultural. Não obstante, à diversidade de pensadores que tratam
do humanismo educacional eles se aproximam em determinados pontos: admissão
da liberdade intelectual; pluralismo democrático; moral racional. Objetivo em comum
é abandonar o principii auctoritas na esfera epistemológica, ao mesmo tempo que
possa contribuir para a autonomia no campo sócio-político-moral.
Como fica claro em todas estas épocas a educação humanista tinha como
objetivo a plenitude da vida, além da preocupação com a prática cidadã e a busca
incansável pela cultural, pois desde os seus primórdios ele se caracteriza por rejeitar
à metafísica, pois se baseia na Razão e na Ciência, se localiza no fértil terreno do
liberalismo, bem como é antropocêntrico.
Apesar de se pautar pela Razão a educação humanista não desvaloriza as
emoções como fatores importantes na transformação do mundo, porquanto elas

podem contribuir para a intuição deste mundo ao mesmo tempo, que propicia a sua
recriação: numa linha nietzschiana poderíamos afirmar, que as emoções são mais
importantes do que a própria Razão.
Não devemos nos enganar com a aparente contradição entre Razão e emoções
no âmbito da Ciência, pois a Ciência sem a imaginação, propiciada pela educação
humanista, seria tão estéril como uma Ciência sem a Razão: da forma como foi
colocada esta relação percebemos como a educação humanista tem a difícil tarefa de
colocar lado a lado estas duas faculdades humanas.
O humanismo pode ser caracterizado por três princípios: filosófico; sóciopolítico; pedagógico. Na sua concepção filosófica o indivíduo é visto como um ser
racional, por isso tem autonomia nas suas escolhas; no que concerne ao fundamento
sócio-político o humanismo é defensor da igualdade entre os indivíduos, do mesmo
modo que advoga a democracia pluralista e a justiça igual para todos; por fim, temos
o princípio pedagógico, o qual se compromete com o desenvolvimento das
potencialidades do indivíduo.
Além destes princípios o humanismo pode ser dividido, por motivos puramente
didático, em secular e religioso. Aquele defende, que o indivíduo é capaz de se
desenvolver utilizando as suas próprias capacidades; ao passo que este advoga ser
a religião um importante componente na vida da pessoa.
Numa breve exposição podemos tentar indicar como a educação humanista,
apresentou-se em diversos períodos históricos. Não é de se estranhar, que ela
apresente as próprias características da doutrina humanista desenvolvida pelos
filósofos. Na Grécia clássica a educação desejava construir o homem como um ser
perfeito; a educação deveria desenvolver as potencialidades deste ser perfeito. A
educação humanista estava presente tanto na Grécia (Péricles; Sócrates; Protágoras;
Platão; Aristóteles; Isócrates) como em Roma com o chamado studia humanitatis. A
Idade Média foi tomada pela sombra da obscuridade religiosa e o humanismo foi
escanteado das discussões sobre a educação. Somente no século XVI os humanistas
tiveram condições de declarem guerra à ignorância, à violência e à opressão
perpetradas pela religião ao proporem a liberdade do homem. Este movimento
aumenta consideravelmente nos séculos posteriores a sua influência na educação
ficando como marca indelével da educação ocidental. Esta tradição da educação
humanista chega ao século XXI – eivada de teorias de autores tais como Immanuel
Kant; John Stuart Mill; Robert Maynard Hutchins – mantendo as suas características
básicas: defensora do liberalismo, igualitarismo e da perspectiva crítica.
A partir do século XVIII encontramos a educação humanista romântica,
naturalista ou terapêutica: esta visão da educação humanista tem a sua origem em
Jean-Jacques Rousseau, o qual admitia o progresso da cultura; o conhecimento
enciclopédico; o autoritarismo educacional; a visão religiosa da maldade social, que
produz a burguesia alienada. Para provocar a mudança social, política e moral ele
deseja, que a educação promova a bondade humana natural (não podemos esquecer
o dominicano Bartolomé de Las Casas e o franciscano Jerónimo de Mendieta), para
tanto o aspecto lúdico e espontâneo da natureza humana seriam os caminhos para o
desenvolvimento das suas faculdades naturais; além disto, sustentava a necessidade

de autocontrole e autenticidade pessoal. Ao mesmo tempo pedia uma educação, que
pudesse inter-relacionar a Razão com as paixões humanas (por isso é considerado
um precursor do romantismo), igualmente ela deveria integrar o interesse individual
com o comum (um claro apelo à democracia autoritária).
O rousseaunismo educacional influenciou pensadores dos mais variados
matizes, tais como: Johann Heinrich Pestalozzi; Friedrich Wilhelm August Froebel;
John Dewey. Estes e outros acrescentaram às reflexões originárias da educação
humanista romântica os seguintes traços: a noção de cuidado; a necessidade da
experiência; a autenticidade moral; etc. O objetivo desta ação educativa seria
transformar o jovem em um homem livre.
Uma crença que permeia este tipo de educação é a aceitação da existência de
uma natureza humana, que poderia se desenvolver em direção à plenitude: educar,
portanto, seria cultivar a natureza humana em direção ao progresso moral.
Nos finais do século XIX e início do XX encontramos a educação humanista
existencialista: este tipo de educação foi fortemente influenciado pela filosofia de
Sören Kierkgaard, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Karl Jaspers e Jean-Paul
Sartre. Aqui podemos perceber, que os argumentos clássicos e românticos da
educação são negados, porquanto aqueles consideravam a primazia da Razão sobre
as paixões, enquanto estes admitiam a existência de uma essência humana boa.
Os existencialistas mantiveram a noção de liberdade humana, bem como não
aceitaram o principii auctoritas, deste modo ao indivíduo competiria escolher o
caminho a seguir na construção da sua vida. Esta, para ser autêntica, deve se basear
nas suas escolhas autônomas, as quais são fundamentais para o indivíduo se tornar
aquilo, que deseja ser.
Em termos educacionais o humanismo existencialista aspira à humanização do
indivíduo, para tanto o indivíduo deve abandonar a busca por verdades últimas (por
extensão não aceitavam o fundamento divino do mundo), como também o
existencialismo não deseja, que se alcance à plena realização humana, porquanto
não há uma essência a ser alcançada: não se deve buscar uma plenitude humana,
pois o indivíduo é apenas um projeto, ele escolhe e nestas escolhas ele se constrói,
contudo não há um lugar a se chegar.
Tipicamente do século temos a educação humanista radical ou Pedagogia
Crítica, cujos principais representantes são: Paulo Freire, Apple, Giroux e Simon. Para
eles a educação deve considerar o meio ambiente onde ela ocorre, em outros termos
a educação deve discutir a cultura, a sociedade e a economia, visto que estas
instituições afetam o agir e o pensar do indivíduo.
Para alcançar este ideal é preciso, que a educação possa introduzir os temas
políticos, as discussões sobre o gênero, a sexualidade e a justiça social; ademais, a
educação deve ser favorável ao controle da própria vida pelo indivíduo; por fim, dos
professores é esperado, que se tornem os pilares da mudança social.
Quando se fala em educação humanista devemos ter bem claro, que estamos
pondo ênfase no aspecto regulatório e afetivo-emocional. Com relação à regulação
estamos nos referindo à ligação entre o meio externo e o interno, a ligação entre os

conhecimentos e os sentimentos (internos) à ação (externa). Enquanto que o sistema
afetivo-emocional aperfeiçoa as informações advindas do sistema regulatório ou que
tenham a sua origem no sistema conhecimento-ação.
A educação humanista tem cinco objetivos básicos (GAGE, 1991): ela deve se
preocupar em desenvolver a autonomia do indivíduo, a qual deve passar pelo próprio
sistema de regulamentação; o indivíduo deve ser responsável pelo seu aprendizado,
o que nos remete ao aspecto regulatório-emocional; a sua preocupação recai sobre a
criatividade e não sobre o conhecimento necessário; preconiza o incremento da
curiosidade; ela valoriza as artes, pois auxilia na ampliação da afetividadeemotividade.
De tudo o que foi dito podemos nos questionar: o que pretende a educação
humanista? Em primeiro lugar contribuir, para a livre reflexão e questionamento a
respeito do que podemos ser. Como podemos perceber ela é um movimento, que
coloca nas mãos dos indivíduos o controle da sua própria vida.
Esta sucinta apresentação do humanismo no decorrer dos séculos servirá
como o ponto de partida, para entendermos o momento atual que vamos analisar,
porquanto é necessário partirmos do pressuposto, que vivenciamos mais uma ampla
revolução no mundo ocidental: como acontece com todas as revoluções os
paradigmas são redefinidos, por isso devemos compreender, quais são os novos
modelos a seguir, para não ficarmos de fora deste momento transformador.
Neste início de século estamos participando de uma grande mudança do
mundo capitalista, de acordo com a história da Economia esta seria a terceira grande
mudança verificada nas bases estruturais desta sociedade: a primeira é chamada de
Revolução Industrial, na qual o conhecimento foi aplicado ao processo produtivo, aos
produtos e às ferramentas; a segunda foi chamada de Revolução da Produtividade
em que o conhecimento foi aplicado à produtividade: este movimento teve início com
Frederick Taylor e por isso ele foi muito combatido, visto que era uma heresia na
década de 1930 afirmar, que a produtividade poderia sofrer ingerências do
conhecimento; assim chegamos à terceira revolução: a Revolução do Conhecimento,
quando o conhecimento é o único recurso importante.
Na atualidade com o desenvolvimento das tecnologias da informação
percebemos, que a educação se tornou o centro destas tecnologias, as quais criam
instrumentos tanto para a educação em geral como para a educação a distância. Toda
esta transformação social, em que estamos inseridos, impõe à educação um papel de
destaque, pois compete a ela oferecer um conhecimento, que possa servir de caminho
para a resolução dos problemas na sociedade, para isso ela deve fazer uso das novas
tecnologias, a fim de construir novas estratégias educacionais, com o propósito de:
fazer com que os indivíduos se comprometam com o desenvolvimento da sociedade
em que está inserido, mas não só pois o ambiente mais amplo também deve ser
pensado, a fim de que se possa criar cidadãos comprometidos com o futuro, que se
avizinha, além de incentivar a criatividade dentro do âmbito da Ciência.
Neste sentido ao propormos uma nova educação devemos estar preparados,
para conhecer tanto o aspecto humano daquele, que a busca como quais meios
tecnológicos devem ser utilizados na sua educação. Não podemos perder de vista,

que o ensino deve utilizar os instrumentos tecnológicos, a fim de que possa
desenvolver os aspectos humanistas dos discentes, entretanto, como dissemos mais
acima, somente a tecnologia não será capaz de fazer esta transformação, visto que é
conditio sine qua non para uma boa educação a presença de professores capacitados.
A influência das novas tecnologias se faz de modo tão amplo, que pode mudar
não só as nossas atitudes em sociedade, como também a própria maneira de se
pensar a vida em sociedade. Não podemos discutir com os fatos, pois sabemos que
a tecnologia aplicada à educação melhora a qualidade das pesquisas científicas, torna
o ensino mais dinâmico e faz com que a aprendizagem seja mais eficiente, além de
proporcionar as descobertas tão caras à Ciência. Entretanto, não podemos esquecer,
que somente a tecnologia não é capaz de solucionar todos os problemas, nos quais o
indivíduo contemporâneo se defronta no seu quotidiano. Um aplicativo de computador
é apenas uma ferramenta, assim como o martelo ou o machado, que por si só não
produz nada, por isso é necessário, que tenhamos indivíduos capacitados para o seu
uso.
Como corolário devemos reconhecer, que nós estamos educando homens e
como tal eles não devem ser tratados como máquinas, por isso a educação deve se
pautar pela valorização do indivíduo, que está buscando aprofundar-se em
determinada ciência. Deste modo, o discente deve ser o ponto central da educação e
esta, por extensão, toma conta de toda atividade humana, portanto é preciso pautar a
nossa ação acadêmica não somente pelo seu aspecto tecnológico, porém devemos
reconhecer que do outro lado da máquina tem um ser humano e como tal deve ser
tratado.
Por tudo que foi dito acima as Faculdades Espírito-santenses, localizadas em
Vitória-ES, estão propondo uma mudança no processo ensino-aprendizagem: a aula
FAESA. Esta é fruto de mudanças sociais, históricas e filosóficas, que se enredam de
tal maneira, que afetam as práticas didático-pedagógicas: entender estas
transformações é de fundamental importância para entender a proposta da aula
FAESA em transformar a maneira de se educar.
A metodologia ativa que vem sendo desenvolvida na FAESA pode ser aplicada
tanto à educação presencial como à Educação a Distância. Aqui nós trataremos
apenas da aula FAESA voltada para o ensino a distância. O que nós percebemos é
que seria ingenuidade, para não dizer má fé, não querer utilizar a tecnologia, para
auxiliar na formação de indivíduos autônomos, ao mesmo tempo que sejam capazes
de fazer pesquisas de maneira rigorosa; por isso utilizar a tecnologia para educar
indivíduos, que possam agir independente e sem constrangimento, é algo que nós
não podemos deixar de defender.
Neste sentido a Educação a Distância será um fator de mudança dentro das
universidades, pois a educação não deve se limitar ao aprendizado técnico do
profissional que o mercado almeja; ela deve se preocupar com a formação cidadã dos
envolvidos no processo ensino-aprendizagem.
A Educação a Distância proposta pela aula FAESA, apesar de estar calcada
em parâmetros tecnológicos, não tem uma preocupação mecanicista no processo
ensino-aprendizagem, isto porque ela não tem como fim a máquina, sem embargo a

sua preocupação é a educação humanística de qualidade. Temos que ter sob as
nossas lentes, que a Educação a Distância é baseada em tecnologias da informação,
entretanto o seu objetivo é a formação de indivíduos autônomos, que tenham
condições de agir sem coações externas.
A aula FAESA propõe uma Educação a Distância, a qual se paute pelas
características do humanismo: a educação não deve ser imposta ao aprendiz;
motivação; saber e querer saber; promoção da automotivação; a educação visa os
interesses dos estudantes e não dos professores; o estudante deve se sentir seguro
no ato de aprendizagem.
Este tipo de educação é diferente do modelo presencial, quanto às suas
técnicas e processo ensino-aprendizagem, entretanto o objetivo último, que é formar
indivíduos capazes de agir autonomamente em sociedade, continua o mesmo. Não
obstante, ela tem como vantagem eliminar as barreiras espaciais e temporais, ao
mesmo tempo que valoriza a produção de conhecimento por parte dos envolvidos.
Neste sentido as Faculdades Integradas Espírito-Santenses procuram uma
alternativa, para a educação nestes tempos em transformação. Devemos pensar a
Educação a Distância defendida pela aula FAESA como uma metodologia ativa do
processo de ensino-aprendizagem, segundo a qual o ponto a ser alcançado é a
autonomia, que nada mais é do que a capacidade, que o indivíduo tem em fazer as
suas próprias escolhas sem ser tutelado por forças externas. Consequentemente, o
ato de ensinar deve ter como foco o discente, porquanto será ele quem deverá fazer
as suas próprias escolhas e não ser conduzido pelo professor ou outro qualquer pelo
resto da sua vida.
Esta nova metodologia, como qualquer metodologia ativa, procura oferecer as
condições mínimas necessárias, para que o estudante desenvolva a confiança
necessária, a fim de que possa encontrar novas respostas para as questões
prementes do seu quotidiano, bem como para responder aos problemas propostos
pela sociedade, por isso espera-se que ao completar uma etapa da sua educação
formal ele seja capaz de analisar por si só a realidade e responder aos
questionamentos, que surgirão à sua frente tanto no âmbito individual como no
profissional, no social, no cultural, etc.
Deste modo, a Educação a Distância proposta pela aula FAESA deseja
incrementar o ensino centrado nas competências do discente; bem como está
baseada no processo de aprendizagem construtivo, deste modo se afasta da
educação como uma simples recepção de conhecimentos ou acúmulo de
informações. Além disto, ela propõe que a aprendizagem seja autodirigida, por isso
deseja promover habilidades tais como: a competência analítica do grau de
profundidade das questões propostas; a criticidade lógica do discente a respeito do
entendimento do texto; a capacidade de avaliar a aquisição de conhecimentos
(BRUNNING, SCHRAW and RONNING, 1995).
Nesta metodologia a aprendizagem é autodirigida, portanto os discentes
trabalham de tal modo, que possibilita a construção do conhecimento em equipe pari
passu às discussões e argumentações sobre o tema em pauta. Por fim, devemos
lembrar que a aula FAESA incentiva o ensino voltado para as questões atuais, por isto

apresenta os aspectos fáticos envolvidos, que o discente encontrará no seu
quotidiano. Isto é importante, porque o ensino ligado ao mundo próximo dos
estudantes faz com que eles aprendam com mais motivação, bem como eles têm
condições de compreender o que está sendo ensinado. Facilitando para eles o
enfrentamento dos problemas da vida, visto que as situações apresentadas em sala
de aula têm a mesma complexidade do mundo que o cerca. Deste modo, ela coloca
em prática os principais pontos das metodologias ativas, tais como foram enumerados
por Johnson et al. (JOHNSON, JOHNSON, and SMITH, 2000): trabalho em equipe;
soluções de problemas; descoberta de novos conhecimentos; situações baseadas no
mundo real.
A aula FAESA é uma mudança não só pedagógica como também profissional,
política, ética, cultural e social, pois exige a inserção de novas estratégias no processo
ensino-aprendizagem tais como: a valorização das novas práticas; a formação
continuada dos professores. Ela é uma proposta, para se tentar resolver os problemas
da educação na realidade contemporânea, que se caracteriza por ser uma sociedade
global baseada no conhecimento, portanto o corolário imediato a que chegamos é a
necessidade de mudança do processo ensino-aprendizagem. Por isso, a FAESA
deseja mudar o seu processo ensino-aprendizagem, porque a sociedade está fazendo
novas exigências aos discentes: competências cognitivas; competências pessoais;
competências sociais; proatividade; colaboração; personalização; empreendedorismo
ALMEIDA e VALENTE, 2012).
Ela é uma ruptura progressiva ou radical na metodologia de ensinoaprendizagem? No primeiro caso temos a manutenção do modelo curricular,
entretanto insere metodologias ativas (maior participação do discente no processo
ensino-aprendizagem; processo ensino-aprendizagem por projetos; blended ou
modelo híbrido; sala de aula invertida). Existe ainda a possibilidade de uma ação
radical, na qual desaparecem as disciplinas, há o predomínio de atividades, educação
por problemas e até mesmo o espaço físico é transformado.
A aula FAESA ao utilizar a Educação a Distância faz uma ruptura progressiva,
pois é uma tentativa de substituição da educação baseada em disciplinas por uma
fundamentada numa visão integral, que englobe a vida, a profissão e a academia.
Neste sentido é um modelo, que não é somente transdisciplinar como também é
multidisciplinar: ela também procura substituir o modelo de educação, que se pauta
pelo acúmulo de conhecimento, por um que seja construtor do conhecimento. Assim
sendo, mais importante do que a memorização dos conteúdos ela deseja, que o
discente compreenda o mundo à sua volta: “Este cambio en la orientación formativa
es el que les va a permitir que puedan llegar a ser profesionales reflexivos,
creativos y con una sólida base de conocimientos científicos y técnicos.” (MARCH,
2009).
Como podemos ver este modelo de Educação a Distância propõe dar respostas
aos desafios atuais tanto na academia como no mundo do trabalho, para tanto este
processo ensino-aprendizagem deverá ter algumas características bem particulares:
a aula terá como momento central o discente, o qual deve aprender a buscar o
conhecimento durante toda a sua vida; o desenvolvimento da autonomia na busca do
conhecimento; o desenvolvimento das competências deve ocupar o locus central; o

processo ensino-aprendizagem precisa ser desenvolvido em cooperação entre os
docentes e os discentes; a reorganização de toda a estrutura acadêmica desde o
plano pedagógico até mesmo a própria infraestrutura das salas de aula; as avaliações
deverão valorizar a contínua formação dos discentes; o Ambiente Virtual de
Aprendizagem terá cada vez mais importância no processo ensino-aprendizagem,
porquanto a educação formal ocorre em espaços múltiplos. Portanto, podemos
concluir que a aula FAESA espera formar um discente, que se caracterize por ser
ativo na ação educativa; tenha autonomia nas suas escolhas; reflita e questione sobre
o conhecimento existente; torne-se mais cooperativo nas suas ações acadêmicas bem
como fora do ambiente escolar.
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Resumo – Este artigo tem como tema central a relação entre letramento digital,
educação a distância (EAD) e inclusão social. Pretende-se analisar a importância do
letramento na sociedade atual como instrumento de inclusão social e
democratização do conhecimento, por meio da EAD, bem como problematizar se as
práticas de letramento digital da EAD podem, de fato, se constituir em mecanismos
de inclusão social e digital. Para o alcance do objetivo proposto, utilizou-se como
metodologia a pesquisa bibliográfica, qualitativa e de caráter exploratório, baseandose em autores como Buzato (2006), Coscarelli (2011), Rojo (2009), Soares (2002 e
2004) e Street (2013), dentre outros. Como conclusão, o estudo aponta que, embora
apresentando limitações, as práticas de letramento digital realizadas por meio da
EAD podem se configurar como mecanismos capazes de enfrentar o analfabetismo
e permitir a inclusão social, exigindo dos educadores uma reflexão mais ampla, que
englobe o repensar dos próprios conceitos de educação e tecnologia.
Palavras-chave: Letramento digital. Educação a distância. Inclusão social.
Abstract – This article focuses on the relation between digital literacy, distance
education (EAD in Portuguese) and social inclusion. It is intended to analyze the
importance of literacy in the contemporary society as an instrument of social inclusion
and democratization of the knowledge, through EAD, as well as to problematize if the
digital literacy practices can, in fact, develop mechanisms of social and digital
inclusion. In order to reach the proposed object, the methodology used was the
bibliographical, qualitative and exploratory researches, based on authors such as
Buzato (2006), Coscarelli (2011), Rojo (2009), Soares (2002 e 2004) e Street (2013),
among others. As a conclusion, the study points out that, although presenting
limitations, the practices of digital literacy performed by EAD can be considered
instruments able to fight illiteracy and to allow social inclusion, demanding a broader
reflection from educators, which encompasses rethinking the very concepts of
education and technology.
Keywords: Digital literacy. Distance education. Social inclusion.

Introdução
O processo de transformação tecnológica da sociedade contemporânea vem
ocorrendo de maneira exponencial, principalmente graças ao desenvolvimento da
linguagem digital, a qual possibilita a criação de interfaces que permitem a geração, o
armazenamento e a disseminação da informação e das inovações, nas mais variadas
formas, tempos e espaços. Os sujeitos, imersos nesse ambiente tecnológico,
influenciam e são influenciados em sua forma de pensar e agir, gerando impactos nas
interações entre os indivíduos e na sociedade como um todo. Entretanto, ao mesmo
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tempo em que as tecnologias ampliam as possibilidades de compartilhamento e a
formação de redes, as exigências e requisitos para participação nesse contexto
globalizado são aumentados e, com eles, o potencial de exclusão.
Dessa forma, alteram-se as formas de produção, apropriação e utilização do
conhecimento, influenciando diretamente o processo educacional e a escola que,
como agente e lugar de letramento, precisa garantir o direito do cidadão à inclusão
nesse contexto. No cenário brasileiro, a educação a distância vem sendo associada à
democratização dos processos de ensino-aprendizagem, mediados por tecnologias,
devido às possibilidades de acesso e flexibilidade na formação tanto de professores
quanto de alunos nos vários níveis de ensino.
Nessa perspectiva, inserido na temática de letramento digital, EAD e inclusão,
este artigo tem por objetivo analisar a importância do letramento na sociedade atual,
principalmente o letramento digital como instrumento de inclusão social e
democratização do conhecimento, por meio da EAD.
A importância desse estudo justifica-se na medida em que as práticas de leitura
e escrita estão sendo redimensionadas em função das mudanças provocadas pelas
tecnologias de informação e comunicação (TIC) e pelos avanços nas inovações.
Paradoxalmente, os sujeitos estão cada vez mais imersos em ambientes tecnológicos,
em seu cotidiano, mas os processos de apropriação de alunos e docentes, nas
escolas, em relação às inovações tecnológicas, parecem não acompanhar as rápidas
e constantes mudanças da cibercultura, gerando contextos de exclusão.
Dessa maneira, baseando-se em autores como Buzato (2006), Coscarelli
(2011), Rojo (2009), Soares (2002 e 2004) e Street (2013), dentre outros, este trabalho
pretende responder se as práticas de letramento digital da EAD podem se constituir
em mecanismos de inclusão social e digital. Assim, trata-se de uma pesquisa
bibliográfica, qualitativa e de caráter exploratório, que procura apresentar premissas
básicas da sociedade da informação, reflexões sobre a exclusão social e digital,
conceitos de alfabetização, letramento e letramento digital, bem como análises sobre
as potencialidades do letramento digital da EAD para a inclusão social.

1. A sociedade da informação
Vive-se uma época sem precedentes na história da humanidade, com grandes e
rápidas transformações. De acordo com Vieira e Vieira (2003) ao cotidiano
incorporam-se continuamente produtos e serviços provenientes de reestruturações,
de novas tendências, identidades, significados e valores agregados. A evolução
tecnológica e cultural introduz novos paradigmas e produz impactos nos cenários do
presente e certamente do futuro das organizações – a escola é uma organização –
que, como sistemas vivos, precisam constantemente se adaptar ao ambiente com o
qual se relacionam e sobre o qual atuam. Ainda segundo os mesmos autores,
transitamos de um século a outro carregando alguns significados de um tempo recente
e que perdem, gradativamente, sentido para as novas virtualidades da tecnologia na
era da informação e do conhecimento.
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O novo formato social chamado, dentre outras formas, de sociedade do
conhecimento, sociedade em rede ou informacional, constitui-se de uma sociedade
globalizada, (...) com utilização intensiva do conhecimento através das inovações
oferecidas pela microeletrônica, pela informática e pelas novas tecnologias de
comunicação (Castells, 1999). Assiste-se ao surgimento de um novo paradigma, o da
tecnologia da informação, no qual as transformações tecnológicas estabelecem novas
relações com a economia e a sociedade. Esse novo modelo, segundo o autor, é
alicerçado na informação, a qual é parte integrante de toda atividade humana e,
portanto, todas as atividades são influenciadas diretamente por ela. A tecnologia, além
de favorecer a reorganização e a flexibilidade dos processos, permite implementar, na
prática, a lógica de redes, de forma a permitir a conexão entre tais processos. Dessa
forma, por meio da crescente convergência de tecnologias, as diversas áreas do saber
tornam-se interligadas, transformando a forma como as atividades são pensadas.
Inserido nesse cenário de mudanças, o campo educacional encontra-se cada
vez mais pressionado por todas essas modificações. Escolas e universidades são
impelidas a preparar seus alunos para a liderança e para o acompanhamento das
profundas transformações introduzidas pelo avanço tecnológico e pelas novas
concepções de vida dele emergentes. Do ponto de vista do processo de ensinoaprendizagem, o novo desafio imposto às universidades passa a ser o de preparar os
sujeitos para desenvolver um conhecimento mais qualificado e autônomo,
capacitando-os para a análise sistemática e colaborativa na resolução de problemas.
Segundo Lévy (1993), é preciso reconhecer um novo estilo de pedagogia que
favoreça, ao mesmo tempo, o aprendizado personalizado e o cooperativo em rede.
Assim, a função do educador muda radicalmente. Ele não é mais aquele que dá aula
simplesmente, mas um profissional que interage sistematicamente com a informação
e o conhecimento.
Portanto, as transformações na estrutura produtiva das sociedades capitalistas
contemporâneas, impulsionadas pelo avanço tecnológico, criaram novos contextos
culturais e novos modos de perceber e de compreender o mundo, além de colocar
desafios teóricos e práticos para a educação. Nesse sentido, Lévy (1996) afirma que
um movimento geral de virtualização afeta hoje a informação, a comunicação, os
corpos, o funcionamento da economia, os quadros coletivos da sensibilidade e o
exercício da inteligência, ou seja, a constituição do “nós”. Tal virtualização, segundo o
autor, pode ser entendida como a mutação ou movimento em curso. O virtual é um
modo de ser dos processos de criação, isto é, um processo de transformação de um
modo de ser num outro. Lévy (1999) ainda reflete acerca do impacto das tecnologias
sobre a construção da inteligência coletiva, afirmando que a sociedade se encontra
condicionada, mas não determinada pela técnica. Segundo o autor, com o advento do
ciberespaço, o saber articula-se à nova perspectiva de educação, em função das
novas formas de se construir conhecimento, que contemplam a democratização do
acesso à informação, os novos estilos de aprendizagem e a emergência da
inteligência coletiva.
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2. Exclusão social e digital na sociedade da informação
No mundo contemporâneo, as tecnologias da informação e comunicação estão cada
vez mais presentes e, explícita ou implicitamente, demarcam cada vez mais seu
espaço, determinando o modo como as pessoas vivem, pensam e agem, construindo
novos códigos de linguagens e configurando uma grande rede com vantagens e
desvantagens significativas. Assim, ao mesmo tempo em que tais tecnologias
aproximam pessoas e instituições e possibilitam a geração de produtos e serviços em
velocidades cada vez maiores, intensificam-se as exigências e condições para
participação, bem como seu potencial de exclusão.
A discussão do conceito de exclusão perpassa pela percepção do limite entre
os que são incluídos e os que são excluídos dentro de uma determinada população,
bem como do posicionamento do Estado em relação a esses grupos. Essa noção
pode variar no espaço e no tempo, uma vez que as transformações advindas do
processo de globalização não acontecem de forma homogênea em países
industrializados e nos em desenvolvimento, aumentando ainda mais as diferenças
entre esses “dois mundos”. Desse modo, a concepção da exclusão está ligada à
existência de desigualdades sociais e, portanto, de oportunidades (Silva, 2014).
Nesse contexto de exclusão social, percebe-se que é grande o desafio das
iniciativas voltadas para a difusão das tecnologias da informação e comunicação, a
fim de garantir condições igualitárias de participação no novo padrão de
desenvolvimento. Percebe-se que a cibercultura está alterando não só as relações
das pessoas com o tempo e o espaço, como também está ampliando
exponencialmente as diferenças na capacidade de lidar com as informações e
transformá-las em conhecimento, podendo, dessa forma, não apenas consolidar as
desigualdades sociais como também elevá-las.
Assim, a fim de diminuir tanto a exclusão social quanto a digital é fundamental
garantir o acesso não somente à infraestrutura física, mas, principalmente, capacitar
os diferentes sujeitos sociais para o uso e domínio da linguagem adequada. Nesse
sentido, faz-se necessária uma ação efetiva do Estado, com a formulação de políticas
públicas que corrijam distorções e permitam a universalização do acesso e da
participação na sociedade do conhecimento. Tais estratégias devem possibilitar, além
do acesso livre à informação, uma garantia de alfabetização e letramento digital de
professores e alunos, levando-se em consideração que o uso intenso das tecnologias
de informação e comunicação se constituem como linguagens que precisam ser
conhecidas, experimentadas e ressignificadas, a fim de produzirem conhecimento.
Em relação ao contexto brasileiro, pode-se dizer que o processo de exclusão
social no país não é novo e a construção de uma proposta educacional que a supere
requer a percepção de que se trata de um fenômeno histórico e cultural. Tal
entendimento perpassa pela compreensão do paradoxo de que, mesmo com o avanço
e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a sociedade e a escola continuam a
permitir e a contribuir, em suas relações, para a exclusão social. É nesse sentido que
Rojo (2009) afirma que, durante praticamente todo o século XX, no Brasil, a relação
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da escola com a população foi de exclusão e de fracasso.
Para explicar esse contrassenso, a autora toma por base os estudos realizados
por Leon e Menezes-Filho (2002) e de Ferraro (2002), sobre reprovação, evasão e
fracasso escolar. Trabalhando com dados do IBGE, tais pesquisas mostram que as
taxas de reprovação escolar se concentram nas séries mais avançadas do ensino
fundamental e estão relacionadas com a evasão e a consequente exclusão escolar.
Assim, se o fracasso escolar se efetiva por meio da reprovação a tendência de evasão
e, portanto, de exclusão social, é bem maior. Dessa forma, o acesso ao ensino
fundamental é garantido, mas não a permanência, a escolaridade de longa duração e
o sucesso escolar dos meios populares.
Essas foram as razões, segundo Rojo (2009), que levaram o governo federal a
instituir políticas públicas de ciclos, de progressão continuada e de cotas, que, além
de questionadas pela sociedade e pela mídia, acabam por configurar um tipo de
fracasso e exclusão. Os resultados obtidos a partir dessas iniciativas expressam um
ensino e uma aprendizagem insuficientes e impedem ou dificultam não somente o
sucesso e a inclusão escolar, mas, principalmente, a cidadania. Dessa forma, é
preciso pensar o processo educativo como a via mais curta para, efetivamente,
ampliar o acesso ao exercício efetivo da cidadania. A educação deve estar vinculada
à construção de uma sociedade que respeite a diversidade e que, portanto, caminhe
junto com princípios da equidade. Para isso, é necessário, comprometer a escola com
o processo mais amplo de inclusão social.

3. Discussões em torno dos conceitos de alfabetização, letramento e
letramento digital
Para um melhor entendimento da exclusão digital e das práticas sociais que se
efetivam no ciberespaço, é necessário tentar discutir os conceitos de alfabetização,
letramento e letramento digital que, embora sejam bastante explorados por vários
autores em suas pesquisas, especialmente na área de educação, não apresentam
homogeneidade e constância.
Para Soares (2004) a alfabetização pode ser entendida como a aprendizagem
do sistema tradicional de escrita, enquanto que o letramento refere-se ao uso ou
apropriação da leitura e da escrita, como práticas sociais, a partir do desenvolvimento
de comportamentos e habilidades. Assim, alfabetização e letramento distinguem-se
tanto em relação ao objeto de estudo quanto aos processos cognitivos de ensinoaprendizagem. Entretanto, esses processos, mesmo distintos, são interligados e não
podem ser separados, uma vez que a alfabetização se desenvolve no contexto e por
meio de práticas sociais de leitura e escrita, ou seja, por intermédio de práticas de
letramento, o qual só acontece através da aprendizagem da língua escrita. Em outra
concepção, Soares (2002) define o letramento como sendo a condição dos indivíduos
ou grupos sociais que exercem efetivamente as práticas de leitura e escrita e que,
portanto, participam de maneira competente de eventos de letramento e, com isso,
mantêm interações com outros sujeitos e com o meio, inserindo-se em uma sociedade
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letrada. Nesse sentido, o letramento seria o contrário de analfabetismo, ou seja, a
condição ou estado de quem não é analfabeto. Com a introdução, na sociedade, de
novas práticas de leitura e escrita, proporcionada pelo advento pelas tecnologias de
informação e comunicação, configura-se o letramento digital na cibercultura, isto é, a
apropriação das novas tecnologias para o exercício da leitura e da escrita na tela.
Os Novos Estudos sobre Letramento ou New Literacy Studies, enfocam, de
acordo com Street (2013), a representação do letramento como prática social e não
somente a aquisição de habilidades técnicas, representando uma nova perspectiva
nos estudos do letramento. Assim, identificam-se múltiplos letramentos, autônomos e
ideológicos, que variam no tempo, no espaço e conforme a cultura e as relações de
poder. O modelo autônomo pressupõe que o letramento, por si só, produz efeitos
benéficos sobre outras práticas sociais, disfarçando os pressupostos ideológicos e
culturais que o sustentam. Pelo modelo ideológico, o letramento varia de acordo com
o contexto e a cultura e as práticas de leitura e escrita estão arraigadas nas
concepções de conhecimento, de identidade e de ser dos sujeitos. Nesse sentido,
incorporado em práticas sociais, o letramento e seus significados são objetos de
disputa.
Já pela leitura de Coscarelli (2011), é possível inferir que a alfabetização digital
se relaciona tanto à obtenção do conhecimento técnico e ferramental dos recursos da
informática ou das tecnologias de informação e comunicação quanto às novas práticas
discursivas e formas de interação medidas por tais tecnologias. Dessa maneira, a
autora aproxima o conceito de alfabetização digital do de letramento digital, que se
preocupa com a dimensão crítica e produtiva, permeada pelas tecnologias. A acepção
de letramento encontra-se, nesse conceito, na ideia de interação e socialização, por
intermédio do uso do computador como meio de comunicação e de produção de
questionamentos e conteúdo.
Ribeiro (2009) afirma que um sujeito alfabetizado conhece uma tecnologia, ao
passo que o letrado, entendendo ou não tal tecnologia, têm consciência que o domínio
da língua escrita ou oral acarreta em usos e possibilidades. Além disso, do ponto de
vista social e histórico, existem graus de letramento na sociedade pós-moderna, ou
seja, a competência de ler e escrever pode ser desenvolvida em diferentes níveis. A
autora ainda observa que nas sociedades centradas na escrita, como o Brasil, o
analfabeto, embora sendo também cidadão, não se encontra em condição de exercer
plenamente seus direitos. Isso equivale dizer que o não domínio da escrita leva à
exclusão social e que ser somente alfabetizado também não é o bastante; é preciso
ser letrado, ou seja, dominar mais linguagens e técnicas. Dessa forma, em tempos de
internet, o conceito de letramento digital apresenta-se ainda mais controverso, pois
não há um consenso sobre seu uso, com várias expressões traduzidas do inglês, nem
sempre com sentido semelhante ou referindo-se aos mesmos problemas e objetos.
Alfabetismo é, para Rojo (2009), um conceito complexo, que concorre com o
conceito de letramento e que varia de uma época para outra, pois reflete mudanças
sociais. Entende-se por alfabetização a ação de ensinar a ler e a escrever sendo,
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dessa forma, uma prática de letramento escolar. Embora interligados, o termo
alfabetismo tem foco individual, determinado pelas capacidades e competências
escolares de leitura e escrita e o termo letramento relaciona-se aos usos e práticas
sociais de linguagem, variando de um local para outro e em contextos sociais e
culturais diversos.
Por fim, Buzato (2006), ao tratar do conceito de letramento, apresenta,
primeiramente, uma noção da relação entre sociedade e tecnologia, especialmente
no que diz respeito à educação. A tecnologia, assim como a linguagem, ao mesmo
tempo em que influencia as relações sociais, é moldada por elas, concebendo-se,
portanto, como ação social coletiva que pode ser praticada a favor da inclusão.
Considera-se o letramento como um conjunto de práticas sociais e culturais que
utilizam a leitura e a escrita com objetivos específicos e em contextos socioculturais
diferentes. Por alfabetização entende-se o ensino e a aprendizagem de habilidades
básicas para a escrita, relacionando-a com a língua oral, para diferentes finalidades
sociais. Portanto, a diferença entre alfabetização e letramento reside justamente na
noção de prática social. O autor ainda define letramento digital como sendo práticas
sociais que se cruzam de maneira contínua, por meio de dispositivos digitais, tanto
em contextos socioculturais quanto eletrônicos, produzidos pela interação mediada
pelas tecnologias.

4. Letramento digital, educação a distância e inclusão social
A problematização em torno das questões que envolvem a EAD vem se tornando, ao
longo dos anos, um debate fundamental para se refletir sobre os rumos da educação
numa sociedade cada vez mais conectada pelas redes de tecnologia digital. Nova e
Alves (2003) afirmam que o conceito de educação a distância remete aos processos
de produção e transmissão do conhecimento que se realizam sem que haja, para isso,
a obrigatoriedade da presença física simultânea de professores e alunos. Nesse
sentido, a difusão da escrita foi e ainda é uma das principais tecnologias aplicáveis à
EAD, o que leva vários estudiosos a relacionarem o surgimento dessa modalidade de
ensino ao nascimento da imprensa de Gutemberg, na Alemanha, no século XV.
Dessa forma, ao se realizar uma análise histórica, é possível identificar, que
segundo Szulczewski (2013), a educação a distância, oferecida inicialmente por meio
do correio, do rádio e da televisão, pode ser dividida em três grupos, de acordo com
a tecnologia utilizada: 1) impressa; 2) áudio e vídeo; e, 3) mediada pelo computador.
Contudo, é importante frisar que nenhuma dessas “gerações” substitui a anterior, ou
seja, elas coexistem e que a tecnologia tem acompanhado a educação desde os seus
primórdios, cada época dispondo de características e recursos próprios. Na
contemporaneidade, o conceito de EAD emerge com a utilização das novas
tecnologias de informação e comunicação, da internet, dos ambientes virtuais de
aprendizagem e suas chamadas ferramentas operacionais de interação, tornando-se
uma alternativa possível para democratização do acesso à informação.
No contexto brasileiro, Lopes (2014) afirma que, apesar de contar com um
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histórico de muitas descontinuidades e controvérsias, a EAD está consolidada,
inclusive como política de Estado. Um marco importante para essa consolidação foi a
aprovação do Art. 80 da LDB nº 9.394/96, por meio do qual a EAD alcançou seu status
de modalidade plenamente reconhecida e integrada ao sistema de ensino nacional.
Dessa maneira, as inovações educacionais decorrentes da utilização das tecnologias
de informação e comunicação passam a constituir um fenômeno social e tendem a
transformar os sujeitos em seres mais reflexivos, cujas práticas influenciam e são
influenciadas pela cultura global. Entretanto, de acordo com Belloni (2002), as
possibilidades de mudança a partir da aplicação dessas tecnologias situam-se no nível
das escolhas políticas da sociedade, ou seja, dependem das escolas e dos cidadãos
utilizarem tais ferramentas como meios de emancipação e não apenas de exclusão e
dominação.
Partindo dessa perspectiva, pode-se inferir que o uso das tecnologias da EAD
está demandando o desenvolvimento de novas competências e habilidades dos
sujeitos para as práticas de leitura e escrita em ambientes virtuais. Desse modo, as
práticas de letramento digital passam a ser influenciadas pelas transformações
tecnológicas que alteram a leitura e a escrita em diferentes suportes. O letramento
digital, nesse contexto de EAD, é compreendido para além do uso unicamente
instrumental dos recursos tecnológicos e compreende as práticas sociais de leitura e
escrita em ambientes virtuais interativos, com vistas à construção de significados
socioculturais. (Silva, 2012).
De maneira geral, pode-se dizer que as práticas de letramento digital na
educação a distância são alteradas pelas tecnologias eletrônicas, especialmente pelo
computador e pela internet. Mesquita (2008) aponta que o espaço educacional é
transformado da sala de aula presencial para a sala de aula virtual e não existem
barreiras físicas ou geográficas. Surgem novas formas de linguagem para
comunicação no ciberespaço, que representam e identificam alunos e professores, os
quais, por meio das interações e dos textos, atribuem novos sentidos e significados
às suas práticas, construindo o conhecimento.
Ao se pensar o letramento digital como possível mecanismo de combate ao
analfabetismo e à exclusão, é necessário analisar que o uso das tecnologias de
informação e comunicação demanda o domínio da leitura, da escrita e de
conhecimentos específicos para o manuseio de computador e para a navegação na
internet. Assim, atividades críticas e argumentativas, que exijam articulação de
informações, devem ser trabalhadas desde os primeiros anos das séries iniciais, a fim
de desenvolver, no aluno, uma postura ativa, para que ele possa lidar com o
letramento digital. É na escola que os discentes vão adquirir essas habilidades, que
permitem que os sujeitos possam ter condições de participar das atividades que
ocorrem na sociedade. Desse modo, é fundamental que se desenvolvam currículos
focados no letramento digital, com atividades educativas que façam usos das
ferramentas aplicadas na EAD, promovendo a imersão tecnológica. Nesse sentido, o
professor, no contexto de uma educação que promove a inclusão digital e social, deve
ser capacitado para lidar com as tecnologias, de modo a refletir e a reformular sua
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prática.

5. Considerações finais
A partir da análise dos conceitos e dos pressupostos teóricos sobre o letramento, é
possível perceber que, embora apresentando limitações, as práticas de letramento
digital, realizadas por meio da EAD, podem se configurar como mecanismos capazes
de enfrentar o analfabetismo e permitir a inclusão social. Corroborando com as ideias
apresentadas por Buzato (2006), pode-se dizer que não é justo atribuir à educação a
distância nem a responsabilidade pelos problemas da educação, nem tampouco
esperar que ela os resolva. A EAD é apresentada, pois, como o lugar mais propício
para desencadear, na conjuntura atual, a reflexão entre os educadores sobre o tema
do letramento.
Tendo em vista as possibilidades de mediação e interação, por meio das
práticas de letramento digital, é necessário pensar que tipo de mentalidade e de sujeito
social essa modalidade de ensino pode produzir. Essa reflexão ainda deve levar em
consideração os contextos gerados pelos letramentos digitais, bem como as relações
espaço-tempo que se estabelecem na EAD e que refletem e produzem novos
letramentos, os quais articulam textos, pensamentos e tecnologias.
É preciso ter em mente, também, que as práticas de leitura, produção e
compartilhamento de textos em ambientes digitais abrem um espaço de criação e
inovação espontâneas, articulando diversas formas de participação. Todas as formas
de se fazer EAD, em tempos e lugares diferentes, terão suas características próprias,
suas finalidades e significados locais, assim como as práticas de letramento. Ambas
podem produzir suas próprias possibilidades, tanto de transformação, inclusão social
e sucesso escolar quanto de reprodução da prática educacional e dos conflitos. Cabe
lembrar, ainda, que quando os diferentes sujeitos, práticas, espaços e tempos são
conectados via EAD, tais inovações podem ser levadas aos envolvidos no processo
de ensino-aprendizagem, de modo que cada qual pode lhe atribuir valor e fortalecer
sua inclusão nessa rede educativa heterogênea.
Portanto, pensar a EAD como mecanismo de inclusão social no contexto atual
exige dos educadores uma reflexão bem mais ampla, que englobe o repensar dos
próprios conceitos de educação e tecnologia. Todo esse processo de transformação
tecnológica apresenta limitações e está atrelado às necessidades econômicas do
sistema de produção capitalista, promotor de grandes desigualdades econômicas.
Isso faz com que os avanços tecnológicos não sejam acompanhados de avanços
sociais significativos. Assim, as potencialidades trazidas pela tecnologia acabam por
ser aplicadas num contexto de contradição social que somente será rompido se
houver uma reestruturação do próprio sistema, cujos bases deverão estar alicerçadas
na educação.

___________________________________________________________________________
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Resumo – A incorporação de instrumentos colaborativos e interativos no ambiente
educacional, utilizando tecnologias digitais, é um campo de investigação da área
de educação. Apesar das tecnologias em sala de aula serem comuns, o emprego
desses recursos representa, em sua maioria, o mesmo formato dos livros, ou seja,
com pouca inovação. Esta pesquisa tem por objetivo discutir a viabilidade do
aplicativo Prezi para construir apresentações on-line, dinâmicas e de forma
colaborativa em um curso proposto na plataforma Moodle, através de interações em
um fórum de discussão e chat. Como metodologia foi realizada uma análise
qualitativa através dos extratos das falas ocorridas no ambiente Moodle,
empregando recursos síncronos e assíncronos. Na análise dos extratos das falas
foi possível constatar a boa aceitação do aplicativo, considerando que os usuários
tenham um treinamento do aplicativo. Conclui-se que o recurso possui capacidade
de aprendizagem colaborativa e de interação e também que atende a atual
expectativa no formato digital.
Palavras-chave: Web 2.0, Apresentações, Prezi, Colaborativa.
Abstract–The incorporation of collaborative and interactive tools in the educational
environment, using digital technology, is a research area of education. Despite the
technologies in the classroom are common, the use of these resources is mostly
the same format of the books, that is, with little innovation. This research aims to
discuss the feasibility of Prezi application to build online presentations, dynamic and
collaboratively on a proposed course on the Moodle platform, through interactions
in a discussion chat and forum. The methodology qualitative analysis was
performed using the extracts of the speech occurred in the Moodle environment,
using synchronous and asynchronous resources. In the analysis of the speeches, it
was possible to extract the good acceptance of the application, considering users
have an application training. It concludes that the resource has collaborative
learning capacity and interaction and meets current expectation in digital format.
Keywords: Web 2.0, Presentations, Prezi, Collaborative.

Introdução
A busca por inovação de novas metodologias para o ensino recaí sobre os recursos
da rede mundial de computadores. Na necessidade de incorporar tecnologias ao
processo de ensino e aprendizagem, os aplicativos surgem em larga escala,
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contudo, a web apenas disponibiliza as ferramentas, mas não os procedimentos
metodológicos para a utilização.
É possível afirmar, por exemplo, que as “antigas transparências” dos
retroprojetores foram esquecidas, mas no que mudou quanto ao uso do atual
slideshow? Castro (2010) em um artigo intitulado “PowerPoint com carteirinha”,
relata que esse software é um invento necessário às salas de aula, pois retira de
cena os garranchos do quadro e a perda de tempo do professor. O autor relata que
essa prática tornou-se um desastre e que vem sendo utilizado para substituir a
apostila, com a pretensão de suprir o quadro negro e o livro.
Considerando o contexto em que o slideshow apresenta-se e, que a web vem
dominando e moldando novos hábitos, esse estudo tem como objetivo discutir, em
um curso proposto na plataforma digital modular de aprendizagem dinâmica
orientado a objetos (Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment), por intermédio de interações em um fórum de discussão e chat com
professores, a viabilidade do aplicativo Prezi para construir apresentações on-line,
dinâmicas e de forma colaborativa.
Nas seções seguintes deste artigo, são apresentados os conceitos que
norteiam a rede mundial de computadores, ressaltando-se a web 2.0, os recursos
da Tecnologia Digital da Informação e Comunicação (TDIC) para criar
apresentações, a estrutura do Prezi, o ambiente de análise, os procedimentos
metodológicos, os relatos e a análise das interações e as considerações finais.

A plataforma social da rede mundial de computadores
A rede mundial de computadores (World Wide Web - www ou web) atualmente é
sinônimo de uma estrutura de conectividade social que reúne vários sistemas
interativos, os quais podem ser aplicados em múltiplos ambientes virtuais
(DOMINGUES, 2010). A web apresenta-se como um “lugar virtual”, não mais
geográfico, o qual permite uma mediação de processos educativos articulando
pessoas e interfaces, considerando-se com um sistema vivo e em movimento,
totalmente propício a aprendizagem por interações coletivas, com importância social,
cultural e econômica (VALENTINE; SOARES, 2010; RECH, 2010) sem limites
geográficos.
Para Domingues (2010) e Rech (2010), esse novo lugar virtual se caracteriza
pela existência de um processo híbrido de recursos digitais que evoluiu no tempo,
deixando de ser uma web mais tradicional próxima a televisão, para um sistema
social.
Assim, a evolução da rede agrega cada vez mais tecnologias desde seu
surgimento no início da década de 1970. Para ser entendido esse processo
evolutivo, é imprescindível identificar as características que conceitua a rede: Web
1.0, Web 2.0, Web 3.0 e a Web 4.0 (AGHAEI; NEMATBAKHSH; FARSANI, 2012).
No Quadro 1 pode-se observar a evolução, definição de cada etapa, as
características, em qual usuário é focada, como o usuário observa a rede, as
vigências de cada uma e o tipo de conexão.
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Quadro1 – Comparação da evolução da web
web1.0
Conceituação

web3.0

Comunicação

Cooperação

Características

-Transmissão
-Ferramenta
para o
pensamento
-Estática
-Formulários da
web

-Interações
-Meio de
comunicação
humano
-Bidirecional
-Aplicativos na
web

-Semântica
(homemmáquina)
-Cooperação
entre os
homens
-Dinâmica
-Sistemas online
-web portátil

Usuários da
web

Empresas

Comunidades

Indivíduos

Visão do
usuário

Vigências
Conexão

Cognitiva

web2.0

-Mais interação
-Somente leitura e menos
controle

-Integra e
analisa dados
diferentes

-Portais de
informação

-Web legível por
máquinas

1990–2000
Discadores

-Plataformas
2000–2010

2010–2020

web4.0

-Rede de
integração
-Interações de
inteligência
artificial (web
simbiótica)
-Teia altamente
inteligente
-Leitura e escrita
simultaneamente

(em andamento)

Modems-Banda Larga

Fonte: Aghaei, Nematbakhsh e Farsani (2012); Spivak (2009).

No Quadro 1 é possível compreender o resumo da evolução contínua e, que a
web atual seria a semântica da interface homem-máquina (web 3.0). Apesar de
algumas características já existirem, como a questão dinâmica e da web portátil,
ainda não é possível identificar na teia uma interface para indivíduos integrando
homem biologicamente à máquina, sendo esses fatores possíveis para alguns
sistemas, porém, não para o usuário comum. Neste sentido, esse estudo utiliza
apenas o contexto da web 2.0.
Outra questão que se observa, sobre a evolução da tecnologia, é que o desktop,
representado na Figura 1 pela curva denominada “Era PC”, está em declínio com o
surgimento da web 2.0, e também que os recursos da evolução web encontra-se em
constante elevação, proporcionando também o surgimento de recursos para que a
computação ocorra nesse novo ambiente. Esse novo ambiente, o qual se define por
computação nas nuvens, é o contexto que surge os aplicativos colaborativos e
interativos a web 2.0, ou web social, como mudança de paradigma e nova projeção na
curva das atividades de pesquisa proposta por Spivak (2009).
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Figura1–A evolução da web (fonte: adaptado de SPIVAK, 2009)

Na utilização da web para o processo de aprendizagem Coutinho (2009), ao
analisar os novos paradigmas da web 2.0, afirma que o emprego das ferramentas da
rede em sala de aula é alvo de pesquisas acadêmicas de forma crescente, tanto em
Portugal (país da pesquisa do autor) quanto internacionalmente. O autor afirma
também, que a tecnologia digital levou a Europa a desenvolver vários programas
centrados na educação, empregando a Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC) no formato digital.

Recursos das tecnologias digitais na web 2.0 para criar apresentações
Resnick (2014), pesquisador do Instituto de Tecnologias de Massachusetts (MIT),
afirma que apesar das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC)
serem introduzidas com frequência nos ambientes educacionais, ainda são utilizadas
para reproduzir um modelo tradicional de aulas expositivas. De acordo com Resnick
(2014) a construção do conhecimento apresenta-se de forma individual, sendo que os
jovens não experimentam suas ideias de forma colaborativa. Ao referir-se sobre as
tecnologias e seu emprego em escolas com poucos recursos, o autor afirma que é
importante dar oportunidade as crianças para criar, projetar, experimentar e explorar.
Coutinho (2009), ao relatar sobre estudos realizados na Europa, mostra o
emprego da TDIC como recurso visual, entretanto o autor afirma, de forma incisiva,
que tem sido muito comum esse tipo de recurso na prática do docente, porém, sem
explorar o potencial das TDIC, pois são apenas empregadas para preparar e expor
aulas, mas não utiliza a interação direta com os alunos. Segundo o autor, “são
poucas as escolas que têm conseguido vivenciar práticas inovadoras capazes de
ampliar os espaços de aprendizagem para além da sala de aula formal”.
As mediações do conteúdo curricular em sala de aula vêm cada dia mais
utilizando a TDIC, implementando o slideshow (PowerPoint da MicroSoft-MS, View
da Libreoffice, etc.) no cotidiano escolar. É certo que esse formato possibilita
recursos importantes e agregam informações na oralidade do mediador, não sendo
só um simples bloco de notas com apontamentos necessário para que se cumpra
4

um programa curricular, entretanto, o simples uso das Tecnologias Digitais (TD) não
necessariamente agrega ou faz uma inovação, nem desenvolvem habilidades ou
competências no aprendiz (VALENTIN; SOARES, 2010).
Recorrendo novamente a Castro (2010), observa-se que as apresentações em
sala de aula reproduzem sequências curriculares que não mudam em nada o formato
apresentado nos livros, independente do estágio de evolução da TDIC ou da web 2.0. O
autor realiza um comentário no qual cita ser comum nas salas de aulas sobre o
slideshow: “Cruzes! Lá vem um PowerPoint chatíssimo”. Nesse contexto, Castro (2010)
relata também a regra clássica de sala, de que se alguém não assistiu a aula, basta ler
a apresentação. Assim, ele questiona que “se era para ler o que faz o conferencista?”.
E, após relatar vários problemas com o uso PowerPoint, de uma forma irônica, o autor
sugere que é necessário exigir “habilitação” para usar o aplicativo.
O emprego de recursos visuais lineares1, como o caso do aplicativo
PowerPoint, em sala de aula, na época em que se denomina o aluno de nativo
digital, torna-se um assunto questionado, até pelos próprios alunos.
Entende-se que é necessário o emprego de ferramentas contextualizadas na
web social para possibilitar a colaboração on-line, interações que diminua a
distância, seja mais interativa e represente, ou simule uma não-linearidade.
Nesse novo cenário do lugar virtual, qualquer pessoa com conhecimentos
básicos sobre o aplicativo pode criar documentos, apresentações, vídeos entre outros,
de forma colaborativa ou individual, interagir e articular vários tipos de processos,
incluindo o ensino e aprendizagem. Considerando as afirmações dos autores elencados
nessa seção, é possível identificar que o aplicativo Prezi possibilita interações no
processo de ensino e aprendizagem. Esse aplicativo, que será apresentado no próximo
tópico, surge através do conceito dos paradigmas da web social.
A estrutura do Prezi on-line e a viabilidade para o ambiente acadêmico
O aplicativo Prezi possui licenças públicas, acadêmica e com custo financeiro, sendo
o acesso para instalação do aplicativo em desktop somente disponível nas licenças
indenizáveis. Para essa pesquisa é analisado a licença pública com acesso on-line.
A interface do Prezi on-line é apresentada em um único ambiente que possibilita
vários temas, ou templates2, onde podem ser inseridos diagramas, textos, vídeos,
imagens e áudios. São também, possíveis o uso de efeitos básicos presentes nos
aplicativos dos desktops (slideshow), como zoom-in, zoom-out, fading e giros. Esses
recursos, ao transpor ou mudar a apresentação do objeto de um lado para o outro, na
mesma interface, produz o aspecto de navegação não-linear. Esses recursos são
assinalados na Figura 2, pelos círculos dispostos no plano de fundo do próprio
aplicativo.
A visualização dos objetos, organizados na interface do Prezi, é direcionada
1

2

Refe-se a uma estrutura desencadeada em um único sentido, representando um aspecto de uma
única dimensão.
Template (no idioma inglês significa modelo) é apenas a estrutura sem preenchimento. No caso do
Prezi, refere-se à organização visual, para criar uma apresentação.
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conforme a necessidade do usuário, que são previamente definidos nos “passos”
que serão exibidos, denominados de trilha.

Figura2 – Estrutura do Prezi (Fonte: autores)

Existem ainda recursos no aplicativo on-line com licença pública: (i)
possibilidade de baixar a apresentação off-line (ou portátil), nos casos da
necessidade de realizar
apresentação sem conexão com à web; (i) fazer
apresentações on-line de até 30 visualizações simultâneas; (iii) baixar versão em
formato de documento portátil (portable document format - pdf); (iv) compartilhar com
outras pessoas para colaboração on-line simultânea; (v) e, incorporação da
apresentação nas redes sociais digitais ou sites que possuam recurso de integração
de “frames” com suporte ao reprodutor de multimídia no padrão flash player.
Para Casal (2013) o Prezi é um aplicativo digital pouco investigado
academicamente, principalmente nas escolas secundárias (Ensino Fundamental) e
este fator também se torna uma vantagem, pois, gera curiosidade em quem assiste
uma apresentação com o Prezi.
Sobre a viabilidade pedagógica do Prezi, como ferramenta colaborativa e
interativa no processo de ensino e aprendizagem, a pesquisa de Casal (2013) relata
um fato importante, onde os alunos que não haviam conseguido aprovação nos
módulos anteriores, após a participação colaborativa proporcionada pelo Prezi
conseguiram ser aprovados, naquele ano letivo da aplicação deste recurso digital.
Pela descrição do Prezi e da Pesquisa de Casal (2013) entende-se que o
Prezi, mesmo que utilizando a licença pública, supera as relações dos aplicativos de
desktop e considerando a possibilidade de interação simultânea, viabiliza uma
metodologia de ensino e aprendizagem colaborativa entre os usuários.

Caracterização do ambiente de análise
A ponderação da viabilidade do Prezi on-line ocorre dentro da proposta do ambiente
de Ensino a Distância (EaD), modalidade da educação caracterizada por romper a
relação presencial entre o mediador e o aprendiz, entre o espaço físico geográfico e
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temporal. Essa ruptura faz com que o estudante do EaD decida sobre seu processo
de concepção de forma autônoma e independente (SCHLOSSER, 2007).
Em uma disciplina denominada Práticas educativas no Ambiente Moodle, do
curso de especialização “Docência do século XXI” foi proposto que os alunos se
dividissem em grupos e desenvolvessem cada grupo, um curso, fazendo o papel de
administradores. O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, utilizado tem a
versão 1.9, com servidor instalado no Instituto Federal Fluminense.
O curso aqui descrito foi denominado “Educação nas nuvens”. Na estrutura de
criação do curso, foram disponibilizados alguns temas com materiais para leitura,
bem como, vídeos e outros recursos para discussão dos alunos. O público alvo
foram alunos da disciplina. A professora da disciplina solicitou que um dos temas
abordados deveria ser objeto de estudo pelos alunos através de um fórum de
discussão e chat. A Figura 3 representa a visão simplificada dessa proposta e o
formato metodológico empregado, ponderando a visão do recorte desta pesquisa.

Figura3–Organização do ambiente de análise (Fonte: autores)

Apesar da proposta desenvolvida constar de vários assuntos de aplicativos da
web social (representados pelos retângulos transparentes abaixo do tema
pesquisado da Figura 3), estruturados por semanas no Moodle, esta pesquisa se
volta para analisar um estudo sobre “Apresentação do aplicativo Prezi”.

Procedimento metodológico
A metodologia empregada utilizou-se da análise nos depoimentos dos participantes,
caracterizando-se como uma relação qualitativa (ALVES; SILVA, 1992). A análise
qualitativa empregada baseou-se na caracterização desenvolvida por Prodanov e
Freitas (2013), onde a interpretação da realidade produzida no contexto social, visa
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uma melhor compreensão dos fatos e dos vínculos. É conveniente ressaltar que
esse vínculo é uma condição indissociável entre o sujeito e o objetivo pesquisado.
Sendo todos os participantes professores e também alunos, o estudo deu-se
dentro do vínculo da área de educação, com oito participantes do curso de
especialização, na disciplina “Práticas Educativas no Ambiente Moodle”. Ressalta-se
que todos os alunos do curso já haviam tido contato sobre o aplicativo Prezi em
disciplina anterior na qual se apresentou vários aplicativos.
Entre os participantes, tanto os que estruturaram o curso (três aluno-tutores)
como oito alunos que participaram para dar um feedback aos tutores, haviam várias
áreas de conhecimento. Os organizadores do curso eram: bacharel em tecnologia e
bacharel e licenciada em biologia e uma licenciada em química. Os participantes
alunos eram da área de licenciatura em matemática, história, biologia, geografia,
física e pedagogia e uma bacharel em zootecnia.
Desenvolveu-se a interação no tópico denominado “Apresentação do aplicativo
Prezi”. Neste tópico foi proposto o estudo do Prezi utilizando vídeos e páginas da web
para apresentar a ferramenta Prezi on-line como plataforma para criar apresentações
colaborativas e dinâmicas. Seguido de uma tarefa em grupo para produzir uma
apresentação no Prezi, com tema livre, de forma colaborativa e postar o link da
apresentação. A tarefa especificou a necessidade de ser incluído ao menos: (i) uma
figura; (ii) um vídeo; (iii) o efeito fading e zoom; (iv) mínimo de 10 passos na trilha.
Neste conteúdo também foram inseridos materiais e ferramentas de
comunicação: fórum de discussão e chat. O material proposto, utilizado para o estudo
do Prezi teve por objetivo desenvolver habilidades nos participantes, para esses
pudessem além de conhecer, também aplicar nas suas salas de aula, ao mesmo tempo
divulgar a ferramenta, com proposta de aplicação em todas as áreas disciplinares.
Incluso nesses parâmetros foi ponderado as interações desenvolvidas no
fórum, no período de nove dias, e chat de aproximadamente uma hora e meia de
duração, com o universo de oito participantes na condição de aluno e três na
condição de tutores.
Foi proposto um fórum intitulado: “Como tornar nossas apresentações mais
dinâmicas”, e houve a possibilidade de interação e discussão entre os participantes
do curso, de forma colaborativa, sobre o tema de apresentação, onde cada
participante interagia no tópico aberto para responder livremente, sem limites ou
ordens das postagens.
Já o chat, foi uma atividade de “bate-papo” mais dinâmica que permitiu a
realização de uma discussão em tempo real, tendo interações rápidas e com
respostas mais direcionadas.
No fórum os tutores tiveram o papel de iniciar e instigar a comunicação entre
os participantes na busca de atingir o objetivo proposto, que foi: identificar a
viabilidade do aplicativo Prezi para construir apresentações on-line, dinâmicas e de
forma colaborativa. No chat, por ser mais dinâmico, os tutores orientaram o conteúdo
com indagações. Nesse estudo, os participantes-alunos são indicados pelas letras:
<Px>, onde x varia de 1 a 8, representando individualmente cada participante na
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condição de aluno.
A seguir, apresenta-se os extratos das interações ocorridas no fórum de
discussão e no chat proposto.

Relato e análise das interações
O fórum iniciou-se dialogado sobre a possibilidade de se tornar as apresentações
em sala de aula mais dinâmicas, utilizando os recursos da web 2.0 e, também sobre
os fatores importantes nesse contexto.
A abertura do fórum, postada pelos tutores, continham três questionamentos
iniciais: (i) como passar nosso conteúdo com mais atratividade e de forma dinâmica?
(ii) como podemos sair do nosso estático conhecimento, que "prendemos" em
nossos computadores? (iii) como podemos realizar essa nova forma de integração?
E, após essas questões, foi solicitado que se posicionassem em relação ao
aplicativo Prezi. A partir desses questionamentos os participantes desenvolveram
seus depoimentos.
Nas declarações sobre os questionamentos acima realizadas pelos
participantes (extratos de falas apresentadas no Quadro 2) foi também relacionado o
resumo da postagem e a identificação do participante.
Quadro 2 – Reflexão sobre os aplicativos na web
Px

Comentário do participante no fórum

Resumo da postagem

<P3>

“1) é preciso ter vontade de inovar suas
metodologias de ensino individualista e assim
contagiar toda a comunidade escolar;
2) pesquisar... Há inúmeras possibilidades, é
preciso ser sempre um professor pesquisador;
3) buscar treinamento: de tutoriais aos cursos.
Não se pode levar a proposta se não dominá-la.
Claro que sempre há o que se aprender com o
uso.”

relacionou três itens, os
quais designou como
pré-requisito
para
utilizar a web 2.0:
vontade
de
inovar,
pesquisar
as
possibilidades;
e,
buscar o treinamento

<P5>

“Creio que, hoje, tenhamos mais possibilidades
do que imaginamos para elaborarmos boas
apresentações. (...) Percebo que com a Web
2.0 aliada a outros recursos, podemos
apresentar o conteúdo de forma mais atrativa”

se posiciona em relação
aos comentários dos
recursos da web 2.0,
resumindo os conceitos
mencionados.

<P8>

“Há uma infinidade de recursos que possibilitam
apresentações. (...) O CMAP possibilita uma
construção coletiva, assim como o MINDOMO,
assim como o FreeMind e XMind (uso com
meus alunos).”

complementando
a
postagem
de
<P5>
menciona
outros
recursos.

Fonte: autores
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Nas questões inicialmente levantadas: (i) como passar nosso conteúdo com
mais atratividade e de forma dinâmica? (ii) como podemos sair do nosso estático
conhecimento, que "prendemos" em nossos computadores? (iii) como podemos
realizar essa nova forma de integração?, os participantes-alunos destacam que para
utilizar os recursos da web 2.0 se faz necessário a vontade de inovar, pesquisar as
possibilidades, buscar treinamento, apresentar o conteúdo de forma mais
atrativa.<P5> também, afirma comentando da necessidade de buscar inovações,
comprovando na prática os relatos de Coutinho (2010) e Castro (2009), onde é
caracterizada a necessidade de pessoas qualificadas para passar dados sobre as
ferramentas, para a inovação tecnológica nas salas de aula.
<P8> após mencionar alguns recursos possíveis para a sala de aula, abre o
seguinte questionamento: “O que cabe como reflexão é: de que forma estes
recursos são apresentados no contexto da sala de aula?”
Sobre o assunto, de que não é só ter o recurso, <P1> e <P5>, interagem com
<P5>e complementam:
<P1> “Aí que está o problema caro tutor, como aplicar em nossas aulas essa
gama de possibilidades que sabemos que existem? Primeiro não podemos utilizar
recurso que não conhecemos, segundo além de conhecer temos que saber adaptar
os recursos ao nosso conteúdo e não usá-los sem objetivos claros, só porque estão
na moda, por exemplo. Podemos usar um material simples e dar uma aula ótima
sobre determinado assunto, fazendo o aluno compreender o conteúdo e usar a
tecnologia mais avançada e não conseguir atingir os objetivos. Depende da
criatividade do professor, da metodologia usada, mais do que do recurso.”
<P5> “É muito relativo. Como (...) disse uma aula com material simples pode
ser mais atraente, em alguns casos, do que uma aula elaborada com diversos
recursos. Creio que compete ao professor se atualizar e saber usar os recursos de
forma dinâmica. Tornar as aulas dinâmicas não depende, apenas, de termos
recursos dinâmicos, mas de sermos dinâmicos ao utilizá-los. Creio que haja
necessidade de, além da vontade e disposição, atualização do profissional para que
ele tenha conhecimento dos recursos que está utilizando para poder ser dinâmico ao
aplicá-los.”
Nessa conjuntura <P4> inicia a relação da reflexão proposta por <P8>,
concorda com <P5>e argumenta propondo a relação do tema desta pesquisa.
<P4>: "Tornar as aulas dinâmicas não depende, apenas, de termos recursos
dinâmicos, mas de sermos dinâmicos ao utilizá-los". Do que adianta uma
apresentação no Prezi se a metodologia do professor for contrária a isso? Daí,
devemos reciclar tanto os recursos, como o profissional e assim a metodologia
utilizada.”
Em relação ao posicionamento do aplicativo Prezi, destacam-se alguns
extratos das falas dos participantes:
<P1>“Confesso que minha experiência com o Prezi foi um pouco traumática,
mas reconheço que tem recursos que atraem as pessoas e as apresentações ficam
muito mais leves e dinâmicas. (...) Tenho mais habilidade com o PowerPoint, pois já
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fiz apresentações com movimento, talvez por isso também acho o Prezi difícil de
trabalhar.”
Nota-se que o participante <P1> relata a dificuldade inicial pela falta de uma
explicação de forma adequada sobre o Prezi e o hábito já desenvolvido no
PowerPoint, contudo este participante reconhece os recursos atraentes no aplicativo.
Na sequência das postagens iniciam-se também as relações de análise do
Prezi com o atual público do ambiente escolar:
<P2> “(...) para satisfazer este público nas apresentações elas precisam ser
não-linear e com uma gama de recursos simultâneos. O Prezi tem recursos que são
visualmente atraentes e que podem estar concatenados com informações diversas,
além oportunizar o trabalho colaborativo e ser uma ferramenta fundamental para
construção do conhecimento.”
<P3> “É muito importante tornar nossas apresentações mais dinâmicas, para
sair da mesmice do PowerPoint”. Em outra postagem <P3> faz outro relato que se
complementa: “É importante sair da "caixinha". A web 2.0 pode tonar a escola mais
interessante para o aluno, se bem usada. Não adianta mascarar velhas
metodologias com uma ferramenta nova. Programas como o Prezi com método
colaborativo pode ajudar na inter e transdisciplinaridade.”
<P4> “O Prezi já conhecia, embora esteja aprendendo a utilizar.
Como os colegas falaram anteriormente, é fundamental inovar, levar para a sala de
aula recursos dinâmicos, saindo assim do comum, como o caso da utilização
'padrão' do PowerPoint”
Com relação as interações na ferramenta chat, na busca do conhecimento
sobre o emprego do Prezi e da importância deste no conceito de web social, como
facilitador do processo educacional, os participantes desenvolveram interações com
os tutores por aproximadamente uma hora e meia. Na ocasião foi esclarecido que o
propósito era debater sobre o Prezi, continuando em paralelo as postagens no fórum.
Uma das constatações relevantes levantadas durante o diálogo no chat, foi a
questão da pouca divulgação do Prezi. Quando foi indagado sobre o conhecimento
do uso desse recurso nas escolas de cada um, obteve-se as seguintes as respostas:
<P2> – “na minha ninguém conhece, ou melhor, eu conheço”;
<P4>, relatou de forma enfática, sobre a falta de conhecimento do
aplicativo, que recentemente havia utilizado em uma palestra em uma
universidade, que comentou: “(...) apresentei uma palestra utilizando o Prezi”;
“Ninguém conhecia... e adoraram”; “Observei que durante a palestra eles além de
comentarem do conteúdo, comentaram da apresentação”;
<P6> – “fui apresentada a elas a pouco tempo...”;
<P4> – “(...) na faculdade (...) nunca vi alguém utilizar”;
<P5> – “eu nunca vi outra pessoa usando, senão teria perguntado como
usar”.
Com base nos depoimentos é possível observar que o Prezi não é muito
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divulgado, conforme citou Casal (2013) no seu estudo desenvolvido em Portugal,
que também ocorre aqui na nossa área geográfica (norte-noroeste do Estado do Rio
de Janeiro).
Foram levantadas ainda questões que poderiam estar associada a pouca
divulgação: (i) que somente há pouco tempo sua plataforma está em português; (ii) a
dependência da conexão com a internet como fator complicador.
<P4> afirma que mesmo como a pouca divulgação a utilização do Prezi “é um
diferencial e tanto”.
Outra questão levantada para reflexão dos participantes, foi a conectividade
com a web. Sobre essa questão <P2> fez dois comentários e <P6> complementou
ter tido o mesmo problema:
<P2> “o que planejei para apresentar, até hoje, consegui montar” e em outra
linha do chat complementou que “a maior decepção foi a internet que estava lenta
na hora da apresentação”.
<P6> “é sofri com a questão da conexão à internet tbm”.
<P2> relatou a sua solução: “mas agora, toda vez que apresento, baixo o
arquivo também” e “se der problema, utilizo o que baixei” e concluiu em outra linha
que “as dificuldades sempre existirão, a gente não pode é se entregar”.
Quando foi questionado sobre a dificuldade inicial dos participantes para usar
o Prezi.
<P2> narrou que surgiu uma dificuldade inicial, mas depois com o uso fica
mais simples: “conforme vou utilizando, vou achando mais fácil”.
<P5> “Amei o Prezi. Ainda estou aprendendo a elaborar apresentações nele,
mas ele facilita inserir muitos outros elementos”.
Quando no chat foi indagado sobre a contribuição do material disponibilizado
para aprender sobre o Prezi, as respostas foram direcionadas para um nível de
aceitação, destacando-se os comentários:
<P4> demonstrou sua satisfação com a resposta “mtoooooos recursos
apresentados eu não conhecia”;
<P1> “Com o curso consegui ter uma visão melhor do Prezi”;
A confirmação de que o Prezi é uma ferramenta capaz de ser empregada em
sala de aula de forma mais eficaz, vem dos comentários de <P2> e <P4>:
<P2>: “é verdade, os nossos alunos estão cansados de aulas tradicionais”;
<P4>: “praticamente aposentei o PowerPoint”.
Quanto ao emprego de metodologia em sala de aula:
<P5> “a possibilidade do trabalho em grupo é muito interessante” e <P6>
complementa afirmando que:
<P6>: “numa apresentação feita em grupo super facilitou a possibilidade de
todos poderem editar on-line enquanto o outro pode ver as mudanças e alterar
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também”.
O aplicativo Prezi foi definido pelos participantes no estudo desenvolvido
como uma interação não linear. Nesse processo há uma identificação de
inovação, não só pelos recursos, mas pelo formato de utilizá-lo.
O aplicativo escolhido para a análise da apresentação on-line: Prezi,
possibilitou constatar que os recursos da TDIC são necessários em ambientes
educacionais e devem receber atenção por parte das iniciativas de formação inicial e
continuada dos profissionais da área de educação.
É coerente ressaltar que a proposta do objeto de estudo contrapõe-se a
questão de apresentações de simples leitura, quando apoiada em TDIC estática e
linear. Assim sendo, o Prezi, apesar de sua pouca divulgação no ambiente
acadêmico, é uma ferramenta atrativa que pode possibilitar a aprendizagem
colaborativa, pois recurso nativo da web 2.0 incorpora conceitos do lugar virtual para
interação e colaboração.
As questões que foram elencadas como empecilho: idioma e necessidade de
estar on-line, foram resolvidas pelo próprio aplicativo. Já existe a versão em
português e é possível utilizando inclusive a versão pública, após concluída a
apresentação on-line, fazer o download no formato de arquivo executável e, assim,
bastando um dispositivo de armazenamento e execução no local para realizar
apresentação off-line, mantendo as mesmas características que foram
desenvolvidas na plataforma on-line.
A dificuldade para uso do aplicativo, considerando que haja um prévio
treinamento adequado, conforme ressaltado nos relatos de <P1>, <P3>, <P4> e
<P8>, se daria apenas por conta da questão da conexão com a internet. Esse fato
em alguns casos torna-se um complicador, pois para utilizar o aplicativo é
necessária uma banda larga com viabilidade de trabalhar imagens e vídeos.
Contudo, as vantagens de emprego dos recursos da web 2.0, com base no estudo
do Prezi, sobrepõem a dificuldade apresentada, que foi a pouca divulgação e falta
de conectividade.
Contudo, nos depoimentos dos alunos é possível observar que o Prezi tem
uma boa aceitabilidade, utilizado com um conhecimento mínimo dos recursos da
ferramenta. A utilização sem um prévio estudo e orientado por pessoas com pouco
conhecimento, torna o emprego do recurso complexo, podendo até mesmo criar
resistência por parte do indivíduo que dele quer fazer uso, conforme relato de<P1>.
O Prezi destaca-se por apresentar um “juízo” de estrutura que viabiliza
representações de pensamentos não-linear, incluindo ainda os recursos existentes,
tornando-o atraente.
É possível identificar que as tecnologias digitais da web social avançam em
um processo em que se pode até afirmar tendendo para o lado cognitivo e esse
processo deve ser acatado pelos profissionais da área de ensino. A ferramenta
Prezi, notadamente, possui, ou foi desenvolvida com essa finalidade, de atender as
expectativas de uma nova geração voltada para os recursos digitais.
Como resposta a pesquisa realizada, o Prezi foi identificado, nas falas dos
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professores, como uma ferramenta que permite criar apresentações mais
empolgantes, apesar disso, pouco explorado, corroborado na revisão bibliográfica
apresentada. Mas, ao fazerem essa observação, que esse recurso não é divulgado,
ao mesmo tempo, declaram que quando alguém o utiliza torna-se um atraente
diferencial e uma ferramenta estimulante para quem assiste, conforme fala de<P4>.
Por fim destaca-se nos depoimentos de <P2> e <P4> que a ferramenta Prezi
se propõe a inovação tecnológica e através dos relatos de <P5> e <P6> que esse
aplicativo é colaborativo e instigante.

Considerações finais
Percebe-se que a web 2.0 permite uma democratização no processo ensino e
aprendizado com uma variedade de serviços disponíveis de forma gratuita
disponíveis na rede. Sendo notório a viabilidade dos aplicativos existentes na web
social.
No discurso dos professores foi possível observar que os recursos dispostos
na web agregam não só atrativos visuais, mas, questões de colaboração e interação
entre as pessoas, que se utilizam da viabilidade de uma estrutura de “lugar virtual”
para aproximar as pessoas e romper a barreira geográfica.
Por fim é coerente considerar necessário conhecer e divulgar ferramentas
como o Prezi, que podem contribuir no processo de ensino e aprendizagem, por ser
colaborativa e interativa, dentro do processo estrutural da web social. Também,
imprescindível entender que fluxo dinâmico que existe na web, torna o sistema vivo
e capaz de mediar informações, com tal competências sócio cognitivas que impõem
ao “professor” um novo papel, de mediador do conhecimento e não de “cumpridor”
de conteúdo.

Referências
ALVES, Z. M. M. B.; SILVA, M. H. G. F. D. Análise qualitativa de dados de entrevista:
uma proposta. Paidéia, Ribeirão Preto, v.1, n.2, p. 61-69, jul. 1992.
CASAL, J. A. F. Construtivismo tecnológico para promoção de motivação e
autonomia na aprendizagem. In: CONGRESSO INTERNACIONAL GALEGOPORTUGUÊS DE PSICOPEDAGOGIA, 12., 2013, Braga. Anais... Braga, 2013.
CASTRO, C. M. PowerPoint com carteirinha. Revista Veja, São Paulo, ago. 2010.
COUTINHO, C. F. Tecnologias Web 2.0 na sala de aula: três propostas de futuros
professores de Português. Revista Educação, Formação & Tecnologias, Monte da
Caparica, v.2(1), maio. 2009.
DOMINGUES, D. Feedback e aprendizagem em ambientes de realidade virtual na
rede. In: VALENTINI, C. B.; SOARES, E. M. S. (Org.). Aprendizagem em
ambientes virtuais: compartilhando ideias e construindo cenários. Caxias do Sul:
Educs, 2010. p. 279-298.

14

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e
técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. Novo Hamburgo: Feevale, 2.ed.,
2013. 275p.
RECH, J. Significações da consciência em ambientes virtuais. In: VALENTINI, C. B.;
SOARES, E. M.S (Org.). Aprendizagem em ambientes virtuais: compartilhando
ideias e construindo cenários. Caxias do Sul: Educs, 2010. p.237-251.
RESNICK, M. A tecnologia deve levar o aluno a ser um pensador criativo. Nova
Escola, São Paulo, p.20-21, jun./jul., 2014.
SCHLOSSER, R. L. A atuação dos tutores nos cursos de
Porto Alegre, Colabor@, v.6, n.22, jan./fev. 2010.

Educação a Distância.

SPIVACK,
N.
Web
Evolution.
2009.
Disponível
<http://pt.slideshare.net/novaspivack/web-evolution-nova-spivacktwine?related=2>. Acesso em: 25 abr. 2016.

em

VALENTINI, C. B.; SOARES, E. M. S. Fluxos de interação: uma experiência com
ambiente de aprendizagem na web. In: VALENTINI, C. B.; SOARES, E. M.S.
(Org.). Aprendizagem em ambientes virtuais: compartilhando ideias e construindo
cenários. Caxias do Sul: Educs, 2010. p.79-89.

15

___________________________________________________________________________

INTERATIVIDADE E TUTORIA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
DO ENSINO A DISTÂNCIA
Julio Candido de Meirelles Junior1, Alessandra dos Santos Simão2, Camyla D’Elyz do
Amaral Meirelles3
1

Universidade Federal Fluminense/Departamento de Contabilidade/ ICHS-VR, profjcm@gmail.com

2

Universidade Federal Fluminense/Departamento de Contabilidade/ICHS-VR, ale.ssim@hotmail.com
3

Universidade Federal Fluminense/UAB/Administração Pública, camyla.meirelles@hotmail.com

Resumo – A formação do cidadão atual é possibilitada por novas oportunidades
com o advento da educação a distância (EAD), que de uma forma abrangente
facilita a vida de milhares de pessoas. Este novo modelo vem quebrando
paradigmas e abrindo novas fronteiras e possibilidades, incentivando a
interatividade que é essencial na vida do educador atual, estimulando o aluno a
criar junto com os colegas, tutores e professores o seu conhecimento. A
interatividade e tutoria na prática pedagógica do ensino a distância são essenciais
para o sucesso do EAD. Os desafios do EAD no espaço da cibercultura estão
sendo rompidos na medida em que a sociedade incorpora novos conceitos e
experimentações no seu cotidiano. Esta interação está transformando radicalmente
os caminhos, os hábitos e até mesmo o modo de ser e a educação deve ser o
agente de mudança transformadora e para isso os educadores precisam estar
preparados para este novo contexto. Esta pesquisa pretende desenvolver alguns
questionamentos que irão fornecer subsídios para o entendimento da formação
discente com apoio das práticas da tutoria, sobre a importância dos atores
envolvidos, capacitação dos professores, as instituições e o seu reflexo no
cotidiano do aluno a partir de reflexões e vivencias do autor no EAD e de diversos
autores em tela que compartilham a sua importância.
Palavras-chave: Educação a distância, Capacitação, Tutoria.
Abstract – The formation of the current citizen is made possible by new
opportunities with the advent of distance learning, which in a comprehensive
manner makes life easier for thousands of people. This new model is breaking
paradigms and opening new frontiers and possibilities, encouraging interactivity that
is essential in the life of the current educator, encouraging students to create
together with colleagues, tutors and teachers their knowledge. Interactivity and
mentoring on teaching practice of distance education are essential to the success
of ODL. The challenges of distance education in cyber space are being broken in
that society incorporates new concepts and experiments in their routine. This
interaction is radically changing the ways, habits and even the way of being and
education should be transformative change agent and that educators need to be
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prepared for this new context. This moment requires different postures, proper,
objective preparation and different skills in distance learning and private tutor, such
as empathy, effective participation in the identification and diagnosis of the profile of
the students perception "of their tribes, tastes and affinities," than with certainly
serve as drivers for the educational stimulus that results from the ability to put
oneself in another's place, providing an affective attunement and communication
skills, expressed attentive and respectful conduct, which are vital elements in the
practice of mentoring. This little research aims to develop some questions that will
provide a basis for understanding the student training with the support of mentoring
practices, the importance of the actors involved, teacher training, the institutions
and their reflection in the student's daily life from reflections and experience the
author in EAD and several authors in screen sharing its importance.
Key Words: Distance Education, Training, Mentoring.

1. Introdução
A dinâmica mundial segue seu curso e impõe aos países que querem se manter no
patamar de desenvolvimento um ritmo acelerado de desenvolvimento e consequente
ampliação e renovação constante de seu quadro de cientistas e profissionais de
diversas áreas. O nosso país tem acompanhado as grandes nações mundiais em
termos de competitividade, produtividade e qualidade, disseminando as condições
indispensáveis para o seu desenvolvimento, dentro de uma integração global e
proporcionando o aumento do intercâmbio de valores e oportunidades entre
empresas de vários países.
Um ciclo constante de renovação se estabelece na dinâmica do crescimento
mundial e com isso eleva a motivação das empresas, das entidades de classe e do
próprio Ministério da Educação e Cultura a se preocuparem com os profissionais que
adentram ao mercado. Essa preocupação se faz necessária à medida que as
organizações estão enfrentando a cada dia novos desafios oriundos da globalização,
do aumento acirrado da concorrência e dos avanços tecnológicos. Diante do
contexto percebe-se que as instituições formadoras precisam acompanhar o ritmo
frenético de desenvolvimento tecnológico e se adaptarem em seus laboratórios de
pesquisas e na formação de docentes qualificados.
A metodologia para a formação dos profissionais para o novo mercado deve
ser dinâmica e fornecer subsídios para a construção de um conhecimento sólido que
reflita as necessidades imediatas e futuristas. Trata-se de uma resposta à época de
transformação, atualização, identificação das necessidades da sociedade e das
entidades.
A internet no EAD permite a democratização do ensino e a formação de
pessoas que não puderam realizar a sua formação no ambiente tradicional, incentiva
à melhoria da qualidade, o acesso e o estímulo à educação continuada em todas as
faixas.
A sociedade da informação vem sofrendo o impacto das novas tecnologias e
com isso tem contribuído para a criação de novas estratégias de ensino e
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
aprendizagem, bem como na capacitação de seus educadores.
As possibilidades que os espaços digitais e virtuais oferecem, de forma direta
ou indireta, têm afetado vários aspectos da vida das pessoas, sejam eles no âmbito
familiar, profissional ou educacional. É uma realidade já absorvido pela maioria das
pessoas e já se verifica em uma grande quantidade de lares brasileiros um
computador “plugado” na rede, já na visão comum, como um eletrodoméstico
essencial para a família.
Percebe-se que a sociedade atual, tem vivenciado de forma acentuada uma
revolução dos recursos tecnológicos em todos os seus campos, entre eles o da
educação e a cada dia novas inovações vão surgindo e alimentando o espiral de
desenvolvimento tecnológico educacional.
As tecnologias da Informação trazem novos desafios e tendências e verificase que as transformações trazidas por elas têm afetado as áreas econômicas,
políticas e sociais. Percebe-se que as mudanças que o mundo vem passando são
reais e irreversíveis, ocasionando desafios à humanidade em vivenciar o advento da
sociedade do conhecimento e da globalização.
As tecnologias de comunicação e informação têm estado cada vez mais
presentes nos setores que regem a sociedade. Na área educacional não é diferente,
e tem sido constantemente cobrada em realizar mudanças no processo de ensino e
aprendizagem.
A nova dinâmica mundial orienta para utilização das tecnologias educacionais
a fim de inovar as formas de ensinar e aprender. O professor fazendo uso dessas
ferramentas educacionais desenvolve uma proposta educacional de qualidade na
formação que oferece aos seus alunos.
Deve-se estar atendo, pois as tecnologias de informação e de comunicação
revolucionam o mundo e o ensino não pode se constituir na exceção à regra. É
preciso despertar o interesse dos professores para uma nova comunicação com os
alunos em sala de aula presencial e virtual. É preciso enfrentar o fato de que tanto a
mídia de massa quanto a sala de aula estão diante do esgotamento do mesmo
modelo comunicacional que separa emissão e recepção. (SILVA, 2010)
Percebe-se com a vivência e pesquisas no EAD que a universidade apresenta
uma tendência cada vez maior no uso de tecnologias que permitem um
aproveitamento maior e melhoria na relação professor aluno. As novas tecnologias
estimulam a uma reflexão e repensar educacional, onde se deve estimular mestres e
aprendizes ao novo processo, direcionado de forma consciente, consistente, com
liberdade e direcionamento que permita o crescimento do aluno na relação e o
entendimento de que ele pode dirigir o seu aprendizado. Nesta relação é
fundamental que o professor tenha o domínio da pesquisa, dos meios cibernéticos,
conhecimento de sites, saiba orientar, estimular e estar centrado nos parâmetros
direcionadores sugeridos na literatura do curso, que já é uma realidade em um bom
número de estabelecimentos de ensino e nas universidades.
Percebe-se que uma das grandes vantagens do EAD é o acesso ilimitado de
pessoas ao ensino, mas este aluno deve ser bem trabalhado, nesse aspecto o papel
do tutor é fundamental, pois o ensino a distância precisa ser feito com metodologia e
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os alunos precisam desenvolver o hábito do estudo diário, pois do contrário vai leválo ao abandono do curso e nesse sentido constata-se uma grande evasão nos
cursos à distância.
A internet é um recurso que ajuda professores e alunos em seu processo de
aprendizagem e o rompimento com o tradicional, que ajuda a superar a rejeição dos
alunos em ler livros, preferindo substituí-los por apostilas, e a resistência em se
dirigir à biblioteca para pesquisar. (MASETTO, 2003). Pode-se com ela desenvolver
a leitura e autonomia dos alunos, a ampliação das habilidades para explorar esse
novo recurso tecnológico. É um espaço para o desenvolvimento da criatividade, para
discussão de valores éticos, políticos e sociais, na consideração de fatos e
fenômenos que chegam a nosso conhecimento de toda a parte do mundo.
Percebe-se na rotina educacional que os professores vão incorporando
técnicas do EAD nos trabalhos tradicionais de ensino na graduação, pois é
importante enfatizar a necessidade do aluno construir o seu conhecimento,
interagindo com os elementos de transmissão, com a internet, com os colegas e
tendo o professor como um orientador.
Notadamente o EAD não será o milagre do século, mas com certeza atingirá
o fim pré-estabelecido e pode acelerar a inclusão social, mas devemos ter em mente
que depende da maneira como esta mudança tecnológica será conduzida na
sociedade e na instituição educacional e, também, das ações que estão sendo
implementadas, pois são elas que determinarão se o uso das tecnologias contribuirá
para diminuir ou aumentar as desigualdades sociais.
Outro ponto importante é a divulgação dos cursos, o preparo do próprio aluno
para que não haja evasão e a disposição de tutores e professores, além de que
todos os envolvidos tenham se organizado para o convívio e utilização dos recursos
tecnológicos, pois ainda existem pessoas que não conhecem as tecnologias, nunca
viram um computador e ainda aquelas que são arredias à informática. Mas são
opções de oportunidades de vida que serão implementadas pelas pessoas que por
necessidade, por afinidade, por descoberta do sistema ou propaganda, acabarão
aderindo ao programa.
É importante trabalhar na mudança do paradigma e não cair no equívoco da
distribuição de conteúdo fechado num site estático desprovido de mecanismos de
interatividade, de criação coletiva, com falta de preparo do aluno e do professor.
Neste contexto o estudo propõe uma pergunta para discussão: quais são as
diferenças e similaridades na interação possível da modalidade presencial e a
distância que podem facilitar a dinâmica do tutor?
Deve-se ter em mente, sempre em pauta a importância e a urgência da
formação continuada do professor, pois “não há mais educação sem tecnologia,
como não há mais vida sem ela, pois vivemos em seu apogeu”, foi muito boa a
colocação do aluno com essa fala, pois é uma realidade que devemos estar sempre
considerando.
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2. Interatividade no ensino a distância
A interatividade é um termo essencial na vida de um educador atual, onde é preciso
se repensar o processo relacional aluno, professor e material didático.
No cotidiano da educação percebe-se que existe a necessidade de inovar,
que estimule o docente e discente nesse mundo cibernético de novas relações.
A possibilidade existe, as ferramentas estão à disposição, mas é necessária
uma interação entre os partícipes do processo de aprendizagem que se estimulem
nesse momento diferenciado. Observa-se na vivência diária do magistério que essas
experiências são muito positivas.
O processo de aprendizagem tal como se considera exige reflexão no sentido
de averiguar sobre os participantes desse processo. (MASETTO, 2003) Quem são
eles e como se espera que interajam num curso superior? Pode complementar a
pergunta: e em um curso de EAD?
Em um sentido holístico percebe-se que a resposta a este questionamento
abre um amplo debate e um entendimento que possibilita a análise das questões.
Assim, percebe-se a importância não só dos questionários que solicitam
informações dos ingressantes na faculdade, como também uma participação efetiva
do professor na identificação do perfil desses alunos, para que se possa identificálos e perceber quais são “as suas tribos, gostos e afinidades,” que com certeza
servirão de direcionadores para o estímulo educacional.
Este processo pode facilitar o trabalho dos professores, pois a partir deste
ponto podem-se criar situações de interesse geral que permita a cada aluno o seu
crescimento a partir de seu momento e no seu passo desejado como o seu
entendimento.
Existem pressupostos que enfatizam o processo de construção do
conhecimento por meio das interações e do trabalho colaborativo, o estar junto
virtual, que integra o uso dos vários recursos do ambiente virtual para criar situações
de aprendizagem que possam favorecer o aluno transformar as informações em
conhecimento, possibilitando-o a vivenciar um processo de ação reflexiva, de
articulação com a prática, de depuração e de reconstrução do conhecimento.
A interatividade permite o aluno criar junto com os colegas e professores o
seu conhecimento, não como um mero espectador, mas como um coautor. (SILVA,
2010).
A universidade atual com algumas exceções está vivenciando uma
antropologia cibernética, portanto já estamos plugados numa "sociedade on-line"
possibilitada pela internet.
Esta sociedade já representa uma nova revolução na esfera da comunicação
e interação humana e está transformando radicalmente os caminhos, os hábitos e
até mesmo o modo de ser e a educação deve ser o agente de mudança
transformadora e para isso os educadores precisam estar preparados para este
novo contexto.
O discurso atual nesta era nos faz repensar sempre o modelo da
universidade. O nosso objetivo, aqui, é evidenciar a necessidade do aprofundamento
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dessa relação, agora sob o foco da interatividade, que relaciono com as teorias da
aprendizagem, que descrevem a forma pela qual uma pessoa aprende, o que as
torna intimamente ligadas aos conceitos propostos pela epistemologia e para o
entendimento correto da questão é imprescindível entender os pressupostos
epistemológicos na qual ela se baseia.
Percebe se que existem três teorias frequentemente mencionadas com bases
diferentes, mas que são importantes para o estudo em questão, delas 2 têm bases
epistemológicas realistas (behaviorismo e cognitivismo) e 1 tem base idealista
(construtivismo).
Observa-se no contexto educacional o construtivismo como uma forma
coerente de crescimento educacional, pois se percebe que a aprendizagem é um
processo pelo qual o indivíduo constrói o conhecimento, sendo um agente ativo de
sua aprendizagem, o que resulta em sua própria transformação como ser, onde ele
não transfere o conhecimento externo para sua memória, mas, ele cria
interpretações do mundo baseadas em sua experiência anterior e suas interrelações com outras pessoas.
Para isso também percebe se a necessidade de condições externas
favoráveis, criadas no ambiente de aprendizagem, que devem facilitar o processo.
Existe muito material rico para esse entendimento, principalmente com
relação aos suportes que irão facilitar a interatividades dos envolvidos no
aprendizado, onde a natureza de cada suporte mediático requer planejamento
diferenciado do processo pedagógico que vai ser realizado por seu intermédio. Cada
modalidade de ensino requer o tratamento diferenciado do mesmo conteúdo, de
acordo com os alunos, os objetivos a serem alcançados, o espaço e tempos
disponíveis para a sua realização. Observa-se que cada um dos suportes mediáticos
tem cuidados e formas de tratamento específicas que, ao serem utilizadas, alteram a
maneira como se dá e como se faz a educação. (KENSKI, 2005). Esse é um aspecto
muito importante no contexto educacional, pois irá definir a participação e o
envolvimento do aluno.
As possibilidades de uso de mídias cada vez mais interativas em educação
têm alterado, e muito, a concepção do que é educação presencial e a distância. É
possível que, nos próximos anos, se amplie a integração entre essas duas
modalidades.
A interatividade fica cada vez mais evidente no ensino e as experiências
vivenciadas pelo autor como aluno EAD e como coordenador de disciplina, permitem
refletir na sua importância, por isso é necessário que educadores passem por esse
processo para vivenciar essa modalidade de forma real. É importante que os
docentes façam um curso EAD e passem pela condição de aluno para que possa
sentir como o estudante constrói o seu conhecimento e como funciona o processo
de interatividade envolvido. As principais mudanças nos processos de interação e
comunicação humana em EAD ocorrem com o uso mais intensivo da internet e dos
ambientes virtuais de aprendizagem. As possibilidades síncronas e assíncronas da
Internet viabilizam o contato entre pessoas e dados situados nos mais diferenciados
espaços, a qualquer hora. (KENSKI, 2005).
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As novas mídias permitem um diferencial muito grande para o crescimento
educacional moderno e para isso é necessário o conhecimento das tecnologias e
dos estudos que envolvem essa questão.
Todo o arcabouço tecnológico que está a disposição da educação irá ajudar
na proximidade entre educador e educando de forma que possam desenvolver o seu
crescimento tendo consciência do que estão fazendo para aprender.
Neste novo momento os professores que pretendem buscar interatividade
com seus alunos, devem emergir para uma nova relação, onde não mais propõem o
conhecimento, não o transmitem como meros expositores, eles passam a ser um
parceiro, conselheiro, guia, facilitador, colaborador.
Nesse aspecto é necessária uma capacitação para isso, pois ele vai mudar
radicalmente, passando de articulador da situação para um formulador de
problemas, instigando situações, sendo um arquiteto de percursos. Por isso é
importante a educação continuada e o estudo do assunto de forma que possa ser
um conhecedor de seus alunos, um identificador das situações, do perfil dos alunos,
para se transformar em um mobilizador das inteligências múltiplas e coletivas na
experiência do conhecimento.
O professor deve ser um orientador de ideias, disponibilizando para seus
alunos estados potenciais do conteúdo a estudar de modo que o aluno possa
experimentar a criação do conhecimento participando da sua criação, interferindo no
processo, modificando e aprendendo com o grupo a cada passo.
Essa nova articulação educacional permite que o aluno deixe o lugar da
recepção passiva de onde ouve, olha, copia e presta contas para se envolver com a
proposição do professor, abrindo sua mente para novos mundos e participando da
criação do conhecimento.
Para que isso aconteça é necessária uma formação adequada do professor,
pois esse posicionamento exige novas estratégias de organização e funcionamento
para o novo contexto educacional, sendo necessário investir na sua formação
permanente de qualidade, na preparação para romper com a tradição do falar, do
ditar do mestre, que transmite o conhecimento e separa emissão e recepção. O
reconhecimento social, melhores salários, liberdade e infraestrutura para criar a
partir dos Parâmetros Curriculares do MEC e a cooperação entre os professores,
pais e alunos de cada escola e de redes de escolas no enfrentamento dos desafios
comuns.
Um novo momento se abre para o ensino e todos devem estar preparados
para isso, é preciso se capacitar, rever conceitos e voltar a estudar os novos
posicionamentos, pois a cada dia é preciso aprender muito mais.
Infelizmente a realidade sonhada não é a vivida na grande maioria das
universidades, mas, enfim, quem ainda não está plugado tem que esperar o seu
tempo. Mas deve-se admitir que mesmo que as instituições não estão plugadas, a
grande maioria dos jovens está. Observa-se isso em muitos lugares e em
instituições públicas ou particulares, onde a grande maioria dos jovens já está com
celulares ligados na rede.
A questão da interatividade é um desafio para o professor e segundo Silva
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(2010) inspirado no parangolé, evidencia que o professor propõe o conhecimento
aos estudantes, como o artista propõe sua obra potencial ao público. Isso supõe
modelar os domínios do conhecimento, como espaços conceituais, onde os alunos
podem construir seus próprios mapas e conduzir suas explorações, considerando os
conteúdos como ponto de partida e não como ponto de chegada no processo de
construção do conhecimento, esse é um novo paradigma que se deve permitir ao
aluno, para que este se desenvolva de forma plena a partir do seu próprio mapa
cognitivo, no seu espaço e no seu tempo.
As estratégias são várias e depende do seu público, de estudo e disposição
do professor para programá-las. Existem turmas diferentes, mas todas devem ser
bem trabalhadas. Quando se inicia o processo de interatividade dos alunos,
construção do conhecimento, envolvendo-os numa nova dimensão, evidenciando as
proposições de estudo e crescendo junto com eles, evocando as suas vivências
diárias, o seu cotidiano para construir a realidade desejada e evidenciada na ementa
do curso. Aos poucos se aprende a coordenar as atividades de forma natural
fazendo com que todos participassem. É um trabalho que leva tempo e muito
estudo, mas que é possível e gratificante.

3. Tutoria e construção da autonomia do aluno
3.1. Fórum de aprendizagem
O fórum é um espaço de comunicação entre os atores do EAD muito importante
para incentivar o entendimento da tutoria e a construção da autonomia do aluno,
onde se percebe que a função do tutor e do professor não pode ser mais a de um
difusor do conhecimento, mas a de um estipulador do aprender e pensar.
O tutor nesse aspecto torna-se um animador da inteligência coletiva dos
grupos dos quais se propôs ajudar a desenvolver, fazendo com que a sua atividade
tenha como centro o acompanhamento e o gerenciamento dos alunos, ou seja, na
incitação ao intercâmbio dos saberes, onde a autonomia do discente passa a ser um
processo a ser construído a partir de sua própria determinação, que não se
concretiza de forma solitária, mas com o grupo demandando a participação do outro
e nesse aspecto Morin (1990) enfatiza que somos dependentes e heterônomos,
autônomos e livres e por isso mesmo, seres complexos. Mas para se desenvolva a
autonomia é necessário que o cursista tenha responsabilidade, organização,
disciplina, maturidade e compromisso, o que o coloca com um perfil bem delineado e
diferente dos cursos presenciais.
Com o desenvolvimento deste processo o aluno se permite buscar, entender,
errar sem macular sua alta estima, permitindo que ele sonhe, busque, mude quantas
vezes ele quiser, sendo o sujeito de sua própria trajetória. Ele direciona o seu
crescimento, no seu ritmo, no seu passo, na sua hora e de acordo com o seu
entendimento e para isso é necessário que o tutor possa problematizar com os
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educandos o conteúdo que está sendo estudado, e não apenas apresentá-lo como
se fosse algo elaborado e estanque e os alunos de acordo com o seu ritmo busquem
o entendimento da questão e evidenciem as soluções para o problema a partir de
seus estudos e construções.
Em seu momento de composição ele desenvolverá uma combinação peculiar
de processos e estratégias evidenciando que cada aluno gosta ou acha mais fácil
aprender de uma forma do que de outra, ou seja, no seu próprio passo e ritmo.

3.2. Ações do tutor num ambiente interativo de aprendizagem
A interatividade é essencial na vida de um educador atual, pois através dela o aluno
cria junto com os colegas e professores o seu conhecimento.
Neste processo, o tutor é um orientador de linha de frente, que está em
contato direto com o aluno na plataforma ou por telefone, que deve possuir além das
qualidades inerentes ao profissional da educação, a empatia, que resulta da
capacidade de se colocar no lugar do outro, propiciando uma sintonia afetiva e a
capacidade de comunicação, expressa na conduta atenta e respeitosa, que são
elementos vitais no exercício da tutoria sedutora.
Conforme Niskier (1999:393), o tutor é responsável por comentar os trabalhos
realizados pelos alunos, corrigir as avaliações dos estudantes, ajudá-los a
compreender os materiais do curso através das discussões e explicações, responder
às questões sobre a instituição, ajudar os alunos a planejarem seus trabalhos,
organizar círculos de estudo, fornecer informações pelas mídias disponíveis,
supervisionar trabalhos práticos e projetos, atualizar informações sobre o progresso
dos estudantes, fornecer feedback aos coordenadores sobre os materiais dos cursos
e as dificuldades dos estudantes e servir de intermediário entre a instituição e os
alunos, ou seja, o apoio tutorial realiza a intercomunicação entre professor, tutor,
aluno que intervêm no sistema e os reúne em uma função de orientação, docência e
avaliação.
O tutor no ambiente interativo de aprendizagem precisa de suportes que irão
facilitar a sua ação e neste contexto a natureza de cada suporte mediático requer
planejamento diferenciado do processo pedagógico que vai ser realizado por seu
intermédio. (KENSKI, 2005)
Este é um aspecto muito importante no contexto educacional, onde as
possibilidades de uso de mídias interativas em educação têm alterado a concepção
do que é educação presencial e a distância e onde já se observa a integração entre
essas duas modalidades.
Este é o cenário onde o tutor deve planejar as suas ações de forma a
evidenciar um objetivo a alcançar, as ferramentas que serão utilizadas e qual serão
as suas estratégias para alcançar o que se planejou, preparando um fórum
esclarecendo objetivos e os questionamentos, estabelecendo um compromisso de
responder indagações dos alunos, pois o feedback, é primordial num ambiente EAD,
pois estimula a participação. Ele precisa de rapidez na resposta de qualquer
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questionamento, pois não pode deixar o aluno inseguro para realizar as atividades
propostas. Se houver demora pode desmotivar o aluno de forma a comprometer ou
mesmo atrasar a entrega da atividade.
O tutor ao ler os trabalhos e postagens nos fóruns deve sempre buscar voltar
o foco das discussões para o que foi solicitado, promovendo reflexões quando notar
que o aluno não fez uma avaliação crítica a respeito da temática em discussão, ou
seja, o estímulo à reflexão deve permear todas as ações do tutor.
4. Considerações finais
A atividade humana em um curso presencial é distinta do ensino a distância (EAD)
em vários aspectos, mas a partir das diferenças e similaridades, existem
oportunidades que permitem uma interação possível entre ambas, com ações que
podem facilitar a dinâmica do tutor, que respondem a discussão desta pesquisa.
Uma das razões das distinções está relacionada à presença física de colegas
e professor, que moldam o ambiente de forma coletiva e participativa que direta ou
indiretamente contribuem para a interação da turma.
No EAD não existe uma atmosfera moldada pela presença física, este
particular muda as interações e sensações percebidas pelos alunos em sua
individualidade. O estar só na questão é muito sentido pelo cursista, a princípio em
uma relação fria, ele e o computador, que deve ser trabalhada pelos professores e
tutores para colocá-lo a vontade em uma atmosfera prazerosa de aprendizado.
O aspecto orientado com a questão do que se deve fazer para construir um
espaço com relações interpessoais confortáveis para os alunos, com personalidades
diferentes, evidenciam diversos posicionamentos. Mas percebe-se que o melhor
deles é a empatia, ou seja, se colocar no lugar do aluno e perceber o seu
sentimento, e isto envolve um conhecimento aprofundado do perfil da turma.
A tutoria é o método mais utilizado para efetivar a interação pedagógica, e o
incentivo das relações interpessoais que facilitam a dinâmica do curso, a interação
dos alunos, a participação do grupo e o desenvolvimento dos trabalhos.
Com relação a forma pedagógica de se colocar o conteúdo da disciplina, o
professor e o tutor deve ter a capacidade de entender que o aluno no EAD, além de
estar longe, trabalhando sozinho, o entendimento da disciplina pode gerar dúvidas,
interpretações distintas, além de falta de base e outros problemas que podem ser
gerados pela circunstância espaço tempo. Por isso é importante que os professores
e tutores tenham participado de um curso EAD para terem a compreensão do outro
lado da moeda, é preciso muita empatia para essa questão, onde toda angústia
deve ser evitada para que o aluno possa seguir em frente e não se evadir do curso,
a partir da sua perda de interesse.
O tutor nesse aspecto torna-se um animador da inteligência coletiva dos
grupos dos quais se propôs ajudar a desenvolver, fazendo com que a sua atividade
tenha como centro o acompanhamento e o gerenciamento dos alunos, ou seja, na
incitação ao intercâmbio dos saberes, onde a autonomia do discente passa a ser um
processo a ser construído a partir de sua própria determinação, mas que não se
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concretiza de forma solitária, mas com o grupo demandando a participação do outro.
No universo da educação a distância é imprescindível um espaço de
acolhimento, devendo ser incentivado a todo o momento, com isso o papel do tutor
nessa situação é extremamente importante, pois deve estar sempre atento,
respondendo aos questionamentos, se fazendo presente [...], pois o aluno EAD deve
ser tratado com mais carinho e com mais acolhimento. Deve-se lembrar que ele é a
peça fundamental do curso e está "sozinho" em casa ou no trabalho estudando.
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Resumo: A proposta deste artigo é discutir a Educação a Distância (EaD) no tocante ao
debate de gênero e raça com ênfase na construção do currículo. Uma forma de chamar a
atenção para discussão de temas transversais em EaD. Discorre-se acerca da importância
desta discussão frente às mudanças na forma de ofertar educação no mundo globalizado,
diante de seus avanços tecnológicos, pois o perfil dos alunos vem mudando cada vez mais.
Configurando então, no aumento de pessoas interessadas na formação por meio da EaD e
consequentemente no aumento das ofertas de cursos nesta modalidade por instituições de
ensino, públicas, privadas, além de universidades. Rompendo as barreiras do tempo e da
distância, tem crescido as oportunidades de profissionalização, capacitação e de formação
continuada no país, adequando-se a uma tendência mundial. O que se confirma nos dados
divulgados no site da revista EXAME, de que no Brasil há uma tendência da expansão desta
modalidade de ensino, que tem alcançado, sobretudo pessoas adultas de 25 a 30 anos que
ainda não possuem um curso superior. Informam ainda que, com base nos dados mais
recentes sobre o Censo da educação superior divulgado pelo MEC (Ministério da
Educação), há uma projeção de crescimento desta modalidade educaional de 25% podendo
chegar até 40% ou 45% nos próximos cinco anos. Chama à atenção a possibilidade de
ampliação da EaD no Brasil, o que traz ao cenário nacional a oportunidade de
aprendizagem, melhor qualificação profissional, mobilidade e integração social e também de
inovação tecnológica. Oportunizando a população do país a diminuição do déficit
educacional e de desigualdade social. Neste sentido, sabe-se que com relação ao aspecto
exclusão social, o Brasil tem uma dívida enorme de reparação com os negros e as mulheres
quando se fala em igualdade de oportunidades, o histórico de desenvolvimento do país
sempre deixou tal público a margem quando se trata da oferta de políticas públicas com
olhar voltado para suas especificidades. Somente nas últimas duas décadas é que nota-se
maior empenho no desenvolvimento de políticas afirmativas, voltadas para superação da
marginalização destes segmentos no Brasil. Ainda assim, quando são avaliados os
indicadores sobre acesso a educação e o mercado de trabalho, nota-se que mulheres e
negros ainda são prejudicados no que se refere a acesso, reconhecimento profissional e
rendimento. Cabe salientar, que quando se trata das mulheres negras estas são ainda mais
prejudicadas. Por isto, superar tais aspectos de desigualdade nacional é um desafio. É
necessário empenho de diversas políticas, voltadas para tal questão. Neste viés o papel da
política pública de educação é fundamental na construção de uma sociedade mais igual.
Assim, quando se trata de desenvolvimento tecnológico e educação, pondera-se como o
uso da tecnologia tem mudado o perfil educacional das pessoas em todo o país nos últimos
anos, porém, destaca-se que mesmo perante tantos avanços, no que se refere ao combate
ao preconceito de gênero e raça ainda é preciso avançar muito e uma forma de contribuir
para tal é a consolidação da estratégia de discussão desta temática no âmbito da educação

para formação de sujeitos mais humanos e menos preconceituosos. Deste modo, a
educação EaD, se torna mais um espaço para avançar nesta discussão, quando
considerado o papel das novas tecnologias de informação e comunicação no cotidiano das
instituições de ensino e dos cursos de formação profissional. Assim, ao considerar o avanço
da EaD em todas as modalidades educacionais, optou-se nesta produção por fazer um
recorte quanto a oferta desta, na pós-graduação Lato Sensu, considerando que muitas
pessoas que fizeram uma graduação presencial e atualmente ocupam uma vaga no
mercado de trabalho tendem a buscar uma pós graduação para maior capacitação
profissional. Nota-se que dentre as opções que sem tem no mercado da educação, muitos
optam por uma pós-graduação que seja ofertada a distância para conseguir conciliar sua
jornada intensa de trabalho, com os cuidados com a família e sua vida pessoal. Por isto,
como forma de verificar a realidade dos profissionais que realizam pós-graduação na
modalidade EaD e de validar a relevância da discussão proposta neste trabalho, foi
realizado um estudo de caso, descritivo, com alunas egressas do curso de pós-graduação
Lato Sensu em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça na Universidade Federal de
Viçosa (UFV). Foi analisado o perfil profissional destas mulheres e sua percepção acerca do
ensino EaD na pós-graduação Lato Sensu, bem como, procurou-se conhecer a respeito
discussão sobre a temática de gênero e raça no curso ofertado pela UFV. Saber porque e
como estas mulheres tiveram a oportunidade de acesso a esta modalidade educacional
numa temática que transcende os espaços educativos para a vida social, é relevante para
compreender o desenvolvimento do currículo como ferramenta de promoção da igualdade
social. Ou seja, trata-se de uma discussão sobre a importância da formação integral do
sujeito, de seu desenvolvimento humano e profissional, propondo a reflexão sobre a
necessidade de uma discussão curricular mais humanista no uso da tecnologia e
apresentando a avaliação de que a pós-graduação é um espaço para construção de um
pensamento critico político e ético, sobretudo quando há o fomento para o estudo de temas
transversais como gênero e raça.
Palavras-Chave: Pós- Graduação. Gênero. Raça. Educação à distância.
Abstract – The purpose of this paper is to discuss Distance Education (EaD) regarding the
gender debate and race with emphasis on curriculum development. One form to draw
attention to discussion of cross-cutting themes in EaD. It talks about the importance of this
discussion forward to the changes in the form of offering education in a globalized world,
before its technological advances, because the profile of the students has been changing
more and more. Setting then, the increase in people interested in training through distance
education and consequently on increasing course offerings in this mode by educational
institutions, public, private, and universities. Breaking the barriers of time and distance, it has
grown the professional opportunities, training and continuing education in the country,
adapting to a global trend. What is confirmed in data released on the magazine's website
EXAME is that in Brazil, there is a trend of expansion of this type of education, which has
achieved, especially adults from 25 to 30 years who do not have a degree. Inform although,
based on the most recent data on the higher education census announced by the MEC
(Ministry of Education), there is a growth projection this educational form of 25% and may
reach 40% or 45% over the next five years. It draws attention to the possibility of expansion
of distance education in Brazil, which brings to the national scene a learning opportunity,
better professional qualification, mobility and social integration as well as technological
innovation. Providing opportunities for the country's population to decrease the educational
deficit and social inequality. In this sense, it is known that with respect to the aspect social
exclusion, Brazil has a huge debt repair with blacks and women when it comes to equal

opportunities, the country's development history has always made such public the margin
when deals with the provision of public policies with eyes on their specificities. Only in the
last two decades it is that there is a greater commitment to the development of affirmative
action policies, aimed at overcoming the marginalization of these segments in Brazil. Still,
when evaluating the indicators on access to education and the labor market, it is noted that
women and blacks are still disadvantaged in terms of access to, professional recognition and
performance. It should be noted that when it comes to black women these are further
disadvantaged. Therefore, to overcome such aspects of national inequality is a challenge.
Commitment is required of different policies aimed at such a question. In this bias the role of
public policy in education is vital in building a more equal society. So when it comes to
technological development and education, is considering as the use of technology has
changed the educational profile of people across the country in recent years, however, it
stands out even before many advances in relation to combating prejudice of gender and race
is still necessary to move a lot and a way to contribute for this is the consolidation of the
discussion strategy of this issue in education for training of more human and less prejudiced
subjects. Thus, the distance learning education, becomes a space to advance this
discussion, when considering the role of new information and communication technologies in
everyday educational institutions and vocational training courses. So, when considering the
advancement of distance education in all educational modalities, we chose this production to
make a cut as the offer this in graduate Lato Sensu, considering that many people who have
made a campus undergraduate and currently occupy a place in labor market tend to seek a
graduate to higher professional training. Note that among the options without having the
education market, many opt for a graduate to be offered to the distance to reconcile their
intense working day, with the care of family and personal life. Therefore, in order to verify the
reality of professionals who graduate perform in distance education mode and validate the
relevance of the discussion proposed in this paper, we conducted a case study, descriptive,
graduates students of the postgraduate course Lato Sensu in Management of Public Policies
on Gender and Race at the Federal University of Viçosa (UFV). the professional profile of
these women and their perception of teaching distance education in graduate Lato Sensu
was analyzed as well, we tried to know about discussion on the theme of gender and race in
the course offered by UFV. Knowing why and how these women had the opportunity to
access to this educational modality in a theme that transcends the educational spaces for
social life, it is important to understand the development of the curriculum as a tool for
promoting social equality. That is, it is a discussion of the importance of the full formation of
the subject, his human and professional development, proposing a reflection on the need for
a more humanistic curriculum discussion on the use of technology and presenting the
assessment that post- graduation is a space for construction of a political and ethical critical
thinking, especially when there is the promotion for the study of cross-cutting issues such as
gender and race.
Keywords: Graduate. Genre. Breed. Distance education.

1. INTRODUÇÃO
A necessidade de aperfeiçoamento do ser humano é constante e sua busca pelo
conhecimento é diária. Tudo que é novo pode contribuir para a melhora da execução
de suas atividades cotidianas e para compreensão do mundo em que vive,
motivando-o a desenvolver-se cada vez mais.
Na construção de sua identidade e de seu caminho pessoal e profissional o
sujeito encontra inúmeros desafios, dentre eles, conciliar os estudos a vida prática.

Neste sentido, levando em consideração que a educação para construção do
conhecimento pode se dar de diferentes formas, a proposta da modalidade de
Educação a Distância (EaD) segundo Moram (2007) tem crescido globalmente
proporcionando novas oportunidades para muitos indivíduos.
Assim como a educação à distância, o século XX convida-nos a refletir e atuar
no debate das questões de formação humana, nas desigualdades e injustiças. Por
este viés, os currículos da educação foram modificados para incluir temas
transversais, dentre eles, os de gênero e raça. Apesar dos estudos e reflexões em
diversas áreas da educação, esta ainda se caracteriza como um espaço sexista que
reforça velhos estereótipos, silenciando-se diante da discriminação por gênero e
raça, reforçando conceitos de marginalização (LOURO, 1997).
As identidades de gênero e de raça estão relacionadas com a construção
social do ser homem e de ser mulher, negro ou branco. Representações que vão se
construindo a partir das relações afetivas e sociais. O conhecimento acerca dessas
identidades remete a uma hierarquização de valores instituída socialmente, que
precisa ser questionada dentro das propostas curriculares (LOURO, 1997). Dessa
forma, o objetivo deste estudo é analisar a relação da EaD na discussão e debate de
gênero e raça, na perspectiva de se verificar quais as possibilidades desse método
de ensino e aprendizagem para questões que envolvem a interface do saber e de se
fazer humano.
Para este estudo foram entrevistadas profissionais que realizaram entre os
anos de 2014 e 2015, o curso de pós-graduação Lato Sensu intitulado “Gestão de
Políticas Públicas em Gênero e Raça” na Universidade Federal de Viçosa em Minas
Gerais. A partir dos relatos de experiências dessas mulheres, com faixa etária de 25
a 40 anos e com graduação em áreas diversas, foi possível construir o debate que
ora se apresenta.
Com base na vivência destas alunas, propõe-se uma reflexão sobre a
relevância da proposta curricular da EaD para ampliação e disseminação do
conhecimento e qualificação profissional para humanização do saber, além do
combate às desigualdades sociais que cercam as questões de gênero e raça. O
método utilizado no processo de pesquisa foi à entrevista semiestruturada, o qual
possibilitou obter as informações necessárias quanto ao problema pesquisado,
investigando hipóteses e criando questionamentos para análise dos dados. Em seus
relatos verificou-se o que as motivou a optar pela educação EaD, sua avaliação
sobre esta proposta curricular de ensino e quais foram as motivações pessoais que
despertaram nelas o interesse pela temática.
Por esta razão, este artigo divide-se primeiramente no entendimento da
proposta da EaD como espaço de humanização do saber. Depois apresenta a
temática de gênero e raça nos debates curriculares. Ainda, analisa como se
construiu essa dialética no referido curso de pós-graduação e como essas mulheres
puderam compreender essa interface para a própria construção do seu espaço
profissional. Por fim, propõe-se algumas considerações finais acerca do tema
tratado.
2- A EDUCAÇÃO EaD COMO ESPAÇO DE SABER E HUMANIZAÇÃO.

A EaD é percebida como um espaço de construção do saber, voltado para a
autonomia, ampliando o acesso a partir do uso de novas tecnologias como
ferramentas de construção da educação. Em especial para aqueles que não têm a
oportunidade de estarem em salas de aula. Por esta razão, passou-se a entendê-la
como uma construção da democratização e universalização da educação. Vale
ressaltar que o processo de aprendizagem é evolutivo é que sua proposta nunca é
engessada.
Johannes Guttenberg, inventor da imprensa móvel, promoveu uma
modificação na maneira de aprender na Alemanha do século XV. A nova
maneira de ensinar pode transformar o mestre em uma figura
desnecessária, mas as escolas da época persistem, apesar da facilidade
que a imprensa oferece. A Educação a distância na Inglaterra iniciasse em
1840, na Alemanha em 1856 e, nos Estados Unidos, tem-se notícia de
educação por correspondência em 1874. No Brasil, o início da Educação a
Distância data de 1904. ( SANTOS, 2012.p.2 )

Percebe-se que inicialmente a EaD se desenvolvia por meio de serviços de
correios, mídias audiovisuais (tv, rádio, telefone, fax etc), mas atualmente ela se dá
mais via internet. Ou seja, estes meios que segundo Pacievith, ([201-?])
também podem ser chamados de TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação),
se renovam constantemente, adequando-se à necessidades atuais e por isto
tem conquistado um número de adeptos cada vez maior, pois sua característica
principal é um ambiente de ensino flexível de aprendizagem.
Dessa maneira pode se compreender que assim como na modalidade de
ensino tradicional presencial na EaD também “a educação assume um caráter
intencional e sistemático que dá uma maior importância ao processo intelectual, sem
deixar os demais aspectos, como o físico, o moral, o emocional e o social de lado”
(SANTOS, 2012.p.5). Consequentemente, com o avanço tecnológico e a
disponibilidade de diversas ferramentas virtuais para realização de cursos, esta
modalidade educacional tem atraído cada vez mais expectadores.
Segundo os últimos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep) referentes ao ano de 2014 acerca do Censo da
Educação Superior, realizado anualmente sobre a oferta de EaD, tem crescido o
número de estudantes matriculados nos cursos a distância enquanto estabilizou-se o
número de matriculados na modalidade presencial. De acordo com a legislação
vigente, o conceito de Educação a Distância no Brasil é definido oficialmente no
Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005):
Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a Distância
como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.

Na EaD, a ideia central é a flexibilidade para o tempo e local de estudo, o
aluno pode se organizar sobre como e quando quer estudar, sempre se adequando
a proposta do programa de ensino do curso. Este sistema em sua forma dinâmica

de flexibilidade curricular proporciona ao aluno que seja autodidata, o que não o
exime do contato com o professor/tutor, que se dá através de ferramentas virtuais e
recursos didáticos variáveis. Portanto, conectados, por meio das tecnologias, aluno
e professor interagem continuamente. Tal interação pode se estender com os
colegas de curso e ou estudantes do tema, através dos encontros nos chats e
discussões nos fóruns e redes sociais entre outros trabalhos em grupos, como nos
encontros presenciais, fortalecendo a interação social e a interdisciplinaridade
(MORAM, 2007).
Percebemos neste instante a abordagem da psicologia pela valorização do
indivíduo, e não mais de um aluno, a visão de um “sujeito coletivo” que troca
impressões com o ambiente em geral. Assim pensamos em uma educação
centrada no “sujeito coletivo” que reconhece a importância do outro, a
existência de processos coletivos de construção do saber e a relevância de
criar ambientes de aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento do
conhecimento interdisciplinar, da intuição e da criatividade. (Valente,
2003.p.52 apud SANTOS, 2012.p.5).

Considerando, as teorias humanistas de Carl Rogers que estabelecem que a
condição humana perpassa as experiências, os sentimentos, o valores que a pessoa
atribuiu nas suas relações com o outro. E para isso entende o homem como um ser
em constante evolução enquanto pessoa. Ao debater a questão da educação,
percebe-se que em seu entendimento sobre tal, já se predetermina uma autonomia
do aluno, neste caso pode ser entendido hoje como uma condição sine qua non para
a modalidade de Educação à distância. E a educação:
Tem a qualidade de um envolvimento pessoal – a pessoa, como um todo,
tanto sob o aspecto sensível quanto sob o aspecto cognitivo, inclui-se no
fato da aprendizagem. Ela é auto-iniciada. Mesmo quando o primeiro
impulso ou o estímulo vem de fora, o senso de descoberta, do alcançar, do
captar e do compreender vem de dentro. É penetrante. Suscita modificação
no comportamento, nas atitudes, talvez mesmo na personalidade do
educando. É avaliada pelo educando. [...] O significado é a sua essência.
Quando se verifica aprendizagem, o elemento de significação desenvolvese para o educando, dentro da sua experiência como um todo. (ROGERS,
1978, p. 21).

Ressalta-se que a Educação à Distância para a psicologia humanista foi muito
criticada pelo entendimento de que essa era apenas uma forma de massificação da
educação, retirando do processo ensino aprendizagem a relação do sujeito com
seus pares, nas relações interpessoais (ROGERS, 1978). No entanto, as análises e
debates sócios histórico apresentam vários vieses que perpassam a formação
humana e a educação, dentre elas, destacam que as tecnologias e inovações
permitem diferentes formas de relações humanas. Possibilitando, conforme a
pesquisa apresenta diferentes pontos para se pensar os desafios da EaD.
Embora ainda vista com ressalvas por grande parte da comunidade
acadêmica e da sociedade, é evidente que esta modalidade de ensino tem
contribuindo para superação do déficit de aprendizagem no Brasil (MORAM, 2007),
conforme apresentam os dados do INEP (2014), que mostram que esta modalidade

educacional tem se consolidado. Cada vez mais instituições de ensino tanto públicas
quanto privadas tem ofertados cursos de capacitação e formação continuada através
da EaD, contribuindo para sua popularização.
3- A TRANSVERSALIDADE DE GÊNERO E RAÇA NOS CURRÍCULOS DA EAD.
Ao pensar na aplicação da transversalidade no currículo da Educação a Distância,
nos deparamos com aspectos epistemológicos, políticos e metodológicos da prática
educativa. Dos quais devemos ter conhecimento e domínio do viés dessa proposta.
Pois é no debate da educação onde vemos ocorrer inegavelmente distinções de
gênero e raça, desde a construção curricular a prática pedagógica. Segundo
Guacira:
“Os Currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, linguagem,
materiais didáticos, processos de avaliação são, seguramente, locus das
diferenças de gênero, sexualidade, etnia, classe — são constituídos por
essas distinções e, ao mesmo tempo, seus produtores” (LOURO,
1997,p.64).

Sacristán (1998) e Pacheco (2005) ao conceituarem o currículo definem-o
como uma construção cultural, um modo de organizar as práticas educativas. De
acordo com seus estudos, a teorização sobre currículo não se encontra
sistematizada e a sua prática, reflete de forma explícita ou implícita,
comportamentos, valores, esquemas de racionalidade que condicionam a teorização
do mesmo, que aparece em muitos casos como linguagem e conceitos técnicos,
legitimando uma prática efetivada. Por outro lado aparece como um discurso crítico
que procura esclarecer os pressupostos e os significados das referidas práticas.
Sacristán o define como:
O currículo na ação é a última expressão de seu valor, pois, enfim, é na
prática que todo projeto, toda ideia, toda intenção, se faz realidade de uma
forma ou outra; se manifesta, adquire significado e valor,
independentemente de declarações e propósitos de partida. Às vezes,
também, à margem das intenções a prática reflete pressupostos e valores
muito diversos (SACRISTÁN, 1998, p. 201).

Diante desta perspectiva é preciso parar de se preocupar apenas com a
forma de se educar pelo processo de ensino e aprendizagem, não que isso não seja
importante. Mas, é preciso um olhar mais amplo voltado para o sujeito e suas
necessidades, sejam eles crianças ou adultos, é necessário identificar quais são
seus conhecimentos prévios, suas experiências, suas leituras de mundo, não
silenciando suas dúvidas. Podendo assim, construir um espaço multicultural.
Segundo Moreira e Candau:
As questões multiculturais questionam este universalismo que informa o
nosso modo de lidar com o conhecimento escolar e o conhecimento de
modo geral. A questão colocada hoje supõe perguntarmo-nos e discutirmos
que universalidade é essa, mas, ao mesmo tempo, não cairmos num
relativismo absoluto, reduzindo a questão dos conhecimentos veiculados
pela educação formal a um determinado universo cultural, o que nos levaria

inclusive a negar a própria possibilidade de construirmos algo junto,
negociado entre os diferentes (2008.p.33).

Estas denominações multiculturais vão dizer de sujeitos e identidades, de
raça e de gênero, de nacionalidade, de classe e etc. São tantas denominações para
explicar e construir verdades sobre as múltiplas identidades (HALL, 2005). Ou seja,
é preciso considerar a constituição identitária do sujeito ao pensar seu processo
educacional e de formação para a vida, pois, sua trajetória na comunidade em que
vive é cercada de atravessamentos, símbolos e construções culturais que o
compõem enquanto sujeito. A respeito de tal questão Guacira nos traz que:
Essas múltiplas identidades sociais podem ser, também, provisoriamente
atraentes e, depois, nos parecerem descartáveis; elas podem ser, então,
rejeitadas e abandonadas. Somos sujeitos de identidades transitórias e
contingentes. Portanto, as identidades sexuais e de gênero (como todas as
identidades sociais) têm o caráter fragmentado, instável, histórico e plural,
afirmado pelos teóricos culturais. (LOURO,2000.p.6).

E a partir desse debate no que se refere à relação do multiculturalismo com
currículo, chama-se a atenção para a necessidade constante de trabalhar os
aspectos da transversalidade construído nos currículos da EaD. Compreende-se que
as conquistas históricas a respeito da igualdade racial e de gênero que hoje se
apresentam, decorre do conhecimento e entendimento destes aspectos por meio da
educação para a igualdade, neste sentido, nota-se que ainda há muito ainda por ser
conquistar, sendo a EaD mais uma porta para tal consolidação (MOREIRA e
CANDAU (2008).
A própria conceituação e movimentos destes temas são muito recentes para a
construção social. Por exemplo: O termo gênero começou a ser veiculado na década
de 1980 por feministas americanas e inglesas com o intuito de denunciar a
desigualdade entre homens e mulheres aparentemente percebida na discriminação
e opressão das mulheres (LOURO, 2000). Neste período, as investigações sobre a
condição da mulher no espaço social já indicavam tênue desigualdade perante os
homens, que aumentava ao passo da observância da classe social, etnia e outras
perspectivas. De acordo com Gonçalves Junior e Ramos (2005):
O conceito de gênero explicita o ser mulher e o ser homem como uma
construção histórico-social, tendo em vista o que é estabelecido em termos
de papéis sociais para estes indivíduos, diferenciando-se, assim, do restrito
conceito biológico de sexo, que tende a explicações das diferenças entre
feminino e masculino como fruto da “natureza” (p. 05).

Já o debate sobre as diversidades étnico raciais e preconceitos teve seu
avanço a partir dos anos 70 com a configuração dos movimentos sociais, em
especial, os realizados pelo movimento negro no Brasil (GOMES, 2012). O que
resultou em manifestações em busca de direitos, e na reflexão e reformulação de
conceitos ainda estereotipados na nossa sociedade e finaliza-se sobre a conquista
de incluir no currículo escolar a história étnico racial a partir da lei 10639/2003.

Longo é o caminho da construção de uma educação para emancipação
humana, isenta do olhar etnocêntrico e de influências mecanicistas no processo de
apropriação do saber. A ampliação de uma visão crítica sobre as necessidades de
aprendizagem tem se estabelecido, sobretudo nas últimas décadas repercutindo em
novos questionamentos e propostas de se compreender fenômenos antes ignorados
como a discriminação de raça e de gênero e sua influência na constituição da
sociedade.
Neste sentido, a educação tem o papel fundamental de possibilitar ao sujeito
se apropriar de forma mais crítica do saber, propondo novas intervenções, daí a
importância da construção de propostas curriculares mais humanas e sensíveis às
demandas sociais. Dessa forma, identifica-se que a tensão existente entre os
mecanismos que produzem racismo e preconceitos de gênero e “aqueles que o
combatem permeiam os currículos e as práticas pedagógicas, como, também,
promovem oportunidades ou obstáculos epistemológicos que condicionam
desigualmente o empenho escolar de brancos e não brancos.” (FORDE, VALENTIM,
2012,p.62). Dito isto, o próximo tópico abordará a relevância da discussão da
temática de gênero e raça por meio do ensino EaD, e sua contribuição para o
aperfeiçoamento pessoal e social do sujeito.
4- RELATOS DE EGRESSOS DE PÓS GRADUAÇÃO EAD EM GÊNERO E RAÇA.
As constantes mudanças culturais impulsionam os indivíduos na busca de
conhecimento e aperfeiçoamento, neste sentido é importante o papel da educação
permanente para responder a tais anseios. Considerando que muitos sujeitos
buscam aprimoramento profissional para melhorar sua relação de trabalho, propôsse nesta pesquisa conhecer egressos de um curso de pós-graduação EaD, aliada a
temática de gênero e raça. Neste intuíto, foram identificados um grupo de cerca de
40 indivíduos, homens e mulheres, que concluíram um curso de pós-graduação Lato
Sensu intitulado, “Gestão de Políticas Públicas de Gênero e Raça”, realizado na
modalidade semipresencial na Universidade Federal de Viçosa (UFV), entre os anos
de 2014 e 2015.
Assim, para retirada da amostragem considerou-se o numero de 4 egressas,
que representam 10% da turma. As pessoas entrevistadas são mulheres negras e
brancas, com faixa etária entre 25 a 40 anos. São pessoas com profissões na área
de humanas e funcionárias públicas que hoje atuam na área da política de
assistência social. De acordo com os dados obtidos, estas egressas manifestaram
seu interesse de estudo nesta área, sobretudo por sua formação, pela necessidade
de aperfeiçoamento para o trabalho que executam diariamente e para obter
progressão de sua carreira no serviço público. Identificou-se que elas escolheram a
um curso na modalidade EaD, por responder à sua necessidade de flexibilidade no
tempo e espaço de estudo, uma vez que trabalham 40 horas semanais.
Desse modo, considerando os relatos destas mulheres acerca de sua
experiência na formação EAD e foi possível avaliar os resultados na perspectiva de
4 pontos centrais: Quanto ao tempo dedicado para o estudo; quanto aos recursos
tecnológicos da EaD; quanto a temática de gênero e raça; quanto a prática
profissional após a especialização.

As entrevistas puderam sinalizar que para elas a formação proposta por este
tipo de curso era positiva, tanto em relação ao uso de recursos tecnológicos quanto
à competência de profissionais envolvidos na concepção e desenvolvimento do
curso. As entrevistadas também reconheceram a necessidade de empenho e
comprometimento para avançar na produção do conhecimento, mas consideraram
que não é tão fácil se dedicar aos estudos na modalidade a distância, sendo
necessária muita disciplina.
“É de fato um desafio, mas utilizar um sistema diferente como o sistema
EAD, pode minimizar dificuldades que apareceriam na modalidade
presencial de ensino. Além disto, motiva mais aluno, que se identifica com o
ensino EAD e com suas potencialidades por meio das discussões e
interação entre alunos e docentes. Portanto, o ganho proporcionado ao
realizar esta pós, não será só o de me tornar uma Especialista na Gestão
de Políticas Públicas de Gênero e Raça. Mas também, aperfeiçoará minha
habilidade quanto ao uso de ferramentas tecnológicas relacionadas ao
estudo, ensino e pesquisa o que é uma tendência mundial”. (Egressa 1)

De acordo com a avaliação delas este tipo de ensino é um grande passo para
democratização do acesso a educação, considerando que facilita o acesso e
customiza o tempo, proporcionando as pessoas mais flexibilidade para se instruir e
capacitar. Porém, são necessários muitos ajustes para tal democratização avaliando
que no Brasil nem todas as pessoas tem acesso à internet de forma igual e com
qualidade. Abaixo seguem duas opiniões diferentes sobre a oportunidade de
aprendizagem em EaD:
“Acho que o resultado não é muito eficiente, porque num curso EaD você
tem que ter muita disciplina pra estudar, acho que não tenho tanto assim, é
uma forma de estudar que eu nunca me adaptei que é sozinha, eu gosto do
professor lá na frente, eu gosto daquela coisa de aula presencial onde a
coisa fica mais dinâmica. As vezes as dúvidas do outro não são suas
dúvidas no momento, mas você consegue aprender com o outro, acho que
neste sentido o presencial soma mais e é mais produtivo.” (Egressa 2)
“A educação EAD é uma importante ferramenta de aprendizagem porque
ela amplia a possibilidade de acesso ao ensino e educação e facilita a forma
de você ter acesso a diferentes conhecimentos, entretanto acredito que ela
traz desafios que ainda tem que ser considerados neste processo pra que
de fato se tenha não só uma ampliação do conhecimento, mas uma
ampliação do conhecimento com qualidade, com um cuidado na forma
como este ensino é conduzido nas estratégias de plataformas e tudo mais
isto pode correr numa desqualificação do conhecimento, isto pode ser
prejudicial, então ele amplia, mas ele abre também uma possibilidade de
desqualificação diante das possibilidades deste tipo de ensino.” (Egressa 3)

A respeito da motivação para realizar o curso e sobre a organização deste, a
maioria afirmou ter visto uma oportunidade de aliar o aperfeiçoamento profissional
adquirindo maior nível de conhecimento à discussão do tema gênero e raça, tema
que era significativo para elas por destacar a discussão em direitos humanos, do
negro e da mulher. Para algumas se tratava de temas afim tanto da vida profissional

quanto da vida acadêmica, o que contribuiu, portanto, para uma melhor atuação
profissional.
Elas destacam também como uma motivação para a realização do curso, a
facilidade e praticidade de se ter acesso ao conhecimento qualificando seu
aprendizado de uma forma mais acessível de acordo com seu tempo e
disponibilidade, livre de limitadores como um local e um horário especifico,
avaliando, portanto, como um ganho. Verifica-se que os facilitadores, flexibilidade de
tempo e disponibilidade estão presentes na análise de Moram (2007) sobre as
mudanças exigidas pela introdução de novas tecnologias, trazendo a tona para as
instituições educacionais a necessidade de se adequarem as novas demandas da
“sociedade da informação e do conhecimento”.
Outro fator relatado como motivação foi a oferta do curso em uma
Universidade Federal, o que simboliza credibilidade, reconhecimento e prestígio em
sua opinião, além da oportunidade de alcançarem mais um título de formação para
obter progressão na carreira no serviço público. Sobre a organização curricular,
avaliaram como positivo não só os momentos de estudos em EAD, como também,
os momentos de encontros presencias, onde se davam as atividades avaliativas do
curso. Consideraram que tais encontros promoveram melhor interação social com
colegas de profissões diversas e que residiam em outras cidades. Para elas tais
encontros foram momentos ricos de aprendizagem. Tal relato vai de encontro à
análise de Moram (2007) quanto a importância dos currículos de EAD serem
flexíveis e terem um caratês humanístico e tecnológico.
“Penso que no Brasil uma realidade que afeta a todos que tem o sonho de
estudar é a falta de tempo e de recursos financeiros para tal. Por isto, penso
que a realidade de muitas pessoas demanda propostas mais inovadoras de
acesso ao ensino aprendizagem. Então, a proposta de uma Especialização
em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça gratuita e a
distância, por uma universidade federal, veio de encontro não só a minha
necessidade como a de muitas pessoas, que ansiavam por tal formação e
tinham como barreira o tempo e o recurso financeiro”. (Egressa 1).

A respeito do papel do ensino EaD para mudanças na estrutura de defasagem
educacional do Brasil. Consideram que a pode EaD ampliar cada vez mais o acesso
ao ensino ara todas as pessoas, sobretudo aquelas que são marcadas pelos
fenômenos da exclusão relacionadas a renda e escolaridade como as crianças,
mulheres, negros e índios. Um público que possivelmente não teria condições de
acessar uma educação pelo ensino tradicional presencial devido a inúmeros
problemas da vida diária e por se sentirem limitados por ter que seguir padrões de
local e horário já definido. Na EaD tais pessoas tem a possibilidade de estudar de
acordo com suas condições, propiciando maior democratização do ensino,
traduzindo-se numa nova roupagem do sistema educacional brasileiro que deve ser
considerado e qualificado.
As entrevistadas defenderam que é preciso maior investimento do governo
brasileiro em recursos tecnológicos e ampliação do acesso para toda a população
brasileira, constituindo assim, uma verdadeira democratização do ensino que de fato
fará diferença no cenário nacional.

“Acredito que a EaD pode mudar as disparidades no cenário nacional,
sendo uma oportunidade muito grande pra quem não tem tempo, acho que
tem muita gente que deixa de estudar por questões de horário e de
trabalho e eu acho que consegue dar uma equilibrada nessa disparidade,
na diferença de disponibilidade das pessoas, eu acho muito valido”.
(Egressa 4)

Nota-se a partir dos relatos das egressas a compreensão de que o ensino
EAD, remete a ideia de conhecimento/aprendizado interligado, que se dá além de
fronteiras físicas, atendendo plenamente as necessidades de quem quer aprender e
de quem se dispõe a ensinar. Tal proposta é tão inovadora, ao se considerar a
realidade do mundo atual onde a carência de se adquirir conhecimento é constante
e as pessoas vivem de forma cada vez mais dinâmica, convivendo com
pensamentos e culturas diferentes, sendo bombardeados por informações, mas sem
saber utilizar as ferramentas certas para desenvolver seu processo
criativo/produtivo. Este quando utilizado corretamente faz toda diferença para o
sujeito e o espaço ao seu redor.
A educação EAD, pode contribuir então para capacitar pessoas a pensarem
e agirem interventivamente no espaço onde vivem e trabalham como também,
possibilita que compartilhem suas ideias com pessoas de lugares muito mais
longínquos. As afirmativas apresentadas permeiam o debate instaurado no cenário
educacional nacional acerca da importância da democratização do ensino. Tais
afirmações destacam a importância de maior atenção do poder público às possíveis
diferenças de educação e formação no cotidiano, considerando a construção social
e subjetiva do indivíduo e sua dinâmica de vida.
Sobre a possibilidade de formação para fazer a diferença no espaço em que
ocupam socialmente, foi indagado às entrevistadas qual a relevância de se estudar o
tema de gênero e raça numa pós-graduação e os relatos apresentados foram:
“acredito que é fundamental ter um olhar cada vez mais aprofundando
quanto aos fenômenos que representam desigualdade social no Brasil,
então discutir o tema de gênero e raça numa pós graduação propicia mais
capacidade para análise deste fenômeno no contexto brasileiro e possibilita
um novo olhar e maior habilidade para proposições e intervenções. Penso
também que é uma abertura para proposições de políticas reparadoras,
porque o estudo da temática de gênero e raça e para contribuir para
atuação e criação de políticas públicas voltadas para redução das
desigualdades inerentes ao fenômeno, principalmente quando são
pensadas no contexto brasileiro, onde a desigualdade de gênero e raça é
maciça e surreal. Foi muito gratificante tal aprendizado, porque que percebo
no meu cotidiano de trabalho é uma fragilidade das ações das políticas
públicas para lhe dar com tal questão. (Egressa 1)
“Considerando a historia da sociedade brasileira, não só brasileira, mas das
desigualdades de gênero e raça na história do mundo o maior
conhecimento e discussão sobre estas questões que são culturais e que
são afetas a estes dois públicos, vamos dizes assim, a estes dois
segmentos das sociedades tanto mulheres quanto dos negros, eu acho que
isto contribui pra redução da desigualdade e das distintas formas de

desigualdade e contribuir para a mudança da ampliação do olhar para que
se quebrar estigmas e preconceitos”. (Egressa 2)
“Acho que são dois segmentos (mulheres e negros) que ainda sofrem muito
preconceito, ainda tem uma disparidade muito grande de oportunidades em
todos os sentidos e estudar é bom para se aprender, para se ter mais gente
sabendo dessa discussão e mais possibilidade de conseguir combater estas
desigualdades.”(Egressa 3)
“Acho que este tema é importante porque a sociedade tem evoluído, mas
precisa evoluir muito mais no que tange a questão de gênero e raça, porque
eu acho que não pode haver um tratamento desigual entre as pessoas e
principalmente no que diz respeito aos direitos das pessoas.” (Egressa 4)

Com base no relato das entrevistadas, identificam-se suas impressões acerca
da desigualdade social no Brasil relacionadas aos preconceitos de gênero e de raça.
Assim, a discussão deste tema lhes instigou ao estudo e compreensão da questão
social referente a gênero e raça e o acesso ao estudo EaD lhes propiciou uma
capacidade de análise mais sensível, critica, construtiva e interventiva.
Considerando que apesar dos estudos e reflexões na área da educação
escolar, sobretudo os espaços tradicionais de ensino, ainda se caracteriza como um
espaço sexista e racista, reforçando velhos estereótipos, silenciando-se diante da
discriminação por gênero e raça e simbolizando conceitos de marginalização.
Segundo Moram (2007), “Quanto mais avançam as tecnologias, mais a educação
precisa de pessoas humanas, evoluídas, competentes, éticas” (p.167), verifica-se
que no ambiente EaD da pós graduação Lato Sensu, já há medidas efetivas como a
disponibilização de um curso voltado especificamente para discutir o fenômeno de
desigualdade social em gênero e raça no Brasil, significando um avanço.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Construir momentos de reflexão sobre temas transversais nos processo de
ensino e aprendizagem representa uma mudança significativa que vem se
consolidando cada vez mais dentro do espaço a educação no Brasil. Acredita-se que
estas reflexões devem possibilitar aos sujeitos que tiveram a oportunidade de
estudar a temática de gênero e raça, o questionamento individual acerca da
reprodução de comportamentos estereotipados e preconceituosos, confrontando os
padrões estabelecidos.
Neste sentido o acesso ao ensino EaD, tem possibilitado essas inúmeras
formas de aprendizagem, dentre elas a aproximação com a discussão de temas
transversais como gênero e raça, demonstrando que tal temática pode estar
presente seja como disciplina seja como curso específico dentro dos cursos em
modalidade de ensino EaD. Nota-se inovação acerca da forma de estudar e divulgar
conhecimento sobre o tema, haja vista que o estudo sobre gênero e raça vem
modificando-se ao longo das últimas décadas. As mudanças sociais, a mídia e as
novas formas de se pensar sobre o sujeito vêm trazendo ações pautadas na
sensibilização e reflexão sobre o tema, no entanto, para se pensar na efetivação nos
espaços educativos, e preciso ações pontuais e de longo prazo.

Conclui-se que por meio da discussão apresentada que há necessidade da
reflexão a respeito da possibilidade de se aliar o uso da tecnologia no ensino para se
discutir problemas de desigualdades sociais que são milenares como os que
compõem as questões de gênero e raça. Neste sentido, este trabalho é uma
proposta sensibilização e de discussão sobre a relevância do papel da educação por
meio de suas diversas modalidades de ensino, destacando a modalidade EaD,
sobre a perspectivas possíveis para a educação no que se refere a construção de
um currículo mais preocupado com os valores humanos.
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MAPAS DE ATIVIDADES DO CURSO DE PEDAGOGIA EAD:
PROPOSTAS DE MOVIMENTOS DE
INTERAÇÃO/MEDIAÇÃO COM A TECNOLOGIA
Daísa Teixeira
Universidade Federal do Espírito Santo/Departamento de Linguagem, Cultura e
Educação/daisat@uol.com.br
Resumo – O presente artigo traz o relato de um estudo qualitativo realizado no
período de dezembro de 2015 a abril de 2016, analisou e comparou os Mapa de
Atividades planejados pelos professores, para o desenvolvimento de 15(quinze)
disciplinas dos Módulos I, II e III no ambiente virtual configurado para o curso de
Pedagogia EAD da Universidade Federal do Espírito Santo . Diante da amplitude
do campo em que se situa o objeto estudado e das inúmeras possibilidades de
análise nas perspectivas didáticas, pedagógicas e técnicas envolvendo ambientes
de aprendizagem, educação a distância e formação de professores, foi feito um
recorte definido pela questão investigativa: o que revelam os Mapas de Atividades
do curso de Pedagogia EAD da Universidade Federal do Espírito santo, em relação
às expectativas dos professores, quanto à construção de processos de
interação/mediação com tecnologias na materialização das disciplinas no ambiente
virtual do curso de Pedagogia EAD?. Para a análise dos dados obtidos, o objeto de
estudo foi contextualizado tendo em vista o desenvolvimento tecnológico da
sociedade contemporânea, as interfaces humanas que se impõem ao processo de
mediação na modalidade EAD do curso em referência, as interações previstas no
ambiente virtual pelos professores. Alguns autores utilizados para o diálogo teórico:
Pierre Lévy, L.S. Vygotsky, Zygmunt Baumann, Boaventura de Sousa Santos,João
Mattar, Marco Silva.
Palavras-chave: Tecnologia e Educação. Mediação Tecnológica. Técnica e
Tecnologia. Formação de Professores

Abstract – Summary - This paper presents the report of a qualitative study carried
out from December 2015 to April 2016, analyzed and compared the activities map
designed by teachers, for the development of fifteen (15) subjects the modules I, II
and III in the virtual environment configured for the Faculty of Education Distance
Education University Federal of Espirito Santo. Given the breadth of the area where
lies the object studied and the numerous analysis opportunities in educational,
pedagogical and technical perspectives involving learning environments, distance
education and teacher training, it was made a cut defined by the investigative
question: What reveal the course activities maps of EAD Pedagogy University
Federal of Espirito Santo, regarding the expectations of teachers, as the
construction processes of interaction / mediation technologies in materialization of
the subjects in the virtual environment of the ODL course Pedagogy EAD? For the
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data analysis, the study object was contextualized in view of the technological
development of contemporary society, human interfaces that require the mediation
process in the course of the ODL mode in reference interactions provided in the
virtual environment by teachers. Some authors used for theoretical dialogue: Pierre
Lévy, L. S. Vygotsky, Zygmunt Baumann, Boaventura de Sousa Santos, João
Mattar, Marco Silva.
Keywords: Technology and Education. Technological mediation. Technique and
Technology. Teacher training

INTRODUÇÃO
A Educação a Distância, definida como a ação educativa que prevê locais
diferentes para alunos e professores, durante todo ou grande parte do tempo em
que aprendem e ensinam. Situados em locais distintos, eles dependem de algum
tipo de tecnologia não só para a transmissão de informações, mas também para
proporcionar-lhes meios que possam contemplar interações de diferentes níveis,
sejam elas individuais, coletivas e/ou com os conteúdos (Moore, 2008).
Essa modalidade de ensino e aprendizagem oferece campo vasto para o
desenvolvimento de estudos, reflexões, por trazer aos mais variados contextos
epistemológicos um conjunto diversificado de possibilidades para análise do
desenvolvimento cognitivo e da formação de indivíduo e grupos sociais.
No que se refere ao presente estudo, a EAD é abordada no aspecto da
formação de professores do curso de Licenciatura de Pedagogia EAD da
Universidade Federal do Espírito Santo.
O artigo começa por se posicionar sobre a sociedade contemporânea e seus
avanços tecnológicos, assim localizando a concepção e execução do processo
formativo, num contexto das possibilidades trazidas pela internet, ambientes virtuais
e formação de redes interativas, constitutivos da cibercultura e de ciberespaços.
O desenvolvimento se dá com a explanação sobre a Metodologia, o objeto de
estudo, suas características, identificação da questão investigativa e o resultado nas
considerações finais, estas ainda que temporárias.
Assim explanado, o presente artigo se coloca no terreno da colaboração com
outros pesquisadores, para o aprofundamento do tema aqui proposto.

MEDIAÇÃO: INTERFACES TÉCNICAS/TECNOLÓGICAS/HUMANAS
Trazer à mesa de análise a mediação e suas interfaces tecnológicas e humanas é
um convite a um passeio às origens do processo de humanização. Para tanto, o
princípio aqui adotado é de interligação, produção e coprodução entre homem,
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natureza, tecnologia. Todos eles conectados e inseparáveis, sem distinção entre
homens e mundo, adotando o princípio da indissociabilidade. Neste contexto de
discussão, vários olhares devem ser lançados, abarcando saberes da Filosofia,
Sociologia, Antropologia, Educação, para dizer alguns, num processo de
entendimento, de localização e identificação do fenômeno em sua essência
contextual e histórica, eliminando barreiras teóricas que se voltem para a separação
entre homem e mundo. .
A passagem para compreender a não existência de dois mundos que se
apresentam separados, seja por questões teóricas difundidas, seja pelas reificações
cotidianas da técnica, está na compreensão da tecnologia como a ciência das forças
produtivas que transformam socialmente a natureza e fazem naturalmente a
sociedade.
Compreender a tecnologia dessa forma, é reconhecê-la como agente de
dupla mediação entre natureza e sociedade que, por intermédio de construções
mútuas de objetos e de sujeitos, interconecta-os, interliga-os num universo de
teceduras de caminhos, para a concretização da sociedade, onde os artefatos são
feitos pelo homem que, por intermédio das características desses artefatos, é
organizado e fixado no interior de coletividades humanas. Essa reflexão que se
apresenta como integradora de homem/objeto alicerça a construção da análise
deste estudo.
Para isso, é importante reafirmar o entendimento de que a principal
característica da sociedade, hoje, é o avanço tecnológico que impõe processos
comunicativos diversos dos existentes durante todo processo de humanização. É
uma constatação que se faz presente na maioria das ações cotidianas que, para
serem resolvidas, necessitam de saberes e comandos em formato digital. Lévy
(1998a) , para melhor entendimento dessa questão, fala em tecnologias da
inteligência identificadas segundo o tempo dos seus surgimentos com a oralidade, a
escrita e o digital. Em que pese a importância de cada uma dessas tecnologias no
tempo e espaço, ao assim proceder, o autor chama a atenção para as
características incomuns do formato digital que, em si, agrega as possibilidades das
outras duas tecnologias, o que torna o processo comunicativo da atualidade,
principalmente aliado à internet , possibilitador da construção de redes com
tecnologias interativas capazes, conforme Mafessoli (2010) e Lévy(1998b) de criar
novas maneiras de ser, de mudar profundamente os laços sociais e, além disso, de
trazer mudanças profundas nos processos educacionais.
No entanto, ao se destacar o ambiente educacional midiatizado, como aquele
que se desenvolve na modalidade a distância, torna-se essencial constatarr que
outros elementos devem ser considerados, no interior mesmo do que já se falou e
teorizou sobre novos processos comunicativos, sobre a constituição histórica da
humanização, sobre os movimentos de integração e de mediação entre homemtécnica/tecnologia/natureza. O ambiente educacional que lança mão de mídias, de
recursos virtuais para o ensino e aprendizagem possui outras nuances que precisam
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ser analisadas quanto à estreita relação entre tecnologia digital, docência, material
didático, interação/interatividade. É um ambiente relacional, em que uns se
comunicam com os outros, com as máquinas, com o contexto virtual e se colocam
também no lugar do outro em trocas de experiências, em construção de saberes e
fazeres, principalmente quando se trata de um ambiente midiatizado para formação
de professores.
.

METODOLOGIA
O processo acelerado com que as tecnologias passam a integrar o nosso cotidiano
exige reflexões sobre os rumos da Educação desenvolvida em meio a processos
comunicativos inusitados. As mídias da informação e da comunicação assumem
importância central na formação individual e coletiva, constituindo-se nas principais
fontes de contato com o mundo e com os seus acontecimentos, que chegam aos
sentidos por imagens, sons, conexões, informações nos mais variados suportes. A
realidade se apresenta e se constitui movida a aceleramentos, instantaneidade
comunicativa, produção, publicação de conteúdos, onde todos são convidados a
participar, seja como autores ou coautores, num processo designado, como o de
formação da inteligência cognitiva, o substrato da cibercultura, por Lévy (1998a,
1998b) . É uma realidade que também produz perplexidades produtivas, as
manifestações primeiras dos inúmeros desafios que se nos apresentam ,para o
entendimento dessa mesma realidade. Desafios que se apresentam nas esferas
políticas, econômicas em geral, na desigualdade social presente, ainda que
estejamos no processo acelerado de desenvolvimento tecnológico, na
desterritorialização de povos e culturas, além da fluidez/liquidez que marcam a
constituição dos laços afetivos e sociais da atualidade, conforme pode-se constatar
em Santos (1997), Baumann (2001, 2004a, 2004b).
Diante dessas considerações, resta evidente que a Educação influencia e é
influenciada por essa realidade que se impõe. Assim sendo, o presente estudo
qualitativo realizado no período de dezembro de 2015 a março de 2016, analisou e
comparou os Mapas de Atividades planejados pelos professores, para o
desenvolvimento de 15(quinze) disciplinas dos Módulos I, II e III no ambiente virtual
configurado para o curso de Pedagogia EAD da Universidade Federal do Espírito
santo . Diante da amplitude do campo em que se situa o objeto estudado e das
inúmeras possibilidades de análise nas perspectivas didáticas, pedagógicas e
técnicas envolvendo ambientes de aprendizagem, educação a distância e formação
de professores, foi feito um recorte definido pela seguinte questão investigativa: o
que revelam os Mapas de Atividades do curso de Pedagogia EAD da Universidade
Federal do Espírito Santo, em relação às expectativas dos professores, quanto à
construção de processos de interação/mediação com tecnologias na materialização
das disciplinas no ambiente virtual do curso de Pedagogia EAD?.
O desenvolvimento e conclusão do estudo foram alicerçados em aspectos
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teóricos voltados para a contextualização da sociedade contemporânea encontrados
em autores citados anteriormente e dos conceitos de interação/interatividade
encontrados em Silva(2006), Vygotsky(1997), Mattar(2012) .

Contextualização da coleta dos dados
Com 475 (quatrocentos e setenta e cinco) alunos matriculados em 19 (dezenove )
polos de atendimento da Universidade Aberta do Brasil, presentes em todas as
regiões do Estado do Espírito Santo, o curso de licenciatura em Pedagogia EAD é
atualmente o maior curso na modalidade a distância presente na Universidade
Federal do Espírito Santo. No Projeto Político Pedagógico - PPP/2014 do curso,
encontram-se alguns elementos como objetivos, metodologia, material didático e
ambiente virtual de aprendizagem que merecem ser aqui transcritos e/ou
mencionados, por terem subsidiado a coleta e análise dos dados, no presente
estudo.
No documento em referência, os objetivos aparecem assim descritos:
a) Contribuir para a formação docente, de qualidade, fundamentada na
associação entre teorias e práticas, inclusive mediante à capacitação em serviço;
b) contribuir para a melhoria da qualidade de ensino na educação básica;
c) contribuir para a compreensão do processo de desenvolvimento dos
educandos na construção de suas relações com o mundo e com os outros
sujeitos, bem como para o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, criativo,
ético, estético, motor e de inserção social;
d) propiciar aos cursistas dominar os conteúdos fundamentais das diferentes
ciências que integram o currículo da educação básica, dentre outros. (PPP
2014, pág.06)

A fim de que sejam atingidos esse objetivos, o documento apresenta uma
metodologia integradora de vários movimentos de interlocução e de interação entre
docentes, material didático, alunos, tutoria a distância, tutoria presencial, utilização
de webconferências e dois encontros presenciais semanais com duração de quatro
horas que, juntamente com o ambiente virtual, socializam os saberes e fazeres no
cotidiano de ensino e aprendizagem em cada um dos dezenove polos. O início de
todos os movimentos está localizado na produção do Mapa de Atividades da
disciplina, pelo professor.
Em relação ao ambiente virtual, o PPP/2014 do curso evidencia que, dentre
as muitas possibilidades de uso, algumas serão privilegiadas:


"Criação e gerenciamento de grupos de estudo;



criação de fóruns;



perfis de usuários ou grupos configuráveis;
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utilização de ferramentas tais como: chat, fórum, bibliotecas virtuais, para
disponibilização de material de estudo ou entrega de trabalhos, quadro de
avisos, trocas de mensagens, correspondência para o grupo, etc.;



possibilidade de interação dos usuários." (PPP/2014, pág. 137)

No que diz respeito ao material didático, a indicação é de que será produzido
pelos professores conteudistas da Universidade Federal do Espírito Santo e contará
com uma equipe de diagramadores e revisores gramaticais e de conteúdo. Uma
observação importante é a de que
"O não cumprimento pelos professores conteudistas dos prazos previstos em
Cronograma formal e amplamente divulgado para a entrega, revisão, diagramação e
editoração do material didático, comprometerá sua publicação. Caso isso ocorra, o
material didático será disponibilizado aos estudantes apenas por meios on-line."
(PPP/2014, pág. 137)

Com base nesses indicativos encontrados no PPP/2014 do curso, a coleta
dos dados se fez na identificação dos recursos usados na materialização dos
conteúdos descritos no mapa de atividades1 de 15 (quinze) disciplinas que
compuseram os Módulos I, II e III, desenvolvidos no período de agosto de 2014 a
dezembro de 2015.

Análise dos dados
No Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou apenas AVA, o professor encontra
muitas possibilidades para o desenvolvimento de atividades síncronas, realizadas
em tempo real, ou assíncronas, que ocorrem sem dia e horário definidos.
Mattar (2012), caracteriza didaticamente algumas dessas atividades. São
consideradas síncronas chat, vídeoconferência, webconferência, encontro em
mundos virtuais, games multiusuários, enquanto que entre as assíncronas são
listadas fórum de discussão, exercícios, envio de tarefas, questões, projetos,
WebQuest. É importante saber algumas características, ainda que mínimas, de pelo
menos uma atividade de cada tipo, a fim de que se possa, na medida do espaço
deste artigo, entender um pouco mais do AVA que se apresenta no curso de
Pedagogia e as escolhas que são feitas pelos docentes.
1

Mapa de Atividades: instrumento usado para o planejamento de cada semana da disciplina do
curso. Nele, são descritas as atividades com indicações de textos, vídeos, realizações de
webconferências, informação dos recursos que serão utilizados a cada semana, etc. É um guia de
acompanhamento da disciplina para estudantes, tutores e gestores do curso e obrigatório para
todos os docentes.
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O fórum é a atividade mais utilizada na EAD. Possibilita comentários,
interlocuções entre professores, alunos, grupos de alunos. Pode ser moderado ou
livre, de acordo com a intenção de quem o propôs. Muitos fóruns permitem que
sejam anexados arquivos, que seja debatido algum tema proposto e podem
pressupor, também, a leitura anterior de texto(s).
O chat, ou sala de bate papo, é atividade síncrona, necessitando, para que se
realize, que os participantes estejam conectados em tempo real. Pode ser
programado exclusivamente para dirimir dúvidas dos estudantes.
Dessa forma, tem-se que o AVA é de fato, o recurso tecnológico que identifica
a Educação na modalidade a distância, desenvolvida na atualidade, com o avanço
da internet. É por seu intermédio que os conteúdos das disciplinas podem ser
materializados em diferentes formatos no espaço e tempo do próprio ambiente.
Tantas são as possibilidades que o próprio PPP/2014, privilegiou algumas delas,
conforme citado anteriormente neste artigo.
Os mapas de atividades analisados e comparados entre si, demonstraram a
sintonia entre o PPP/2014 do curso e o desenvolvimento das disciplinas no AVA. O
recurso mais utilizado no ambiente virtual foi o fórum de discussão. Todos os
docentes o escolheram, no mínimo duas vezes, como espaço para discussão de
textos previamente lidos, vídeos e filmes previamente assistidos.
Outro recurso usado pelos docentes, sem exceção, foi a webconferência.
Todas as disciplinas usaram pelo menos uma vez esse recurso, previamente
agendado e com a participação dos alunos em todos os polos. Uma disciplina em
especial, no Módulo II, usou esse recurso em todas as quatro semanas do seu
desenvolvimento. O curso de Pedagogia EAD conta com esse recurso para
estabelecer um processo de comunicação mais imediato do professor com os
estudantes, onde as explicações sobre os conteúdos se utilizam da telepresença, a
fim de que possam imprimir mais dinamicidade ao curso e às soluções para os
problemas de ensino e aprendizagem surgidos em seu percurso. .
Quanto ao envio remoto de respostas textuais a tarefas propostas, 12 (doze)
disciplinas utilizaram pelo menos uma vez, enquanto 03 (três) decidiram por não
utilizar o recurso. Esse recurso foi aliado em todos os casos a materiais disponíveis
na plataforma (textos, vídeos, mapas, gráficos), além de ser utilizado, também, para
o envio de tarefas de campo (entrevistas, fotos).
Os mapas de atividades estudados e comparados revelam ainda que a
estrutura do curso na plataforma segue um modelo padrão. Ou seja, todas as
disciplinas utilizam o mesmo formato e os mesmos objetivos, para todos os recursos
utilizados. Esse dado permite a dedução de que o referido curso possui também um
padrão para o estabelecimento de interações no processo ensino e aprendizagem.
Com isso, torna-se necessário trazer ao diálogo algumas considerações teóricas
sobre interação/mediação na educação a distância.
As

relações

didáticas,

pedagógicas

e

técnicas

estabelecidas

entre
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professores e conteúdos no referido curso se materializam no ambiente virtual pela
proposta da construção de diálogos possíveis entre os docentes, estudantes, tutores
e recursos tecnológicos disponíveis no ambiente virtual. Os mapas de atividades
revelam que a intenção docente é que a dialogicidade se materialize na ação de
professores e tutores junto aos alunos, com o objetivo de possibilitar aos estudantes
interfaces humanas concretas e ativas no interior mesmo da mediação com as
tecnologias. Dessa forma, a presença e/ou a telepresença dos docentes e tutores,
por conseguinte, dialogam com o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal:
"Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através a solução de problemas sob a orientação de um
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes." (Vygotsky, 1988, pág.
97)

A dialogicidade proposta explicita as interconexões que devem existir no
desenvolvimento de cada disciplina entre proposições de conteúdos, reflexões sobre
eles e, por consequência, a mudança na percepção de que o material didático
publicado na plataforma seja um repositório estático a anunciar certezas sobre o
mundo. A relação dialógica assim caracterizada, assume a incompletude do que
está posto como verdade, originando mediações que vão na contramão da
"educação bancária" definida por Freire (1997). Daí a importância fundamental de o
professor da disciplina propor, desenvolver, aplicar, ampliar as possibilidades dos
recursos tecnológicos disponíveis.
Aliado a esse protagonismo do professor está a necessidade do
estabelecimento de diálogos com outros profissionais técnicos como designers
educacionais, equipe de webconferência, suporte técnico à plataforma Moodle.
Assim, os diálogos tecidos fazem surgir
novas situações de ensino e de
aprendizagem, caracterizadas, principalmente, pela inclusão de saberes e fazeres
diversos.

Estrutura do Mapa de Atividades
Além da identificação da disciplina, carga horária, professor, e semana a que se
refere, o Mapa de Atividades do curso de Pedagogia EAD traz informações sobre o
conteúdo a ser abordado, a ocorrência de atividades avaliativas ou não, as
atividades propostas para alunos, tutores a distância, tutores presenciais.
O planejamento inicial das possibilidades para a apresentação dos conteúdos
é feito inicialmente pelo docente responsável pela disciplina, que define as
interlocuções desejáveis com tutores, estudantes e conteúdos. Após, esse
planejamento é dialogado com as equipes de suporte encarregadas de torná-lo
viável tecnicamente, de acordo com cada elemento da estrutura do mapa, que assim
se apresenta:
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Tema
INTRODUÇÃO

Atividade
avaliativa
Não

Atividades

Valor
00,0

Videoaula sobre a
disciplina
Apresentação da
disciplina (objetivos,
conteúdos,
cronograma,
avaliações);

Aluno:

-Ler o mapa de atividades da disciplina
postado na plataforma.
- Ler apresentação e os capítulos 1e 2 do
livro texto.
-Assistir aos vídeos propostos na
plataforma
- Realizar as atividades propostas que
podem ser do tipo fórum, envio de
arquivo, construção de glossário, etc.
Tutor presencial:
- Esclarecer dúvidas em relação ao
conteúdo e a dinâmica da disciplina aos
alunos.
- Apresentar aos alunos o mapa de
atividades.
- Orientar a elaboração e o envio da
tarefa.
- Ler a apresentação e os capítulos 1 e 2
do livro texto.
Tutor a distância:
- Ler a apresentação e os capítulos 1 e 2
do livro texto.
- Acompanhar o envio da tarefa;
- Corrigir a tarefa e atribuir nota.

Objetivos:
Figura 1 Mapa de Atividades, Fonte: Ambiente Virtual do curso de Pedagogia EAD

Considerações finais, por enquanto...
Moore (2008) considera que o grande desafio para a atuação dos educadores
em ambientes tecnológicos está em que sejam criativos na decisão de qual mídia ou
mescla de mídias escolher para um curso ou programa específico e, ainda, qual é a
tecnologia mais apropriada para veiculá-la.
Esse desafio esteve presente e foi superado nos mapas analisados e
comparados. O resultado da produção dos professores demonstrou que, embora o
PPP/2014 do curso tenha privilegiado algumas possibilidades de uso dos recursos
do ambiente virtual, houve a preocupação de estabelecer processos comunicativos
interativos que integraram fortemente a interface humana e a técnica, fugindo da
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mera instrumentalidade que floresce em alguns ambientes virtuais. É um fato que
traz em si possibilidades de concretização da interação a distância, de acordo com
a conceituação de Moore (2008):
“A Interação a Distância é o hiato de compreensão e comunicação entre professores
e alunos causado pela distância geográfica que precisa ser suplantada por meio de
procedimentos diferenciadores na elaboração da instrução e na facilitação da
interação.” (Moore, 2008, pág.65)

Os mapas de atividades revelaram essa disposição dos professores e, além
disso, imprimiram uma identidade ao curso de Pedagogia EAD, em seus aspectos
interativos, organizacionais e comunicacionais.
A elaboração do mapa de atividades e sua concretização técnica demonstrou
a sua importância para todos que participaram de cada disciplina presente nesta
investigação, não apenas como um guia de estudo, mas principalmente como
elemento que evidencia o protagonismo docente em processos de ensino e
aprendizagem na modalidade a distância. Outro fator importante a destacar é a
presença constatada de diálogos entre diversos agentes, possibilitados pelas
necessidades de interação e mediação com tecnologias surgidas a partir das
expectativas docentes, voltadas para o desenvolvimento das ações didáticas e
pedagógicas em ambiente virtual de aprendizagem.
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Resumo – Este artigo é parte de pesquisa em desenvolvimento, com reflexões em torno de cenários
da educação brasileira contemporânea frente a temática “Net-ativismo e Ecologia da Ação nas Redes
Digitais”, a partir de Di Felice (2014). O objetivo da pesquisa em andamento é conhecer e
caracterizar as transformações na produção do conhecimento, trazidas pela digitalização da vida.
Neste artigo são apresentadas contribuições sobre como a escola tem lidado com essas novas
ecologias comunicativas sinalizando possíveis consequências dessas posturas político
governamentais no fazer educacional discente e docente e na própria cultura escolar. O texto sinaliza
rumos teóricos e metodológicos utilizados em pesquisas na Escola do Futuro da Universidade de São
Paulo (USP), dentro da linha interfaces sociais da comunicação e educação.
Palavras-chave: hiperconectividade; interação; antropocentrismo; educação; contemporaneidade.
Abstract – This article is part of research in development, with reflections around the brazilian
contemporary education scenarios in front of the "Net-activism and Ecology Action in digital networks",
from Di Felice (2014). The goal of the ongoing research is to know and to characterize the
transformations in the production of knowledge, brought by the digitization of the life. In this article are
presented contributions on how the school has been dealing with these new communicative ecologies
signaling possible consequences of these political-governmental postures for student and teacher
education and school culture it self. The text signals technical and methodological courses used in
research at the Escola do Futuro in Universidade de São Paulo (USP), in social interfaces line of
communication and education.
Keywords: hiperconnectivity; interaction; anthropocentrism; education; contemporary.

Introdução
As transformações ocorridas nas últimas duas décadas nos processos
comunicacionais da sociedade do ocidente desafiam a epistemologia consagrada
especialmente nas ciências humanas. Pensar as relações entre “homem/homem” e
“homem/máquina” requer do pesquisador uma predisposição ao novo, ao
inimaginável.
Pode-se dizer que existe contemporaneamente vasta produção acadêmicocientífica voltada às transformações que as tecnologias digitais inauguram, porém, a
maioria destas pesquisas ainda tratam esses fenômenos a partir de caracterização
de cenários dicotômicos como real e virtual, online e off-line, analógico e digital,
nativos e imigrantes e assim por diante.
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Uma proposta teórica que tem se mostrado potencial para compreender essa
nova arquitetura comunicacional é a do “ato conectivo” (DI FELICE, 2013). Para o
autor, as ecologias conectivas produzem um novo tipo de comum: não no sentido
sociológico, em relação ao meio ambiente. Não é mais uma ecologia do estado. O
comum nas ciências sociais e políticas não explica mais as atuais ecologias
comunicativas, relações entre humanos – visão pobre e simplória.
Assim, tem-se que nos últimos anos a digitalização colocou o “social” noutro
patamar, o das ecologias digitais – resultado dos atos conectivos. Abre-se uma
fronteira no campo da produção do conhecimento. O “tipográfico” induziu o homem a
saber responder, para testar se o saber existe ou não. Na “hiperconectividade”, a
proposta é outra, a resposta não é mais tão importante quanto saber fazer a
pergunta. Para além dessa mudança, as interações no big data geram novas
informações continuamente, muitas vezes sem a participação de humanos (LEMOS,
2013). Todas essas mudanças convergem para uma configuração inédita no campo
da produção de conhecimento, que tenciona transformações nas teorias clássicas
do século passado. Aqui, exploram-se mudanças especialmente na educação e na
comunicação.
Neste artigo são apresentadas discussões recentes do curso de Net-ativismo
ofertado pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Tais argumentos teóricos
permitem à educação novos horizontes interpretativos. Uma primeira constatação
recorrente em estudos como de Primo (2007), Recuero (2012), Passarelli (2007) e
outros refere-se a escolha do método, a perspectiva teórica para compreensão dos
fenômenos observados e possibilidades de mudança de práticas no cotidiano dos
educadores. É necessário introduzir nas discussões dos desafios educacionais o
potencial da mídia como actante nas redes de conhecimento, na educação formal e
informal. Há, para Passarelli (2010) uma nova ecologia educacional:
descentralizada, baseada no paradigma das redes, no qual o discurso educacional
passa a depender da colaboração entre pares. “A intersubjetividade e a afetividade
orientam a relação entre o autor e a rede, bem como promovem a mediação entre os
autores na rede, afetando o cerne das discussões a respeito das formas de educar e
modificando os cenários educacionais” (p.18).
Ainda, para enfrentamento dos desafios da educação, há de se admitir que
existe contemporaneamente um deslocamento do livro como “centro do universo
cultural” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 59). Assim, a compreensão de processos
educacionais com atenção ao conhecimento digital e suas implicações tem potencial
determinante na emancipação cidadã, uma vez que as habilidades e competências
necessárias à vida contemporânea perpassam rotinas tecnologizadas, dentre as
quais a educação colaborativa, ou e-learning (WEINBERGER, 2012; PIREDDU,
2014).
De forma majoritária, as práticas contemporâneas de ensino, tanto da
educação básica quanto técnica e superior, seguem modelos e fazeres didáticos
distanciados da cada vez mais necessária reflexividade em relação à dimensão
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reticular de uma sociedade em rede. Na mesma direção, a intersecção geracional de
professores e da classe estudantil corrobora para a criação e manutenção de
cenários de desafino entre a instituição de ensino e as competências necessárias à
vida em sociedade. Esse descompasso1 entre didática do professor e cotidiano do
estudante repele o processo de identificação necessário à aprendizagem,
associando a escola às noções de espaço monótono, repetitivo e assim por diante.
Concepções unidirecionais de educação comprometem o processo dialógico
interativo.
É necessário que a comunicação continue a se empenhar na produção de
conhecimentos que permitam a atualização das formas de aprendizagem
(ressignificação), não somente aquelas tradicionais centradas nos sistema de
ensino, mas principalmente modelos que dotem o indivíduo de capacidades e
habilidades para explorar mais as potencialidades da aprendizagem colaborativa, ao
longo da vida. Deve-se idealizar uma outra escola, que utilize a tecnologia como
principal propulsor da aprendizagem, não como artefato explorado marginalmente
numa mistura de linguagens, formatos e conteúdos descompassados.
Contextualização
Em construção, esta pesquisa visa estudar o processo de produção de
conhecimento em instituições educacionais, em contextos de ubiquidade
tecnológica, na educação profissional integrada ao ensino médio da rede federal de
Santa Catarina. Este artigo traz parte das discussões relacionadas à temática de
protagonismo discente, ou net-ativismo, em prol de uma educação mais cidadã e
emancipadora.
A questão teórica central desta pesquisa de ciências da comunicação está na
relação entre formato e conteúdo. Isto é, a convergência digital (JENKINS, 2009)
não altera somente a dimensão do puro repasse de informação, mas a própria ideia
de conhecimento. Ora, se o paradigma do conhecimento digital tem em suas
características que o aprendiz pode acessar conteúdos a qualquer tempo e em
diferentes formatos e fontes, talvez diplomar venha a perder seu grau de importância
no futuro e precise, portanto, ser reinterpretado. O documento MIL, publicado pela
UNESCO (2014) aponta que um novo mundo exige novas literacias. Dentre as
competências tidas como importantes em termos de competitividade e exercício de
cidadania na sociedade do conhecimento: o pensamento crítico, a curiosidade, a
inovação, a compreensão mútua e intercultural, o diálogo intercultural além do
respeito à liberdade de expressão, a proteção à privacidade e à igualdade de
gêneros. Os processos comunicativos propiciados na revolução digital permitem
ainda, segundo o relatório da UNESCO, maior detecção de talentos e a própria
autopromoção destes.
1

(CITELLI, 2000).
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A globalização acirrou a competitividade de mercado e descentrou o local
(HARVEY, 1989; CASTELLS, 2011; HALL, 2006). Com a comunicação global
operando a cada passo em níveis mais ideais na perseguição de experiências
inéditas mediadas por tecnologias, o aprendiz tem condições de ir ao encontro de
conteúdos diversos e atualizados antes mesmo de ingressar no sistema formal de
ensino. Pelo apresentado, parece ser mais adequado que a escola passe a explorar,
verificar e diplomar a capacidade de o aprendiz confrontar os conteúdos e conseguir
soluções para desafios propostos. Inovar, empreender, noutras palavras.
Passarelli, Silva e Ramos (2014) trabalham essas mudanças na racionalidade
informativa a partir da experiência de dois dos mais tradicionais centros de pesquisa
sobre a temática na América Latina e na Europa, a Escola do Futuro da
Universidade de São Paulo (NACE/USP) e o Cetic.Media das universidades
portuguesas de Porto e Aveiro.
Um esforço inicial da pesquisa, desenvolvido dentro da Escola do Futuro, tem
sido a tentativa de identificar, conhecer e descrever modos distintos de interação
educativa contemporânea, a fim de criar condições para categorizá-las a partir dos
pressupostos do ato conectivo, começando por escolas catarinenses. O ponto
central desta etapa exploratória da investigação está no currículo, sua metodologia
de construção e atualização e as estratégias para executá-lo. Além de pesquisa
documental são realizadas entrevistas com gestores e educadores.
O objetivo desse exercício científico e metodológico é conhecer a realidade
local para, a partir de então, abrir caminhos para pensar um novo ideal de educação.
Ainda sem conclusões, o estudo tem colaborado no entendimento dos hiatos
geracionais existentes na contemporaneidade. Mais que isso, tem dado subsídios às
reflexões de permanência e êxito, não no sentido usual na pedagogia de hoje, mas
num sentido reticular, em que a permanência não é estar sentado na sala de aula e
o êxito não é ser aprovado dentro dos critérios padrões. “Permanecer” é conseguir
exercer sua cidadania, emancipar-se e “ter êxito” é conviver com tamanha
complexidade tendo consciência dos atos e consequências para si e para o
ambiente, conseguindo encontrar formas inéditas e colaborativas de resolver
problemas.
Outra frente que esta primeira etapa da pesquisa tem possibilitado diz
respeito às discussões das tentativas do Estado em implantar a chamada Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). O que se observa é que os documentos trazem
a escola não como objeto de pesquisa, mas como locus. Está nos contextos,
apenas. Fala-se de uma escola do passado, do presente ou do futuro. As pesquisa
partem de um pressuposto de escola que já é ou já foi. Quando o foco dessas
pesquisas entrelaça “educação, comunicação e tecnologia” parece que há
incapacidade de debatermos cenários tão complexos. Por isso, tendo a defender
que faz-se necessário explorar o termo “Cultura Escolar”, na tentativa de marcar
como no dia a dia a escola exerce seu fazer. Aparentemente, a escola pode ser tida
como um ser com o corpo preso ao passado, mas que em algumas iniciativas se
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enxerga com a cabeça lançada ao futuro.
Por exemplo, sabe-se que até a Escola Nova havia uma compreensão para
“Cultura escolar” que era de “Tempo Livre”. O movimento “escolanovista” vai
rompendo a ideia de tempo livre, estruturando-a. Quanto mais tornou-se instituição
do estado, mais o currículo e as classes se impõem, transformando o espaço público
da escola. O plano de aula, utilizado do maternal à pós-graduação, exige do
professor, em certa medida, abrir mão do imprevisto, do improvável, da arte livre, do
tempo livre.
Talvez ao remontar as características centrais da “Cultura escolar” tenhamos
melhores condições para responder “Por que escola do dia a dia não é tão legal
quanto foi durante os manifestos de São Paulo contra a proposta de Alckmim?”
Arriscaria dizer que um dos fatores é o não protagonismo da criança e do jovem. Se
em dado momento o livro didático e as aulas expositivas foram necessários para que
o aluno trouxesse as respostas certas, já discutimos que hoje o digital traz essas
informações, e a escola passa a ser mais propulsora, orientadora de perguntas,
berço da inovação.
A regulação nacional, como vem propondo o Ministério da Educação irá
pulverizar ainda mais o conhecimento, permitir ainda mais avaliações padronizadas.
Tudo isso corrobora para a perda do sentido de escola enquanto lugar livre, espaço
público. A escola precisa estar se vendo, se renovando a partir dos interesses dos
envolvidos. O Brasil, com tanta diversidade étnico racial e tamanha desigualdade
social, não pode desenvolver-se com uma perspectiva majoritária de egresso do
sistema educacional, os currículos precisam permitir que os conhecimentos
destaquem o que é desafio no contexto local, principalmente.
Aproximações teóricas
Na filosofia clássica Aristotélica, o termo mediação associa-se à ideia de
metafísico, que leva o ser da potência para o ato. Mediação também está
relacionado ao abstrato, pensamento que contraposto leva a uma conclusão.
Signates (2012) apresenta o filósofo Hegel (1770-1831) como responsável pela
acepção do termo "mediação" na comunicação.
Tal constructo reside no referencial metodológico da mediação dialética, que
antecede a teoria das mediações na comunicação. Serrano apud Consani (2008, p.
89) define a mediação como a “atividade de controle social que impõe limites ao que
poderia ser dito (e às maneiras de dizê-lo) por meio de um sistema de ordem". Já
Martin-Barbero (1997) estuda com mais afinco os “campos de mediações”.
Sem aprofundar aqui esta discussão filosófica e genealógica da mediação2, o
2

Poderiam ser trazidos à baila, por exemplo, os estudos de Skinner; Simmel; Schultz, Primo e outros.
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que precisa ser referenciado é que a educação, como processo de interação (que
requer mediação constante) é indissociável da comunicação (CITELLI, 2000).
Faz-se necessário também, neste breve aporte, clarear a diferenciação entre
educação e escolarização. Huergo (2007) esclarece que a educação de hoje tem
estado centrada na escolarização e esse entendimento precisa ser ampliado para
“processo social de formação de sujeitos e subjetividades (...) que se deve tanto à
ação quanto ao condicionamento. E entre os condicionamentos (...) estão os
conteúdos midiáticos (HUERGO,2007,p.9)3.
Na América Latina, o brasileiro Paulo Freire é considerado o representante de
uma ruptura no campo da comunicação. Freire chamou a atenção para uma
pedagogia dialógica, popular e de libertação (FREIRE,1978, p.78). Ainda no final da
década de 1970, Gutierrez Perez (1978) já observava uma necessária mudança nos
sistemas educacionais, que deveriam acompanhar o processo de midiatização da
sociedade. Segundo o autor “é urgente a necessidade de revisar a educação à luz
das novas exigências que nos oferecem os meios de comunicação social, tanto por
seu conteúdo quanto por suas formas” (GUTIERREZ PEREZ, 1978, p. 14).
Em pesquisa recente, Passarelli, Junqueira, Angeluci (2014) apresentam
contribuições ao entendimento da sociabilidade e mediações de nativos digitais4 na
realidade brasileira. O estudo aponta que o jovem nascido depois da revolução
cibernética não necessariamente carrega consigo as competências e habilidades
atribuídas na literatura aos “nativos digitais”.
Essas constatações conduzem a um cenário complexo para pensar a cultura,
a formação das identidades e a educação no século XXI. De um lado é dado que a
sociabilidade está em migração para o ciberespaço e de outro que o transletramento
está em “estágio elementar, de manuseio instrumental” (PASSARELLI,
JUNQUEIRA, ANGELUCI, 2014, p.175). Há de se acrescentar um terceiro elemento,
“relacionado à variedade de culturas e construções identitárias proporcionadas pelas
redes digitais” indicado por Frau-Meigs (2014, p.64).
Partindo do conceito de que transletramento é a “the ability to read, write and
Interact across a range of platforms, tools and media from signing and orality through
hand writing, print, TV, radio and film, to digital social networks” (THOMAS,
2007,p.1), acredita-se que, no atual modelo de ensino, a participação cívica e a
aprendizagem podem estar sendo prejudicadas por um descompasso nas interações
cotidianas, que desconsideram as mudanças no “estatuto cognitivo e institucional
das condições do saber”, de acordo com Martin-Barbero (2014, p. 79).
Dentro dos trabalhos do grupo de pesquisa Translit, a professora Divina FrauMeigs traz a noção emergente de “transletramento: “o conjunto das competências de
interação colocadas em execução pelos usuários, sobretudo os meios disponíveis
de informação e comunicação: oral, textual, icônico, numérico, essencialmente em
3

4

Tradução nossa.
Termo cunhado por Prensky (2001).
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meios ambientes digitais” (FRAU-MEIGS, 2014, p.66).
Como é possível denotar, o “transletramento” dá aos estudantes
competências e habilidades para a transição dos modelos atuais de ensino à
aprendizagem colaborativa. Neste cenário, o professor assume o papel de mediador
e isso demanda formação contínua para o exercício profissional nesta realidade
complexa (MORIN,2007).
Tem-se então que historicamente os circuitos interlocutivos do sistema de
ensino estabilizaram-se na relação um para todos. A inter-relação educação e
comunicação, que era para ser central no cotidiano escolar, fica de lado em favor de
práticas mais voltadas aos artefatos maquínicos5. Com tal visão, na prática, a
técnica assume o controle e persistem os mecanismos do one step flow of
communication, contrário à ideia de comunicação todos - todos (GARRISON, 2011).
Em Buckingham (2003) e Jenkins (2009) encontram-se elementos que
colocam a escola como fundamental na tentativa de nivelar as desigualdades de
participação. Assim, entende-se nesta pesquisa que o estudo da mídia na
perspectiva de “material didático/recurso pedagógico” pode colaborar para o
exercício de repensar o papel central da escola na produção de conhecimentos
nesses contextos complexos e reticulares, a partir da participação cívica e da
cidadania, inclusive.
Procedimentos metodológicos
A proposta metodológica desta pesquisa faz-se com atenção às discussões
recentes na filosofia da ciência, especialmente em relação a “crise da linearidade e
da perspectiva frontal na descrição e representação dos fluxos comunicativos na
Ciência da Comunicação” (DI FELICE, TORRES, YANEZE; 2012, p.39).
Assim, ao pensar o processo de investigação, optou-se pela Teoria do AtorRede (LATOUR, 2012). Segundo Lemos (2013, p. 52), na Teoria Ator-Rede “o
conhecimento da realidade está distribuído entre agentes humanos e não humanos,
diferente da perspectiva do construtivismo social, para a qual o conhecimento da
realidade está no sujeito”.
A premissa fundamental da Teoria Ator-Rede está nas redes sociotécnicas,
em que para existir, as coisas devem convocar outras. Quer dizer, o ser “é” a partir
das implicações que recebe/troca com o social.

5

A separação entre o humano e a técnica foi explorada primeiro por Aristóteles. Heidgger tenta fugir dessa ideia
com a “quadratura” (céu, terra, divino e mortal). Uma “forma formante” em que o ser não é o centro, assim
como a técnica não o é. Latour (2012) Defende uma “rede sociotécnica” em que, na formação dos actantes,
transforma e é transformada. É o fim da externalidade pura, da ideia de agir em direção ao externo.
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Segundo Lemos (2013, p. 20) “Cada vez mais não-humanos, agora
‘inteligentes, comunicativos, conectados e sensíveis ao ambiente’ nos fazem fazer
coisas, alteram nossa forma de pensar e de agir em todos os domínios da cultura
(família, trabalho, escola, lazer…)”. Ainda conforme este autor, a teoria defende a
não centralidade do homem na descrição dos processos comunicativos, dando lugar
a uma “ontologia plana”, sem hierarquização dos actantes. “(...) o objetivo é
descrever e analisar o social a partir de seus rastros. (...) A ação nunca é
propriedade de um actante, mas de uma rede” (LEMOS, 2013, p. 23).
Considerando os pressupostos do “ato conectivo” (DI FELICE, 2012) há
necessidade de repensar a ideia de ação. Um tipo de interação conectiva que se
produz já como resultado de Gaia. Perspectiva “não humana” de movimento, reação
e controvérsia (TAR). No net-ativismo, o ato conectivo não é produzido, mas já é
dado pela conexão, na transformação e interação de dados, códigos. Assim, a
pesquisa em desenho precisa incluir membros não sociais, tomando a questão
ecológica como centro do tema/problema.
Portanto, é possível afirmar então que esta pesquisa constituir-se-á num
híbrido com a netnografia. Certamente o amadurecimento da pesquisa sinalizará
para possibilidades que não necessariamente estão sendo postas aqui neste
momento.
Considerações
Tendo em mente as leituras e discussões em torno da “Bioinformática” e “Netativismo”, na perspectiva do “ato conectivo”, e fazendo um contraponto dessas
reflexões às origens de algumas políticas públicas educacionais brasileiras recentes,
perceberemos fortemente que elas não são pensadas para o objeto que
discursivamente é exposto (desenvolvimento educacional), outrossim, nascem com
a centralidade no homem e na geração de capital. Basta citar que há décadas as
políticas públicas educacionais não são pensadas por intelectuais de carreira na
esplanada, com raras exceções. São, de fato, resultados de contratações de
consultorias com fundações e escritórios internacionais. Daí fica mais tangível
compreender que muitas ações são amplamente referenciadas, geram planos de
trabalho complexos, mas culminam, na prática, em grandes licitações de
equipamentos que transferem cifras milionárias dos cofres públicos aos caixas de
fornecedores aliados às consultorias que desenharam a política pública. Pesquisas
que “entram na sala de aula”, ouvem o professor, pais e alunos existem em menor
número.
Enfim, parece-me que encarar a “virada digital” na rede escolar brasileira com
iniciativas macro como a BNCC coloca em risco os resultados desejados, na
perspectiva global. Diminuímos as chances de instaurar maior coerência com a
ecologia comunicativa, nos afastamos da horizontalidade entre os actantes;
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mantendo assim o homem moderno, aquele padrão da identidade nacional artificial e
seus anseios altamente controversos e influenciados pela polis, no centro de tudo.
Perdemos imaginários locais, mais significativos para o aprendiz, desperdiçamos
talentos em áreas que por motivos diversos o currículo não explora, sufocamos
iniciativas que só o convívio desestruturado é capaz de permitir fruir. Alimentamos
competitividades, comparações, padrões de carreiras, quase os velhos recortes na
esteira de produção. Mantemos a escola como instrumento de preparação para
vestibulares e exames, entidade passiva que dá ao sujeito as ferramentas
necessárias ao êxito na vida. Ao contrário disso, deveria ser a escola a própria
experiência de vida, onde aprendemos como resolver problemas reais, que
melhoram o todo, que tornem Gaia mais sustentável, menos urbanizada, menos
auto suicida.
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Resumo – O aumento de violências contra mulheres e meninas, de graves
consequências para a sociedade, demonstra cada vez mais a complexidade do
processo de transformação de nossa sociedade em relação à compreensão e
mudanças sobre os limites e os impactos destas práticas. Na concepção
humanista da EaD, este desafio está presente na formação integral das pessoas
com vistas à reorientação de estilos de vida coletivos e individuais para a proteção
e expansão da cidadania das mulheres. Sendo o humanismo entendido como uma
reflexão de caráter filosófico, que tenha como fundamento aspectos antropológicos
e considerações sobre os desafios contemporâneos, bem como limites e
potencialidades das pessoas, este estudo objetiva analisar premissas históricas e
teóricas sobre os direitos humanos das mulheres com vistas à contribuir para uma
formação docente crítica na EaD, em respeito a dignidade humana, à equidade e
ao diálogo de saberes entre docentes e discentes, que possibilite a redução da
violência de gênero, em especial, dos indicadores de estupro e de feminicídio.
Palavras-chave: Educação a distância, Formação docente, Humanismo, Direitos
Humanos das Mulheres, Violência de Gênero.
Abstract – The increase of violence against women and girls, of serious
consequences for society, increasingly demonstrates the complexity of the process
of transforming our society in relation to understanding and change on the limits
and the impacts of these practices. The humanist conception of online education,
this challenge is present in the integral formation of the people for the reorientation
of collective and individual lifestyles for the protection and exÆpansion of women's
citizenship. As humanism perceived as a philosophical character of reflection,
which has the foundation anthropological aspects and contemporary challenges
and limitations and potential of people, this study aims to analyze historical and
theoretical assumptions about the human rights of women in order to contribute for
educator critical formation in online education in respect for human dignity and the
knowledge of dialogue between teachers and students, which allows the reduction
of gender violence, in particular rape of indicators and femicide.
Keywords: Online Education, Educator Formation, Humanism, Human Rights of
Women, Gender Violence.
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1.

Introdução

Demonstra-se a relevância deste estudo pela longa história de mulheres lutando por
direitos humanos universal, que conduziram um processo de justiça social no qual
alcançaram visibilidade social, que se traduziram tanto na ONU - Organização das
Nações Unidas em importantes convenções, declarações e plataformas como
também nos seus Estados Membros, como o Brasil, em políticas públicas e
legislações com vistas à equidade de gênero em todas as dimensões
socioespaciais.
Em uma concepção humanista, nesta segunda década do século XXI,
importantes reflexões em um diálogo de saberes entre universidade, poder público e
movimentos sociais foram realizadas referente aos fatores que, ainda, determinam e
perpetuam desigualdades sociais e de gênero, principalmente práticas
sexistas/machistas, construídas historicamente. Estas reflexões foram pacificadas
em documentos da Agenda 2015-2030 da ONU, que integram tanto os ODS Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (cujo cerne é o empoderamento da
mulher) como nas metas para a Educação 2030 (inclusiva e com equidade em todas
as etapas da vida das pessoas).
No Brasil, no atual cenário, ocorre, por um lado, um significativo retrocesso de
políticas sociais e legislações que visam o empoderamento qualificado da mulher
com impacto flagrante na falta de representatividade das mulheres nos espaços
públicos, em especial no executivo federal; e, por outro lado, ações públicas e
legislações de proteção à mulheres e meninas são aperfeiçoadas diante da violência
manifesta em todas as fases da vida, camadas sociais e espaços regionais.
A violência contra meninas e mulheres é um fenômeno sociocultural, ainda,
cercados pelo silêncio e pela dor, mesmo com políticas públicas específicas à
prevenção e a atenção integral. Neste complexo cenário, é consenso que, ainda, a
educação, em todos os níveis em todas as dimensões socioespaciais, é o
principal mecanismo para contribuir na promoção do empoderamento qualificado da
Mulher diante desta trágica e inaceitável realidade.
Neste contexto, o desafio de universidades brasileiras, atuantes
principalmente na educação a distância pela amplitude de seu alcance em todas as
regiões do Brasil, direciona-se para uma intervenção na solução deste problema de
relevância sociocultural e espacial por meio de um processo educativo, científico e
cultural, dimensionado como uma ação política, estratégica democratizante do
conhecimento com metodologias para assessorar e colaborar com o sistema de
ensino e as escolas, a sociedade civil e o poder público, para a educação com
equidade de gênero minimizando a reprodução das desigualdades e impactos na
própria sociabilidade e, principalmente, na sobrevivência de mulheres e meninas.
Diante da premissa da indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão na
educação a distância, a opção por professores (formação inicial e continuada) se
justifica dado o fato de serem estas as pessoas, em especial as mulheres,
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referências em suas comunidades, seja no litoral e, principalmente, no interior.
Aliado a isto, ainda, destaca-se a abrangência e a responsabilidade deste público
em suas intervenções pedagógicas e gerenciais. Por fim, destaca-se a possibilidade
de fazer com que este segmento social, diretamente relacionada aos direitos
humanos das mulheres, se envolva com tais questões, tornando-se um público
parceiro e qualificado para a operacionalização de políticas públicas e na condução
da temática nas comunidades interna e externa das escolas, no próprio poder
público e nas organizações da sociedade civil.
O grupo de pesquisa CNPq “Extensão, Ensino e Pesquisa em Direitos
Humanos, Cidadania e Diversidade” e o Laboratório de Educação e Sexualidade –
LabEduSex do Centro de educação a distância – CEAD da Fundação Universidade
do Estado de Santa Catarina - UDESC atuam fortemente na temática “Direitos
Humanos das Mulheres e das Meninas” integrando conhecimentos teórico e práticos
no desenvolvimento e aplicação de projetos de ensino, pesquisa e extensão
(inclusive de intervenção pedagógica nas disciplinas de estágio curricular
supervisionado do Curso de Pedagogia a Distância). Entre estes, está a segunda
edição do Programa de Extensão “Educação em Direitos Humanos e das Mulheres,
Gestão e Sustentabilidade” (Farias et alli, 2016) que suscitou a proposta de um
projeto de pesquisa de ordem sociopolítica e cultural intitulado “Políticas públicas e
tecnologias de proteção à mulher: uma análise do direito comparado Luso-Brasileiro
e Conesul” (Farias et alli, 2016) com vistas a dar continuidade aos estudos e,
possivelmente, encontrando respostas e propostas para o ensino e a extensão cada
vez mais articuladas com o poder público e a sociedade, em especial com a
comunidade escolar.
Estas ações de ensino, pesquisa e extensão visam contribuir para uma
formação docente integral das pessoas na educação a distância, numa perspectiva
humanista, que respeita a dignidade humana e o diálogo de saberes entre docentes
e discentes, que possibilite, segundo a ONU Mulheres, a implementação dos
princípios de empoderamento das mulheres, em todas as dimensões socioespaciais
e em todas as fases da vida, para a redução dos indicadores de violências de
gênero, especialmente estupro e feminicídio.
Destarte, este artigo tem como objetivo apresentar, no contexto da fase inicial
deste projeto de pesquisa, uma análise crítica de premissas históricas e teóricas
sobre os direitos humanos das mulheres e a sua correlação com a formação
docente e continuada na educação a distância segundo os princípios humanistas e
de empoderamento das mulheres. No atendimento dos objetivos, este trabalho está
estruturado em três partes.
Nessa introdução, demonstrando a sua
relevância/importância/justificativa e os objetivos. A segunda parte trata da
fundamentação teórica referente à abordagem conceitual sobre gênero e violência
de gênero, compreensão histórica e teórica das políticas públicas e legislações, bem
como uma análise, na concepção humanista, da formação docente na EaD. A
terceira parte apresenta as considerações finais e, se encerra com a apresentação
das referências.
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2.

Fundamentação Teórica

A fase inicial desta pesquisa, a partir de uma revisão bibliográfica e documental
orientada, permite o aprofundamento da abordagem conceitual e histórica que
proporciona a qualificação de reflexões críticas contextualizadas a partir de
convenções, declarações e plataformas da ONU e consequentes atos vinculativos
nos Estados Membros como políticas públicas e legislações brasileiras, cujo
resultado visa contribuir com uma formação docente crítica nas mais diversas
dimensões socioespaciais, bem como com a produção de conhecimentos e de
material didático-pedagógico orientado à realidade das pessoas no âmbito da
aplicação da pesquisa.
Para dar conta dos objetivos, este capítulo está organizado segundo os
seguintes assuntos: 1) Violências e Equidade de gênero; /2) Instrumentos
internacionais e pátrios para os Direitos humanos das mulheres; e, /3) Humanismo
na Educação a Distância para uma formação docente crítica com equidade de
gênero.
2.1 Violências e Equidade de gênero
A violência contra a mulher é referida de diversas formas na legislação e nas
políticas públicas. Inicialmente designada violência intrafamiliar, na metade do
século XX passou a ser referida como violência contra a mulher. Nos anos 1980, foi
denominada como violência doméstica e, na década de 1990, os estudos passam a
tratar essas relações de poder, em que a mulher em qualquer faixa etária é
submetida e subjugada, como violência de gênero. No entanto, independente da
terminologia, esta forma de violência ocorre tanto no âmbito familiar (privado) como
em qualquer outra relação interpessoal (público).
A “Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à
Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica”, que entrou em vigor na
ordem jurídica Portuguesa em 1o de agosto de 2014, foi bem precisa. Vejamos:
A Violência contra as mulheres constitui uma violação dos
direitos humanos e é uma forma de discriminação contra as mulheres,
abrangendo todos os atos de violência de gênero que resultem, ou possam
resultar, em danos ou sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou
econômicos para as mulheres, incluindo a ameaça de tais atos, a coação ou
a privação arbitrária da liberdade, tanto na vida pública como na vida
privada. A “violência doméstica”, abrange todos os atos de violência física,
sexual, psicológica ou econômica que ocorrem na família ou na unidade
doméstica, ou entre cônjuges ou ex-cônjuges, ou entre companheiros ou excompanheira, quer o agressor coabite ou tenha coabitado, ou não, com a
vítima. já o “Gênero” refere-se aos papéis, aos comportamentos, às
atividades e aos atributos socialmente construídos que uma determinada
sociedade considera serem adequados para mulheres e homens. Para
tanto, a violência de gênero exercida contra as mulheres abrange toda a
violência dirigida contra a mulher por ser mulher ou que afeta
desproporcionalmente as mulheres (grifo nosso).
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A violência contra a mulher compreende, portanto, uma ampla gama de atos,
desde a agressão verbal e outras formas de abuso emocional, até a violência física
(maus tratos) ou sexual (estupro, abuso sexual) e, ainda, pode ser perpetrada ou
tolerada pelo Estado e seus agentes. No extremo deste espectro está o feminicídio,
a morte intencional de uma mulher.
Segundo estudos do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas –
IPEA/Brasil (2015), a magnitude dos indicadores de feminicídio, no Brasil, são
alarmantes, elevou-se em todas as macrorregiões e unidades federativas mesmo
depois da entrada em vigor da Lei no 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da
Penha.
Em relação ao número de homicídios femininos, o país ocupa a 7º
posição, em uma lista de 84 países. Entre 1980 e 2010 foram assassinadas
mais de 92 mil mulheres, sendo que 47,5% apenas na última década. A
pesquisa indica que 68,8% desses homicídios ocorreram nas residências
das vítimas, e para as mulheres da faixa etária entre 20 e 49 anos, 65%
deles foram cometidos por homens com os quais elas mantinham ou
mantiveram um relacionamento amoroso. O relatório alerta ainda que altos
níveis de feminicídio, com frequência, são acompanhados por uma grande
tolerância quanto à violência contra as mulheres e, em muitos casos, são
resultado dessa própria tolerância (Waiselfisz, 2012, apud Guimarães e
Pedroza, 2015, p. 257 ).

Destarte, em grande parte, o perfil dos óbitos é compatível com situações
relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa situação é
preocupante, uma vez que tanto o estupro como o feminicídio são eventos que
podem e devem ser evitados, pois abrevia vidas de muitas mulheres, na maioria
jovens, causando perdas inestimáveis, além de consequências potencialmente
adversas para crianças, famílias e para a própria sociedade.
No atual cenário nacional, por um lado, existiram vários argumentos para a
eliminação do termo gênero no “Plano Nacional de Educação” como por exemplo, o
requerimento de um Deputado Federal disponível no site da câmara de deputados
do congresso nacional < http://www.camara.leg.br/sileg/integras/1337320.pdf >. Por
outro lado, discute-se o “potencial do conceito de gênero para alteração dos padrões
de desigualdades sociais”, pois possibilita “pensar as relações sexuais/afetivas e as
identidades fora da chave explicativa do determinismo biológico ou religioso”
(SNPM/Brasil, Boletim Março/2016).
A construção das desigualdades de gênero estão diretamente relacionadas as
diferenças socialmente construídas que são naturalizadas, isto é, são atribuídas a
uma suposta essência masculina ou feminina com diferentes papéis e lugares
sociais, que implicam diferentes valores e capacidades atribuídos à mulheres e à
homens na sociedade e, consequentemente, acesso desigual a recursos,
oportunidades e benefícios.
Neste contexto, em 2000, a Fundação Perseu Abramo (FPA) realizou uma
pesquisa de opinião sobre as “Mulheres Brasileiras nos Espaços Púbicos e
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Privados” e atualizada dez anos depois. Em 2010, novas questões e perspectivas
foram abordadas na obra “Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e
Privado: Uma Década de Mudanças na Opinião Pública” como: Percepção de Ser
Mulher: Feminismo e Machismo; Divisão Sexual do Trabalho e Tempo Livre;
Corpo, Mídia e Sexualidade; Saúde Reprodutiva e Aborto; Violência Doméstica e
Democracia, Mulher e Política.
A divisão sexual do trabalho, apresenta-se da seguinte forma: Trabalho
Reprodutivo e Trabalho Produtivo. O trabalho reprodutivo pertence ao espaço
privado, caracterizado por atividades não remuneradas e não tem valor econômico
atribuído como, por exemplo, gestação e parto (reprodução); criação (cuidado) dos
filhos e planejamento familiar; trabalho doméstico (preparação dos alimentos), e
cuidado da casa e da saúde da família. Por outro lado, o trabalho produtivo, no
espaço público, refere-se a produção de bens e serviços com valor de troca, sendo
normalmente remunerado e, consequentemente, com valor econômico contabilizado
no Produto Interno Bruto – PIB.
Regina Beatriz Vargas, 2015-2016, em webinares (seminários on-line com
apoio de tecnologias digital) sobre “O Feminismo nas organizações”, destaca que
diante desta constatação, surge naturalmente movimentos com “orientação política
crítica” que “questionam o modo como a sociedade e suas instituições se
estruturam”, entre eles, destacadamente o movimento feminista, que “divide-se em
diversas correntes como a liberal, a radical, a negra, a marxista, a socialista e a pósmoderna”. Mas todos estes grupos/organizações feministas e de apoio à mulheres
“compartilham o reconhecimento de que a condição da mulher nas sociedades é
determinada por processos de desigualdades estruturais, sendo necessário e
urgente mudar essa realidade”, pois a sociedade em que vivemos ainda está
organizada segundo “três eixos estruturantes da hierarquia social: Gênero, Raça e
Classe social”.
Mas como alterar esta realidade?
Milton Santos, 1999, em sua obra “A natureza do espaço: espaço e tempo:
razão e emoção”, nos ensina que o conhecimento das questões históricas sobre os
chamados grupos excluídos tem uma participação efetiva nas questões do
desenvolvimento territorial e socioambiental e, principalmente, na dimensão
socioespacial pela construção do espaço com objetos e ações.
Na relação mulher-espaço-inovação, Milton Santos, 2008, em sua obra "Por
uma Geografia Nova", faz uma abordagem sobre “o espaço e as rugosidades do
espaço", que nos leva à reflexões sobre o impacto dos avanços das mulheres, no
espaço público e privado, e como isto se relaciona ao pretendido desenvolvimento
sustentável, que tem como um dos elementos fundantes a inovação: “Os espaços,
isto é, a mescla de estruturas que os caracterizam, são, a cada momento, mais ou
menos infensos (adversos), mais ou menos abertos, a influências novas. Há desse
modo, uma receptividade específica dos lugares, ocupados ou vazios, aos fluxos de
modernização ou inovação (p. 160)”.
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Nos espaços da ciência e tecnologia, segundo Vargas, 2015-2016, a
“cegueira de gênero” faz com que “o conhecimento e as inovações produzidas
atendam principalmente os interesses masculinos e do capital, desconhecendo as
necessidades específicas das mulheres”.
Nos espaços das instituições e organizações, segundo Clair Castilhos Coelho
(2015-2016), principalmente, nos serviços de saúde, assistência social, segurança e
justiça e no mercado de trabalho, a “cegueira de gênero” prejudica as mulheres
porque faz com que não se levem em consideração as desigualdades de gênero a
que, muitas vezes, elas estão submetidas, entre outros, à violência, opressão,
desigualdade de poder nas relações, dupla ou tripla jornadas, necessidade de
creche e assédio no trabalho (Vargas, 2015-2016).
Neste caso concreto, depara-se, naturalmente, com a importância da temática
feminismo como teoria crítica, que analisa e desconstrói os conhecimentos que
não reconhecem tais desigualdades, portanto, é transformacional, que acredita nas
potencialidades do ser humano, porque visa a mudança em busca de uma
sociedade com equidade social, política e econômica.
Historicamente, o Feminismo reúne atitude e movimento para atuar e
realizar tais mudanças. Mas, segundo Clair Castilhos Coelho, 2016, em sua
apresentação na webinar “Feminismo: conceitos e contemporaneidade”, a “cegueira
de gênero” afetou, muitas vezes, até mesmo a era do humanismo, por excluir as
mulheres como portadoras dos direitos de cidadania na “A Declaration des droits de
l’homme et du citoyen – Declaração dos direitos do homem e do cidadão”, 1789, que
foi o primeiro documento político a estabelecer o princípio da “universalidade”,
embora as mulheres tenham participado ativamente na luta por este ideal durante a
revolução francesa. Em decorrência deste fato, Olympe de Gouges, feminista,
revolucionária, historiadora e jornalista, redigiu, em 1791, a Declaração dos
direitos da mulher e da cidadã tentando assegurar às mulheres esses direitos.
Estas declarações são documentos históricos importantes, pois mais tarde, em
1948, foram utilizadas para a elaboração da “Declaração dos direitos humanos”
adotada pela ONU – Organização das Nações Unidas. O principio fundante desta
declaração é a equidade de direitos entre homens e mulheres. A partir da adoção
desta declaração pela ONU, muitas outras em prol do empoderamento das mulheres
foram elaboradas e adotadas pela ONU e seus Estados membros, como o Brasil.
2.2 Direitos humanos das mulheres
Esta seção visa a compreensão do processo de construção histórica dos principais
instrumentos da ONU e da legislação pátria sobre os direitos humanos das
Mulheres.
No século XX, os Estados Membros da ONU, como o Brasil, acordam em
promover os direitos humanos de todas as pessoas. Isso se dá por meio de pactos e
convenções, que são instrumentos jurídicos vinculativos, o que significa que as
respectivas normas são verdadeiramente vinculativas para os respectivos Estados
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Membros, ou seja, que estes têm a obrigação de cumprir todas as suas disposições.
A ONU considera que muitos instrumentos jurídicos internacionais garantem a
equidade dos direitos entre homens e mulheres, entretanto, diante de situações de
manifesto desrespeito a estes, fez-se necessário também elaborar instrumentos
específicos sobre os direitos da mulher e o combate às formas específicas de
discriminação de que estas são vítimas. Neste sentido, o surgimento da concepção
de cidadania das mulheres foi fundamentada na ideia do reconhecimento e da
ampliação de direitos humanos das mulheres (civis, políticos, sociais, culturais). O
quadro 1 demonstra esse grande número de instrumentos para ações de fomento à
cidadania feminina, resultado destas inúmeras e permanentes mobilizações com
participação ativa de grupos e organizações feministas e de apoio à mulheres no
Brasil e no mundo (capital social).
Ano

Instrumento

1945

Criação da ONU, cuja “principal diretriz de atuação é encorajar o respeito aos Direitos
Humanos e liberdades fundamentais para todos e todas, independentemente de raça, sexo,
língua ou religião” (Carta das Nações Unidas, 1945, p. 35)
Declaração Universal dos Direitos Humanos cujo princípio mais importante é que os direitos
do homem são universais, indivisíveis e inalienáveis.
Convenção Interamericana Sobre a Concessão dos Direitos Civis à Mulher. Outorga às
mulheres os mesmos direitos civis de que gozam os homens. Promulgada no Brasil pelo
decreto 31.643/1952
Convenção para Supressão do Tráfico de Pessoas e Exploração da Prostituição de Outrem.
o
Convenção da OIT n . 100 - Dispõe sobre igualdade de remuneração entre a mão-de-obra
masculina e a mão-de-obra feminina em trabalho de valor igual. Ratificada pelo Brasil em
1957 e Promulgada pelo Decreto 41.721/57.
o
Convenção da OIT n . 103 - Dispõe sobre o amparo materno. Ratificada pelo Brasil em 1965
e promulgada pelo Decreto 58820/1966.
Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher: “Determina o direito ao voto em igualdade
de condições para mulheres e homens, bem como a elegibilidade das mulheres para todos
os organismos públicos em eleição e a possibilidade, para as mulheres, de ocupar todos os
postos públicos e de exercer todas as funções públicas estabelecidas pela legislação
nacional”.
o
Convenção aprovada pelo Brasil por decreto legislativo n . 123/1955 e promulgação, decreto
o
n . 52.476/1963
Convenção sobre a Nacionalidade das Mulheres Casadas.
Convenção da OIT sobre a Discriminação em matéria de Emprego e Profissão
UNESCO - Convenção relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino,
o
destacando no Art. 1 que “entende-se por discriminação toda a distinção, exclusão,
limitação ou preferência que, com fundamento na raça, cor, sexo, língua, religião, opinião
política ou qualquer outra opinião, origem nacional ou social, condição econômica ou de
nascimento, tenha a finalidade ou efeito de destruir ou alterar a igualdade de tratamento no
domínio de educação” (ONU, 1960, grifo nosso).
Convenção sobre o Consentimento para Contrair Matrimónio, Idade Mínima e Registo de
Casamento.
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial – CERD/1966 Foi assinada pelo Brasil em 1966, ratificada e Promulgada pelo Brasil por meio do decreto
65.810/68.
Início do processo de elaboração da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
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Discriminação contra as Mulheres.
I Conferência Mundial sobre a Mulher - Cidade do México - direito da mulher à integridade
física, inclusive a autonomia de decisão sobre o próprio corpo e o direito à maternidade
opcional em defesa dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos das mulheres cujo
lema era Nossos corpos nos pertencem.
II Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher - Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. CEDAW/1979. É o primeiro
tratado internacional que dispõe amplamente sobre os direitos humanos das mulheres com a
proposta de duas frentes: “promover os direitos da mulher na busca da igualdade de
gênero e reprimir quaisquer discriminações contra as mulheres nos Estados-parte,
possibilitando o exercício e gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, por
meio de uma agenda de atividades para os Estados participantes, a saber legislação
específica e ações especiais, visando a igualdade entre mulheres e homens, inclusive
assegurando igual acesso e oportunidades na vida política e pública, assim como em
educação, saúde e emprego (CEDAW, 1979, grifo nosso)”.
No Brasil, o Congresso Nacional ratificou a assinatura, com reservas em 1984, suspensas
o
o
pelo decreto legislativo n . 26/1994. Promulgada por meio do decreto n . 4.377/2002.
II Conferência Mundial sobre a Mulher - Copenhague - Instituto Internacional de Pesquisa e
Treinamento para a Promoção da Mulher (INSTRAW) é convertido em organismo autônomo
no sistema das Nações Unidas.
o
Convenção da OIT n 2 . 156 - Estende aos homens a responsabilidade sobre a família.
Pendente de ratificação no Brasil.
III Conferência Mundial Sobre a Mulher - Nairóbi - São aprovadas as estratégias de
aplicação voltadas para o progresso da mulher. O Fundo de Contribuições Voluntárias das
Nações Unidas para a Década da Mulher é convertido no Fundo de Desenvolvimento das
Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM).
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: “Pede-se
urgência aos Governos [...] estabelecer procedimentos jurídicos, constitucionais e
administrativos para transformar os direitos reconhecidos em leis nacionais e devem tomar
medidas para implementá-los, a fim de fortalecer a capacidade jurídica da mulher de
participar plenamente e em condições de igualdade nas questões e decisões relativas ao
desenvolvimento sustentável.” (Agenda 21, Art. 24.4, 1992, p.37).
II Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma que todos os direitos humanos
(civis, políticos, econômicos, sociais e culturais) são interdependentes, indivisíveis e
universais: “Os direitos do homem, das mulheres e das crianças do sexo feminino constituem
uma parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. A participação
plena e igual das mulheres na vida política, civil, econômica, social e cultural, em nível
nacional, regional e internacional, e a erradicação de todas as formas de discriminação com
base no sexo constituem objetivos prioritários da comunidade internacional (Art. 18 da
Declaração e Programa de Ação de Viena, p.36)”.
Convenção da ONU sobre População e Desenvolvimento (CIPD) - marco na evolução de
direitos das mulheres, especialmente no que tange à capacidade de tomar decisões sobre
sua própria vida. A saúde reprodutiva da mulher é um direito humano e um elemento
fundamental da equidade de gênero. Metas até 2015: 1) redução da mortalidade infantil e
materna; /2) o acesso à educação, especialmente para as meninas; e, /3) o acesso universal
a uma ampla gama de serviços de saúde reprodutiva, incluindo o planejamento familiar.
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher Ratificada pelo Brasil em 1995. Promulgada por meio do decreto nº 1973, em 1º de agosto
de 1996.Define como violência contra a mulher “qualquer ato ou conduta baseada nas
diferenças de gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à
mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada” (Convenção de Belém do Pará,
1994, p.37).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
1995

1995

2000
2004
2006

2007
2008
2009

2010
2011
2012
2013
2015

2015
2015

IV Conferência Mundial sobre a Mulher (Beijing) - “Igualdade, Desenvolvimento e Paz” - além
dos direitos, as mulheres reclamam a efetivação [...] de políticas públicas. assinada por 184
países [..], [..] objetivos estratégicos e medidas para a superação da situação de
descriminalização, marginalização e opressão vivenciadas pelas mulheres (p. 38).
(Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, 1995).
Ações estratégicas em 12 áreas temáticas: “Direitos Humanos das Mulheres; Direitos das
Meninas; Educação e Capacitação de Mulheres; Violência contra as Mulheres; Mulheres
e pobreza; Mulheres e Saúde; Mulheres e Economia; Mulheres no Poder e na liderança;
Mecanismos institucionais para o Avanço das Mulheres; Mulheres e a mídia; Mulheres e
Meio Ambiente; e, Mulheres e Conflitos Armados (grifo nosso)”.
Sobre a interrupção voluntária da gravidez, o Plano de Ação aprovado recomendou a revisão
das leis punitivas para a questão. Assinado pelo Brasil em 1995.
Dia Internacional da Mulher Trabalhadora Rural, celebrado no dia 15 de outubro. A data
comemorativa foi estabelecida na quarta Conferência da ONU sobre a Mulher, realizada em
Pequim, em 1995. A escolha desse dia para celebrar a mulher no meio rural é muito
representativa. Foi escolhido por ser a véspera do Dia Mundial da Alimentação, e esta seria
a forma de dar mais destaque ao papel que as mulheres do campo desempenham na
garantia da segurança alimentar e na erradicação da pobreza no meio rural.
Declaração dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM: “igualdade de gênero e o
empoderamento da mulher como condição vital para a consecução de todas os outros
objetivos”.
BR: I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2004-2007)
o
A Lei n 11.340 - Maria da Penha dispõe sobre a violência doméstica e familiar, exemplifica
o
esse processo acionando duas dessas convenções nos termos do Art. 1 que “cria
mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do: § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, da Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais
ratificados pela República Federativa do Brasil”.
II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2008-2012)
Declaração da ONU apenando violações dos direitos humanos com foco na orientação
sexual e na identidade de gênero.
Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, que altera o Título IV do Código Penal Brasileiro
passa a vigorar com as seguintes alterações: Título IV: Dos crimes contra a dignidade
humana, sendo Capítulo I: combate aos crimes contra a liberdade sexual: (estupro, Violação
sexual mediante fraude, assédio sexual); e, Capítulo II - Dos crimes sexuais contra
vulnerável
Criação ONU Mulheres - Entidade para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das
Mulheres para acelerar o progresso e atendimento das demandas das mulheres e meninas.
Convenção e Recomendação da OIT sobre Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os
Trabalhadores Domésticos (Genebra).
Lei Nº 12.737 que - Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos – Lei Carolina
Dickmann relacionada à vitimização das mulheres e meninas nas redes sociais.
III Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2013-2015)
Lei do Feminicídio nº 13.104/2015 - No extremo do espectro de violência está o feminicídio,
a morte intencional de uma mulher pelo condição de ser uma mulher, que tem como
motivações para o crime o ódio, desprezo ou sentimento de perda da propriedade sobre a
mulher.
Transformando Nosso Mundo: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável - revisou
ODM/ONU (2000) para ODS/ONU (2015) – “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para
a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres“
ONU/UNESCO - Fórum mundial de educação (FME 2015)
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Declaração de Incheon (Coreia do Sul) - “Educação 2030” com vistas a implementar o
objetivo no 4 dos ODS/ONU “Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”.
Conferência Brasileira de Direitos da Mulher – Brasília, 10 a 13/05/2016
Projeto de lei que prevê pena mais rigorosa para os crimes de estupro praticados por duas
ou mais pessoas. A proposta, além de agravar a punição, tipifica o crime de estupro coletivo
que, atualmente, não é previsto no Código Penal brasileiro. O texto ainda precisará ser
analisado pela Câmara dos Deputados.

QUADRO 1 – Instrumentos de Direitos Humanos das Mulheres.
Fonte: adaptação do site da ONU e do Observatório Brasileiro de Gênero.

Segundo a ONU Mulheres, durante a reunião de avaliação “Pequim + 20
anos”, em 2015, concluiu-se que “no Brasil e nas suas unidades federativas, todas
as 12 temáticas permanecem sendo desafios importantes a serem alcançados.
Neste contexto, os ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável devem
orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos
próximos quinze anos, sucedendo e atualizando os ODM - Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio. Assim sendo, os referenciais teóricos que têm sido
utilizados na construção do saber social para a elaboração de políticas públicas
devem observar a compreensão de gênero, sexualidades e educação no campo
do conhecimento científico, assim como as abordagens e as discussões que
preponderam nessas áreas do conhecimento, que são contribuições advindas
principalmente da história, da política, da sociologia, da antropologia, da
filosofia, da cultura, da psicologia social e da pedagogia.
Neste sentido, o Grupo de Pesquisa CNPq “Grupo de Extensão, Pesquisa e
Ensino: Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade” do Laboratório de Educação e
Sexualidade - LabEduSex do Centro de Educação a Distância - CEAD da
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC responde as demandas do
poder público e da sociedade e, nesta via de mão dupla, oportuniza um espaço para
reflexões e de produção de saberes na área de educação em direitos humanos das
mulheres, numa concepção humanista - transformadora e crítica - articulada em
respeito à “indissociabilidade do ensinar-aprender” visando a formação integral das
pessoas como mecanismo para a redução das violências de gênero em todas as
fases da vida da mulher e em todas as classes sociais.
2.3 O Humanismo na Educação a Distância para uma formação docente crítica
com equidade de gênero
O fórum mundial de educação (FME 2015) resultou na declaração de Incheon
(Coreia do Sul) - “Educação 2030” com vistas a implementar o objetivo no 4 dos ODS
(Objetivos do desenvolvimento Sustentável) que visa “Assegurar a educação
inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todos”. Com objetivo transformador e universal, inspirado na
visão humanista da educação e do desenvolvimento, com base
nos direitos humanos e na dignidade; na justiça social; na inclusão; na
proteção; na diversidade cultural, linguística e étnica; e na responsabilidade
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e na prestação de contas compartilhadas. Ratificamos que a educação é
um bem público, um direito humano fundamental e a base que garante a
efetivação de outros direitos. Ela é essencial para a paz, a tolerância, a
realização humana e o desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2015, p. 1,
grifo nosso).

Neste contexto, Pierre Bordieu em sua obra “A miséria do mundo” (2001) fez
uma importante abordagem sobre a relação da educação e o espaço em uma
direta convergência sobre os conflitos sociais como importante fenômeno no
processo civilizatório, exigindo políticas públicas inclusivas para grupos sociais
vulneráveis.
Neste contexto, considera-se, ainda, o pensamento de Ignácio Rangel, em
obras reunidas (2005), sobre o “dualismo básico econômico brasileiro”, quando se
refere aos processos de inclusão levando em consideração a espacialidade, numa
dinâmica onde o interior tem como expoente a agricultura e a economia rural, e o
litoral, a sua industrialização. Isto significou a migração de pessoas para o litoral
provocando o adensamento em zonas de descoesão social. Neste sentido, faz-se
cada vez mais necessário uma mudança cultural por meio do acesso à educação
inclusiva, de qualidade e com equidade, para a valorização das pessoas do
“interior” promovendo o desenvolvimento de forças produtivas, cada vez mais com a
participação ativa das mulheres, alterando a dualidade “litoral-interior” e
consequentemente mudanças no pacto do poder.
Diante deste cenário, torna-se necessário analisar este capital social
(pessoas) diante do “pacto de poder” e a sua influência para a formulação de
agendas e instrumentos públicos destinados aos cursos de formação docente, que
tem a responsabilidade de criar condições para desenvolver profissionais da
educação com capacidade crítica e reflexiva para o reconhecimento, valorização e
respeito às diferenças, inclusive das pessoas do “litoral e do interior”. Uma formação
docente que permita ao longo de sua carreira (re)avaliar e (re)criar suas práticas
procurando caminhos voltados para a realidade sociocultural das pessoas que vivem
nas diferentes regiões do Brasil.
Nesta concepção humanista, as Universidades não devem prescindir de
utilizar instrumentos pedagógicos como as Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC) para a formação docente e dos demais atores envolvidos na
conjuntura pedagógica e escolar, cuja finalidade seja a de auxiliá-los a manter-se ou
inserir-se ativamente em um cenário de desenvolvimento sustentável observadas a
paz, tolerância e dignidade humana.
Nesta sociedade contemporânea, portanto, tanto os aspectos multiculturais
como o conhecimento das tecnologias digital das pessoas, em qualquer faixa etária
e em qualquer dimensão socioespacial, são relevantes na formação docente
atribuindo novas perspectivas nos processos de ensino e aprendizagem,
principalmente na EaD, que possibilitam o estudo individual ou em grupo,
transcendendo o espaço e o tempo chronos. Torna-se preponderante atribuir
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
significado as ações docentes pelo “diálogo de saberes” conforme apresentado por
Paulo Freire, em sua obra “Extensão ou Comunicação" (1979) que
pressupõe troca, uma relação de sujeitos iguais, ambos
educadores e educandos, ou seja, numa relação horizontal em que
nenhum é melhor ou mais que o outro, e ambos são possuidores de
conhecimentos, cientificamente ou apenas socialmente construído. O
conhecimento científico e o conhecimento popular são diferentes,
complementares e não são antagônicos.

Segundo a teoria humanista para a educação e para o desenvolvimento, o
docente surge, assim, no papel de um facilitador/mediador no processo de ensino
aprendizagem, cujo perfil deve estar adequado à uma postura positiva, empática,
respeitadora, que ensina e aprende observadas as metodologias de aprendizagem,
seja no ensino individualizado, preservando as aptidões da/o educanda/o; seja no
ensino em grupos com dinâmicas, simulações, discussões, estudos de casos, entre
outras.
Cite-se, no caso concreto, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) metodologia on-line de aprendizagem que permite a interação da/o educando/a com
suas atividades de estudo que são problemas da sua realidade regional. Essa
formação docente humanista permite o desenvolvimento de habilidades e
competências necessárias para identificar desafios e encontrar soluções em
situações de violências contra mulheres e meninas nas diferentes dimensões
socioespaciais.
Pode-se, concluir, no âmbito dessa concepção dialógica no emprego das
TDIC, por meio de sua interatividade e como política de inclusão e de equidade, que
faz-se necessário, ainda mais, a construção e reconstrução do ensinar e aprender
conforme demonstrado na obra de Paulo Freire - “Pedagogia da Autonomia” (2002,
p. 25), que “não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos,
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um
do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.

3.

Considerações Finais

Segundo a ONU Mulheres “empoderar mulheres e promover a equidade de gênero
em todas as atividades sociais e da economia são garantias para o efetivo
fortalecimento das economias, o impulsionamento dos negócios, a melhoria da
qualidade de vida de mulheres, homens e crianças, e para o desenvolvimento
sustentável.”
Entretanto, a violência de gênero ainda impacta a sociedade em todo o seu
conjunto, compreendendo crimes que afetam de forma desproporcionada as
mulheres em todas as fases da vida. Trata-se da violação de direitos humanos
fundamentais. Neste contexto, faz-se, cada vez mais, necessária a análise crítica
sobre a forma na qual a sociedade e o Estado respondem a este tipo de crime,
exigindo-se medidas urgentes e sólidas destinadas a combater mas, principalmente,
prevenir esta violência.
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Dessa forma, segundo os princípios humanistas na educação a distância, a
formação docente e continuada torna-se uma das principais estratégias para a
formação de pessoas que promovem esta transformação desta realidade em uma
perspectiva integral, crítica, emancipatória.
Neste sentido, conclui-se que a formação docente, em uma concepção
humanista, tem um papel sociopolítico e cultural e, portanto, constitui-se um
importante instrumento de empoderamento de mulheres e meninas nas mais
diversas regiões e classes sociais em todas as regiões de nosso país.
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Resumo – Este trabalho é parte de uma pesquisa que tem por objetivo
conhecer os hábitos de estudo dos alunos da Universidade Federal de
Itajubá (UNIFEI). Foram analisados os Fatores Planejamento de Estudo
(fator 1) e Uso de Tecnologias (fator 3) do Questionário de Hábitos de
Estudo para estudantes universitários, a partir da comparação entre as
respostas dos alunos do curso de Licenciatura em Física nas modalidades
presencial e a distância, articulada aos estudos da autonomia como
característica indispensável ao processo de aprendizado. Foram utilizados
como aporte teórico os autores Rogers e Freire para a compreensão do
conceito de autonomia e humanismo na educação; e, Coll e Monereo para a
articulação dos temas anteriores com o uso de tecnologias na
aprendizagem. Podemos identificar que os alunos da educação a distância
planejam mais seus estudos e usam mais as tecnologias do que os alunos
da modalidade presencial. Isto é um indicativo de que nós, educadores,
precisamos pensar em cursos que, não só estimulem a autonomia do aluno,
mas que também se estruturem para que estes alunos exercitem esta
autonomia. Devemos pensar em ações que possibilitem mais a
aprendizagem ativa, autônoma, sobre os objetos de conhecimento, com
auxílio das tecnologias e com planejamento de estudos bem estruturados.
Algumas possibilidades estão relacionadas à aprendizagem baseada no
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projeto de materiais autossuficientes e na aprendizagem autodirigida, na
aprendizagem baseada na análise de casos e na resolução de problemas,
na aprendizagem baseada no trabalho em grupo e na aprendizagem
colaborativa, na aprendizagem baseada na representação visual do
conhecimento.
Palavraschave: Hábitos de estudo; educação superior; aprendizagem;
autonomia.
Abstract – This study is a part of a research that has as an objective to get
to know the study habits of the students from UNIFEI. There were anylised
the factors Study Planning (factor 1) and Technology Use (factor 3), of the
Study Habits Questionnaire for university students, from the comparison
between answers from the Physics Graduation course’s students at the
presencial and distance modes, together with autonomy studies as
indispensable characteristics for the learning process. As theoretical support
there were used the authors Rogers and Freire to ease the comprehention
of the concept of autonomy and humanism at the education process;and,
Coll and Monereo for the articulation of the former themes with the use of
learning technology. It can be identified that the distance education students
plan their studies more and use the technology more than the presential
mode students. This is an indicative that we, educators, need to think about
courses that not only stimulate the student’s autonomy, but also gives them
a better structure to exercise their autonomy. We should reach for actions
that enable better the active, self learning of the knowledge objetcs, with the
help of technology and with well structured learning planning. Some
possibilities are related to learning based on the self suficient materials
project and self driven learning, to the learning based on the analysis of the
cases and the issues resolutions, to the learning based on group work and
cooperative learning, to the learning based on visual representation of
knowledge.
Keywords: Study habits, high education, learning, autonomy..

Introdução
Este artigo é parte da pesquisa que investiga hábitos de estudo dos alunos da
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UNIFEI, buscando compreender as características e perfil desses alunos, em
particular no que se refere aos processos de ensino e aprendizagem e às
estratégias de estudo utilizadas por essa população. Interesse especial foi
direcionado aos hábitos de estudo dos alunos do curso de Licenciatura em Física na
modalidade a distância, pois entendese que muito ainda há para se compreender a
respeito do perfil do aluno inserido nesta modalidade de ensino. Entendese, ainda,
que, caracterizar esta população é o primeiro passo para que, cada vez mais, a
oferta do curso e a oferta de programas de orientação de estudos sejam compatíveis
com as necessidades identificadas.
Será apresentado neste trabalho um recorte desta pesquisa, com ênfase na
análise dos 
Fatores Planejamento de Estudo (fator 1) e Uso de Tecnologias
(fator 3)
, do 
Questionário de Hábitos de Estudo para estudantes universitários
,
a partir da comparação entre as respostas dos alunos do curso de Licenciatura em
Física nas modalidades presencial e a distância, articulada aos estudos da
autonomia como característica indispensável ao processo de aprendizado.
Foram utilizados como aporte teórico os autores Rogers (1989) e Freire
(1979; 2007) para a compreensão do conceito de autonomia e humanismo na
educação; e, Coll e Monereo (2010) para a articulação dos temas anteriores com o
uso de tecnologias na aprendizagem.
Referencial teórico
Um dos temas mais frequentes no debate a respeito da educação a distância se
remete à capacidade do aluno estudar sozinho, distante da presença física de seu
professor, tutor e colegas. Alguns diferentes termos são utilizados para se referir a
esse processo: “aprendizagem autônoma”, “aprendizagem autodirigida”,
“aprendizagem de marcha ou andamento autoregulado”, “autoaprendizagem”
(LITTO, 2010, p. 36). Apesar das diferentes terminologias, todos remetem a colocar
o aluno como sujeito ativo de sua aprendizagem, “autor e condutor de seu processo
de formação, apropriação e construção do conhecimento” (PRETI, 2000). Peters
(2006, p. 95), referindose à dimensão didática da autonomia, destaca que
estudantes autônomos são aqueles que
reconhecem suas necessidades de estudo, formulam objetivos para o estudo,
selecionam conteúdo, projetam estratégias de estudo, arranjam materiais e
meios didáticos, identificam fontes humanas e materiais adicionais e fazem uso
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delas, bem como quando eles próprios organizam, dirigem, controlam e
avaliam o processo de aprendizagem (PETERS, 2006, p. 95).

Apesar dessa preocupação, muito pouco se sabe sobre o perfil do aluno a
distância, frente que carece de pesquisas em outros contextos e cenários, afinal,
saber quem é o aluno virtual e quais são suas demandas e características nos
ajuda a planejar um curso mais apropriado para atender suas necessidades,
principalmente com foco no aluno. Preparar um curso, com foco no aluno,
significa pensar num processo que promova seu crescimento, pois,
Neste clima que promove o crescimento, a aprendizagem é mais profunda e se
desenvolve num ritmo mais rápido, sendo mais útil para a vida e para o
comportamento do aluno, do que a aprendizagem adquirida na sala de aula
tradicional. Isso acontece porque a direção é autoescolhida, a aprendizagem é
autodidata e a pessoa como um todo, com sentimentos e paixões tanto quanto
com o intelecto, é envolvida no processo (ROGERS, 1989, p. 79).

Seguindo


essa linha de raciocínio e pensando num curso com foco na
autonomia do aluno, o curso 
online pode ser um desafio e, ao mesmo tempo, um
diferencial para o sucesso do aluno. Notare e Behar (2009, p. 182) destacam que
“para que o aluno tenha sucesso em um curso virtual é preciso automotivação e
autodisciplina, pois o ambiente virtual é livre e, juntamente com a liberdade, deve
haver responsabilidade, comprometimento e disciplina”. Assim, nesta modalidade
de ensino, o professor que tem seu foco voltado no aluno, passa a ser um
facilitador, tendo o aluno como responsável por seu processo de aprendizagem.
Para Rogers (1989, p. 78) “a pessoa facilitadora compartilha com os outros alunos
[...] a responsabilidade pelo processo de aprendizagem”.
Rogers (1989) e Freire (1979; 2007) nos auxiliam na compreensão da
importância da autonomia numa perspectiva humanista. Para Freire (1979, p. 28)
“a educação, portanto, implica uma busca realizada por um sujeito que é o
homem. O homem deve ser o sujeito de sua própria educação”. Isso significa que
estamos falando de sujeitos que possuem dentro de si muitas capacidades para a
autocompreensão e para a modificação de seus autoconceitos, de suas atitudes e
de seu comportamento autônomo. Importante ressaltar que, para o autor, o clima
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educacional pode ativar esses recursos, a partir de atitudes psicológicas
facilitadoras.
Fazendo uma analogia entre a prática clínica e a atuação no âmbito
educacional, Rogers (1989, p. 79) faz o seguinte questionamento:
Se considero meus clientes como pessoas dignas de confiança e basicamente
capazes de se descobrirem e de guiarem suas vidas em um ambiente que sou
capaz de criar, por que não posso criar o mesmo tipo de clima para alunos
graduandos e incentivar o processo de aprendizagem autodirigida?

Nessa perspectiva, é o aluno que se responsabiliza pelo próprio programa de
aprendizagem, sozinho ou em cooperação com o outro. Ele toma decisões quanto
à direção da própria aprendizagem e assume responsabilidades pelas
consequências dessas escolhas. Consonante a isso, “a disciplina necessária
para alcançar os objetivos dos alunos é a autodisciplina, que será reconhecida e
aceita pelo estudante como sendo de sua própria responsabilidade” (ROGERS,
1989, p. 79).
Muito próxima à concepção de ensinoaprendizagem de Rogers (1989), Freire
(1979) nos traz uma concepção de educação libertadora, discordando de
qualquer proposta de educação como “transmissora de conhecimento” (p. 17),
onde apenas a relação professoraluno, no caso o professor, sabe e transmite o
saber ao aluno. Para o autor, a educação implica uma busca realizada por um
sujeito que é o homem. O homem deve ser o sujeito da sua própria educação [...]”
(FREIRE, 1979, P. 28). Freire ainda defende que a educação deve proporcionar
contextos formativos que sejam adequados para que os educandos possam se
fazer autônomos, afinal, a autonomia não é uma característica da natureza
humana, mas uma conquista que deve ser realizada. A autonomia, além da
liberdade de pensar por si, além da capacidade de guiarse por princípios que
concordem com a própria razão, envolve a capacidade de realizar, o que exige
um homem consciente e ativo, por isso o homem passivo é contrário ao homem
autônomo. A autonomia, então, se faz ao longo da vida pelas decisões que
tomamos, por isso a importância em assumir a própria liberdade
responsavelmente.
O que é preciso, fundamentalmente mesmo, é que o filho assuma
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eticamente, responsavelmente, sua decisão, fundante de sua
autonomia. Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A
autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras
decisões, que vão sendo tomadas (FREIRE, 2000, p. 120).

A educação, então, deve formar para a autonomia, fomentando nos
educandos a curiosidade e a criticidade. “E uma das condições necessárias a
pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas” (FREIRE,
2000, p. 30). Isso nos mostra que Freire (2000) defende a indissociabilidade entre
ensino e pesquisa, pois faz parte da natureza da prática docente indagar, buscar,
pesquisar.
A proposta de Freire é de uma educação problematizadora, dialógica,
contrária à educação chamada bancária, por isso não considera os alunos como
depósito de conteúdos, mas busca promover condições para que o próprio aluno
seja sujeito e construtor de sua autonomia. Para Freire (1983, p. 79) “já agora
ninguém educa ninguém, como ninguém educa a si mesmo: os homens se
educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. Isso nos remete à ideia do
autor de que “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo
ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros” (FREIRE,
1996, p. 59).
Articulando a discussão sobre autonomia com o uso de tecnologias, Coll e
Monereo (2010) defendem que a Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) fazem parte de um novo paradigma tecnológico que modifica as práticas
sociais e educacionais. Para Moreneo e Pozo (2010, p. 98),
As TIC começaram a criar uma separação entre a maneira como pensam e se
relacionam com o mundo aqueles que fazem um uso esporádico ou
circunstancial dessas tecnologias e aqueles outros cujas atividades cotidianas
dificilmente não se encontram sempre ligadas a algum dispositivo tecnológico,
sem a participação do qual a atividade seria diferente.

Acrescentam ainda à discussão a ideia de que o uso da tecnologia promoveu
um impacto sobre a cognição humana, especificamente sobre as formas de
pensar e aprender dos alunos, identificando diferentes fases nos efeitos das TIC
sobre a mente:
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a.
b.
c.
d.
e.

Criação de metáforas: novas formas de interpretar os fenômenos;
Criação de novas categorias cognitivas;
Potencialização da atividade intelectual em geral;
Amplificação de certas funções ou habilidades psicológicas;
Internalização de modos e ferramentas simbólicas (MONEREO e
POZO, 2010, p. 104).

Diante desse cenário, formar os estudantes em estratégias e competências de
busca de informações em ambientes virtuais é, portanto, uma necessidade
iniludível. A ideia referese a formar um aluno capaz de gerenciar o fluxo de
informação que entra em um sistema e, por conseguinte, de localizála, filtrála e
utilizála da melhor forma possível.
Preocupados com a questão do uso das tecnologias e a autonomia do aluno
dos cursos de licenciatura em física da Universidade UNIFEI é que estruturamos
esta pesquisa, visando o conhecimento dos usos da tecnologia, dos hábitos de
estudos desses alunos e possibilidades de organização de um curso que cada
vez mais atenda às demandas dos alunos. A forma como foi estruturada a
pesquisa será apresentada a seguir.

Delineamento da pesquisa
Esta é uma pesquisa qualiquantitativa em relação aos hábitos de estudos dos
alunos do curso de Licenciatura em Física da UNIFEI, nas modalidades presencial e
a distância, investigando diferenças estatisticamente significativas em função da
variável modalidade de curso. Ela foi construída a partir do trabalho de Ramos et al.
(2011), que apresenta e discute a construção de um instrumento de avaliação de
hábitos de estudo. Nesse instrumento, validado e habilitado para este tipo de
investigação, para cada item apresentado na forma de uma afirmativa, são
disponibilizadas cinco alternativas do tipo 
Likert
: Sempre (S), Frequentemente (F),
Algumas vezes (A), Poucas vezes (P) e Nunca ou quase nunca (N).
O instrumento de coleta de dados foi digitalizado e enviado, via 
email
, a
todos os alunos matriculados no curso, distribuídos em todos os períodos. Para que
o aluno tivesse acesso ao instrumento de pesquisa, foi necessário aceitar o termo de
consentimento livre e esclarecido. Na data de aplicação do questionário, eram 88
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alunos matriculados na modalidade presencial e 163 alunos matriculados na
modalidade a distância. Do total (251), recebemos o retorno de 53 alunos (21%),
sendo 30 alunos do curso a distância e 23 alunos do curso presencial.
As respostas do Questionário de Hábitos de Estudo para estudantes
universitários foram digitadas em planilha de entrada de dados e foram elaborados
gráficos para análise simples posterior. A tabulação dos resultados obtidos foi feita
com o auxílio do 
software 
estatístico SPSS, que possui procedimentos avançados
para facilitar a análise de dados estatísticos e criação de gráficos e tabelas a partir
do cruzamento desses dados. Assim, foi possível cruzar as variáveis “modalidade de
curso (presencial ou a distância)” e “hábitos de estudo”.
Na UNIFEI, esse instrumento foi aplicado sob a denominação Questionário de
Hábitos de Estudo para estudantes universitários. São nove fatores de avaliação,
cada um composto por uma série de itens, cujo número varia de fator para fator. O
detalhamento de cada fator pode ser encontrado em Ferraz, Rezende Junior e
Barreto (2015). O Quadro 1 apresenta, resumidamente, a descrição de cada fator de
avaliação e o número de itens que o compõe.

Descrição de cada fator de avaliação

Número de itens que o
compõe

Fator 1  Planejamento do estudo

11

Fator 2  Dificuldades no uso de técnicas e estratégias de
estudo

11

Fator 3  Uso de tecnologias

4

Fator 4  Estudo em grupo

5

Fator 5  Condições ambientais adequadas para o estudo

5

Fator 6  Falta de atualização do conhecimento

5

Fator 7  Dificuldade de organização espaçotemporal

4
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Fator 8  Desatenção e desmotivação

5

Fator 9  Anotação da matéria

6

Quadro 1 – Fatores de avaliação e número de itens que o compõe. Adaptado de
Ramos et al. (2011)

Neste artigo, a proposta é analisar a autonomia dos sujeitos da pesquisa, em
relação aos seus hábitos de estudo, utilizando os fatores 1 e 3, sendo que o fator 1
foi objeto de trabalho anterior (FERRAZ; REZENDE JUNIOR; BARRETO, 2015) e os
principais resultados e conclusões serão incorporados nesta análise. Quanto ao fator
3, apresentamos aqui uma análise detalhada do mesmo. Após a análise dos fatores,
é feita uma interlocução dos resultados com o referencial teórico.
Resultados e discussão
Na pesquisa aqui apresentada não são realizadas quaisquer modificações em
relação aos fatores e itens propostos no instrumento de Ramos 
et al
. (2011),
entretanto, optouse pelo arredondamento quando da necessidade de agrupamento
entre as alternativas do tipo 
Likert
, quando foi adotado como critério para a amostra
estudada a 
utilização somente de números inteiros, ou seja, arredondandose os
valores da primeira casa decimal.
Os fatores 1 e 3 do instrumento de coleta de dados serão analisados para
compor o perfil dos estudantes em relação ao conceito de autonomia.
O fator 1 é composto por 11 itens, conforme informado no Quadro 2.

FATOR 1
: Planejamento de estudo
Item

Nome

15

Passo a limpo e organizo minhas anotações

4

Elaboro meu plano de estudo para cada matéria

6

Repasso, periodicamente, cada tema
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7

Realizo auto avaliações mensais ou semestrais para rever meu grau de
aproveitamento nos estudos

23

Após ler atentamente um texto procuro escrever suas ideias fundamentais

24

Utilizo esquemas e gráficos para compreender e memorizar

27

Faço um roteiro personalizado de cada tema estudado

48

Faço fichamento das leituras que realizo

39

Utilizo estratégias de estudo visando à eficácia nas avaliações

36

Por escrito, verifico se o que estudei foi bem aprendido e memorizado

38

Inicio, com antecedência, um plano de revisão de conteúdo para as avaliações

Quadro 2 – Fator 1 – Planejamento de estudo. Adaptado de Ramos et al. (2011)

Segundo Ferraz, Rezende Junior e Barreto (2015), após a análise dos 11
itens que compõem o fator 1,

observase que os alunos do curso EAD tendem a ter um maior envolvimento
em relação ao planejamento de estudo, fato este evidenciado por uma maior
distribuição nos alunos EAD nas alternativas S [Sempre] e nos agrupamentos S
[Sempre] e F [Frequentemente], bem como uma menor distribuição desses
alunos nas alternativas N [Nunca] e nos agrupamentos P [Poucas vezes] e N
[Nunca] (FERRAZ, REZENDE JUNIOR e BARRETO,, 2015, p. 11).

NO trabalho mencionado, os autores apresentaram uma discussão sobre a
importância do planejamento de estudos como característica imprescindível à auto
aprendizagem do aluno da modalidade a distância, pois a auto aprendizagem é uma
tarefa pessoal, na qual o aprendiz deve chamar para si seu processo de
aprendizagem, tomar posição e assumir o compromisso consigo e com a instituição
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onde atua (PRETI, 2000)
.
Tal característica foi mais observada em alunos do curso
de física na modalidade a distância, demonstrando maior autonomia. A autonomia
deve ser exercitada, praticada no dia a dia do aluno, independente das dificuldades
e limitações objetivas e subjetivas com as quais se depara.
O Fator 3 – Uso de Tecnologias é formado por quatro itens, disponibilizados
de forma aleatória no questionário de hábitos de estudo, sendo apresentados no
Quadro 3.

Fator 3
– Uso de tecnologias
Item

Nome

8

Discuto a matéria abordada em sala, trocando 
emails ou participando de 
chats 
com os
colegas.

11

Visito 
sites 
específicos da minha área.

12

Tenho aproveitamento acadêmico quando navego na internet.

13

Frequento cursos a distância, via 
internet
.

Quadro 3 – Fator 3 – Uso de tecnologias. Adaptado de Ramos et al. (2011)

Assim, as análises serão apresentadas por itens, para a frequência das
respostas nas alternativas do tipo 
Likert, utilizando: 
Sempre (S), Frequentemente
(F), Algumas vezes (A), Poucas vezes (P) e Nunca ou quase nunca (N),
comparativamente entre os respondentes dos cursos Presencial (PRE) e a distância
(EAD).
No item 8  Discuto a matéria abordada em sala, trocando 
emails ou
participando de 
chats 
com os colegas, para o agrupamento das alternativas S e F,
notase que essa ação é mais comum para os alunos do curso EAD, com 23% das
respostas, contra 17% para os alunos do curso PRE. Já para os que responderam P
e N, as respostas do curso PRE somaram 63%, contra 48% do curso EAD.
No item 11  Visito 
sites 
específicos da minha área, para o agrupamento das
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alternativas S e F, marcadamente os alunos do curso EAD, com 87% das respostas
nessas alternativas, utilizam esse recurso para obter informações adicionais sobre
sua área. Em contrapartida, 58% dos alunos do curso PRE marcaram essas opções.
Desse grupo de alunos, 17% responderam P, e para o curso EAD, 3% responderam
N para o item 11.
No item 12  Tenho aproveitamento acadêmico quando navego na 
internet
,
houve pouca diferença entre as respostas dos alunos dos dois cursos analisados.
Nenhum deles respondeu N para este item. Para o agrupamento das alternativas S
e F, os alunos do curso EAD responderam com 61% de frequência e os alunos do
curso PRE com 54%.
No item 13  Frequento cursos a distância, via 
internet
, houve uma diferença
muito grande entre as respostas dos alunos dos cursos PRE e EAD. Para o
agrupamento das alternativas S e F, nenhum aluno do curso PRE assinalou, porém
71% dos alunos do curso EAD mostraram que participam de cursos a distância com
frequência. Para o agrupamento das alternativas P e N, 63% dos alunos PRE
marcaram essas opções. Já para o curso EAD, apenas 13%.
Os resultados demonstram que os alunos do curso EAD se utilizam das
tecnologias como possibilidade de inter aprendizagem, característica da autonomia,
pois se utilizam de 
emails e 
chats 
para a aprendizagem por pares. Pretti (2000, p.
16) destaca que “a auto aprendizagem é também um processo de inter
aprendizagem, porque se aprende com o outro, com o grupo, com os colegas. Por
isso, atividades em equipe estimulam, motivam e facilitam a auto aprendizagem”.
Além disso, alunos do curso EAD buscam mais informações em 
sites
específicos e percebem maior aproveitamento acadêmico quando navegam pela
internet 
do que os alunos do curso presencial. O item relacionado a frequentar curso
a distância nos parece óbvio que seja maior entre os alunos da modalidade EAD,
justamente pela característica do curso no qual são matriculados. No entanto,
encontramos alguns alunos do curso presencial que se interessam por cursos EAD
como complementares ao seu processo de aprendizagem.
Uma análise global dos 4 itens que compõem o fator 3  Uso de tecnologias, é
possível concluir que os alunos do curso EAD fazem significativamente maior uso
das tecnologias do que os alunos do curso PRE.
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Considerações Finais
Identificar hábitos de estudos de alunos podem ser um caminho para repensarmos a
estruturação/adequação de cursos, para a oferta de disciplinas e conteúdos que
atendam às características e demandas dos discentes. Se desejamos alunos
autônomos, que construam a aprendizagem a partir da responsabilização pessoal
por esse processo, precisamos conhecêlos e modificar nosso papel docente,
visando uma ação como facilitadores e não como transmissores de conhecimento.
A sociedade da informação traz como desafios novos modos de ser, de
pensar e de se relacionar, o que significa que nossas práticas devem ser
repensadas para atender a diferentes necessidades. O aluno atual tem acesso a
diferentes tecnologias de informação e comunicação e, em especial o aluno da
modalidade a distância, precisa de uma atenção especial quanto às suas
possibilidades e acessos à informação.
Podemos identificar, a partir dos dados apresentados e analisados acima, que
os alunos da EAD planejam mais seus estudos e usam mais as tecnologias do que
os alunos da modalidade presencial. Isso é um indicativo de que nós, educadores,
precisamos pensar em cursos que, não só estimulem a autonomia do aluno, mas
que também sejam estruturados para que esses alunos exercitem essa autonomia.
Neste sentido, é salutar pensar em ações que possibilitem mais a aprendizagem
ativa, autônoma sobre os objetos de conhecimento, com auxílio das tecnologias e
com planejamento de estudos bem estruturados. Algumas possibilidades estão
relacionadas à aprendizagem baseada no projeto de materiais autosuficientes e na
aprendizagem autodirigida, na aprendizagem baseada na análise de casos e na
resolução de problemas, na aprendizagem baseada no trabalho em grupo, na
aprendizagem colaborativa e na aprendizagem baseada na representação visual do
conhecimento, além das atividades de aprendizagem ativa.
À guisa de conclusão ressaltamos que, apesar da análise ter sido propiciada
a partir dos dados extraídos do Software estatístico SPSS em Ramos et al (2011),
este trabalho por apresentar um recorte de análise qualitativa ainda merece
reflexões para outros contextos e cenários, bem como de exercícios futuros de
correlações entre demais fatores e variáveis.
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Resumo: A pesquisa que ora se apresenta se constituiu a partir de reflexões sobre a
parceria estabelecida entre MEC, Universidades Federais e Prefeituras Municipais, que
culminou na implantação do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, por meio do qual
tornou-se possível o acesso e a inclusão de significativo número de estudantes ao ensino
superior, principalmente aos cursos de formação de profissionais da educação.
Considerando-se que a formação do Pedagogo deve contemplar uma dimensão humanista,
tendo em vista as diretrizes curriculares nacionais para o curso de Pedagogia e os Projetos
Pedagógicos elaborados para esse curso, o presente artigo apresenta uma análise das
temáticas desenvolvidas nos Trabalhos de Conclusão de Curso, de alunas do curso de
Pedagogia a Distância da UFSJ, ofertado no Polo de Apoio Presencial de Francisco Sá,
município situado no norte de Minas Gerais. Evidenciou-se que os temas ligados à família, à
violência e à inclusão foram os mais destacados no seio dos trabalhos defendidos como
requisito para a formação dos Pedagogos. Concluiu-se, assim, que o curso de Pedagogia a
distância da UFSJ vem dando a sua contribuição para uma formação humanística, que se
desdobrará em benefícios para a construção da cidadania e da transformação social das
suas regiões de abrangência.
Palavras-chave: Pedagogia; Humanismo; Educação a Distância

Abstract: The research presented here is constituted from reflections on the partnership
established between MEC, Federal Universities and Municipalities, which culminated in the
implementation of the System Open University of Brazil - UAB, through which it became
possible to access and significant inclusion number of students to higher education,
particularly the education professionals training courses. Considering that the formation of
the pedagogue must include a humanistic dimension, in view of the national curriculum
guidelines for the Faculty of Education and the pedagogical projects developed for this
course, this article presents an analysis of the subjects developed in the course conclusion
work of Faculty of Education of students the Distance UFSJ, offered in Polo Classroom
Support Francisco Sá, municipality located in the north of Minas Gerais. It was evident that
the issues related to family violence and inclusion were the most outstanding within the work
defended as a requirement for the formation of pedagogues. It was concluded, therefore, that
the Faculty of Education at a distance of UFSJ is giving its contribution to a humanistic
formation which will unfold in benefits for the construction of citizenship and social
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transformation of their areas of coverage.
Keywords: Pedagogy; Humanism; Education at a distance

Introdução
A credibilidade da educação a distância vem avançando no Brasil, nos últimos anos,
e em decorrência disso, constata-se um crescimento significativo de pesquisas
relacionadas a essa modalidade.
Consoante a esse crescimento em nível nacional, a Universidade Federal de
São João del-Rei – UFSJ, por meio da fundação de seu Núcleo de Educação a
Distância - NEAD, trilhou o caminho da criação de cursos voltados para a formação
de professores, bem como o registro em pesquisa de algumas dessas ações
realizadas pelos profissionais envolvidos.
Trata-se de pesquisas que se estruturaram a partir de estudos realizados no
campo de atuação da educação a distância, no âmbito do NEAD. A demanda por
pesquisas no referido Núcleo motivou a criação do Grupo de Pesquisa em Educação
a Distância – GPEAD / UFSJ, cadastrado no Diretório de Pesquisas do CNPq.
O GPEAD / UFSJ possui como principal objetivo o desenvolvimento de
pesquisas voltadas para as atividades realizadas no ensino a distância, permitindo o
despertar de inúmeras reflexões e melhor fundamentação teórica das práticas
pedagógicas dessa modalidade de ensino.
A pesquisa que ora se apresenta se constitui em um terreno sólido, efetivado
pela parceria da UAB, da UFSJ e de Prefeituras Municipais. Coube à UAB o
financiamento do trabalho docente, das atividades de tutoria e do acompanhamento
por equipe multidisciplinar, com relevante suporte técnico.
A universidade assumiu em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
o compromisso de contribuir com a implementação de cursos na modalidade a
distância nos níveis de graduação, extensão, aperfeiçoamento e pós-graduação.
As Prefeituras Municipais, por sua vez, responsabilizaram-se pela
infraestrutura que compõe os Polos de Apoio Presencial, nos quais são ofertados os
cursos propostos pela UFSJ.
O trabalho que se apresenta nas linhas que se seguem desenvolveu-se a
partir das atividades realizadas no Polo de Apoio Presencial de Francisco Sá em
Minas Gerais, especificamente no curso de Pedagogia a distância.
O objeto analisado nesta pesquisa foi o conjunto de Trabalhos de Conclusão
de Curso – TCC da Turma de Pedagogia a Distância, do referido Polo, iniciada no
ano 2011. Em termos de rigor acadêmico, delimitou-se nos temas cujo enfoque se
direcionou para a questão da formação humanista.
Sendo assim, os Trabalhos de Conclusão de Curso que seriam analisados
foram selecionados a partir do viés humanista que apresentavam, tendo em vista à
temática priorizada em cada um deles, o que levou a uma divisão em três categorias
de análise.
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Considerou-se, assim, pertinente se ater às tópicas da Família, Violência e
Inclusão, uma vez que se tratava de temas abordados com mais frequência nos
Trabalhos de Conclusão dos formandos em questão.

1. Universidade Aberta do Brasil: uma política de acesso e inclusão
No final do ano de 2005, o Ministério da Educação divulgou o Edital 001/ 2005, que
representava uma chamada às universidades públicas e aos governos municipais,
para adesão a uma grande iniciativa educacional que contemplaria grande parcela
da população brasileira.
Em junho de 2006, o governo do Presidente Lula, representado pelo então
Ministro da Educação Fernando Haddad, assinou o Decreto nº 5.800, visando à
implementação de uma política de formação de professores, que possibilitasse
melhorias na educação básica.
Esse decreto previa a criação de um Sistema de Ensino a Distância que
promovesse, prioritariamente, o acesso de profissionais da educação ao Ensino
Superior em atendimento, inclusive, à exigências da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB 9394/96) quanto à necessidade de formação em nível de
graduação para professores dos anos iniciais de ensino fundamental.
Art. 1º - Fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com
a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de
educação superior no País.(DECRETO 5.800,2006)

Com esse intuito e tendo em vista que o ensino na modalidade a distância
proporcionaria uma entrada aos cursos de formação de professores em escala muito
maior do que na modalidade presencial é que se instalou a Universidade Aberta do
Brasil – UAB, estruturada em um Sistema de Educação a Distância, tendo por base
a parceria entre MEC, Instituições Públicas de Ensino Superior e Prefeituras
Municipais das diversas regiões brasileiras.
A Universidade Aberta do Brasil passa a representar, naquele momento, para
a maioria das universidades públicas brasileiras, uma primeira experiência com a
educação a distância, na qual se priorizava, a princípio, a formação inicial e
continuada de profissionais da educação. Com a adesão das universidades federais,
quase na sua totalidade, ao edital 001 em dezembro de 2005, foi possível o acesso
de um grande número de estudantes, espalhados pelos mais longínquos rincões do
país, aos diversos cursos de graduação e pós-graduação ofertados pelo Sistema
UAB.
Foi nesse contexto que a Universidade Federal de São João del-Rei, passou
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a integrar o Sistema e cria seus dois primeiros cursos de Especialização em Práticas
de Letramento e Alfabetização e em Educação Empreendedora, voltados
prioritariamente para educadores.
A partir dessa iniciativa a UFSJ entra definitivamente no cenário nacional da
Educação a Distância, tendo alcançado a marca de cinco mil alunos inscritos em
cursos a distância, dentre graduações, especializações, aperfeiçoamento e
extensão, sendo oferecidos em até sessenta e um Polos de apoio Presencial em
municípios mineiros e paulistas.
Além disso, a Instituição, por meio do Núcleo de Educação a Distância – NEAD,
veio promovendo ao longo desses anos um Programa de Capacitação, que alcançou
aproximadamente duzentos docentes e mais de quinhentos tutores, colaborando
com isso, para o preparo de um número significativo de profissionais inseridos no
ensino a distância.
2. O curso de Pedagogia a Distância da UFSJ
Nesta direção, já no ano de 2011, foi criada a primeira turma do curso de licenciatura
em Pedagogia, induzida pela demanda de formação de professores em serviço,
retratada pela Plataforma Freire.
Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. (CNE, DIRETRIZES CURRICULARES / PEDAGOGIA, 2006)

Essa primeira turma abrangeu os Polos de Diadema, Franca, Francisco Sá,
Itamonte, Juiz de Fora, Matão, São João del-Rei, São José do Rio Preto, Serrana,
Timóteo, Votorantim, representando uma oportunidade de vaga no ensino superior
para 550 candidatos ao curso de Pedagogia e uma chance de atuação na educação
a Distância, especificamente em atividade de tutoria, para 44 profissionais, sendo 22
tutores presenciais, vinculados aos seus respectivos Polos de Apoio Presencial e 22
tutores a distância, alocados no Núcleo de Educação a Distância da UFSJ.
O corpo docente do curso foi composto por professores de vários departamentos
da instituição, com titulação em Mestrado e Doutorado e o quadro de tutores contou
com profissionais selecionados via edital, com exigência de formação na área e
atuação no ensino básico.
O Trabalho de Conclusão de Curso, principal foco deste estudo, é uma exigência
legal e de acordo com o Artigo 8º da Resolução CNE/CP 1/2006, que estabeleceu as
Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia (2006) o mesmo faz parte da
integralização de estudos para o alcance da habilitação.
Art. 8º Nos termos do projeto pedagógico da instituição, a integralização de
estudos será efetivada por meio de:
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I - disciplinas, seminários e atividades de natureza predominantemente teórica que farão a introdução e o aprofundamento de estudos, entre outros,
sobre teorias educacionais, situando processos de aprender e ensinar historicamente e em diferentes realidades socioculturais e institucionais que proporcionem fundamentos para a prática pedagógica, a orientação e apoio a
estudantes, gestão e avaliação de projetos educacionais, de instituições e
de políticas públicas de Educação;
II – práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos licenciandos a observação e acompanhamento, a participação no planejamento, na
execução e na avaliação de aprendizagens, do ensino ou de projetos pedagógicos, tanto em escolas como em outros ambientes educativos;
III – atividades complementares envolvendo o planejamento e o desenvolvimento progressivo do Trabalho de Curso, atividades de monitoria, de iniciação científica e de extensão, diretamente orientadas por membro do corpo
docente da instituição de educação superior decorrentes ou articuladas às
disciplinas, áreas de conhecimentos, seminários, eventos científicoculturais, estudos curriculares, de modo a propiciar vivências em algumas
modalidades e experiências, entre outras, e opcionalmente, a educação de
pessoas com necessidades especiais, a educação do campo, a educação
indígena, a educação em remanescentes de quilombos, em organizações
não-governamentais, escolares e não-escolares públicas e privadas;
IV – estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em ambientes
escolares e não-escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e competências(...) (CNE/ CP 1/ 2006).

Além disso, consta do Projeto Pedagógico do Curso (2010) que a preparação
para esse trabalho final se dará, especificamente, nas unidades curriculares
denominadas Práticas Pedagógicas I, II, III e IV, culminando em um Seminário de
TCC que se desenvolve no último período do curso.

3. O Polo de Apoio Presencial de Francisco Sá em Minas Gerais

Destacamos neste trabalho, em particular, o Polo de Francisco Sá, situado no sertão
de Minas Gerais, por estar inserido em uma região do estado bastante distante dos
grandes centros universitários, por possuir uma grande extensão de zona rural e por
ser o Polo com menor índice de evasão em um curso na modalidade a distância,
oferecido pela UFSJ.
O município de Francisco Sá, fundado em 2 de Novembro de 1704, apresenta
uma área territorial de 2.749.393 km², fica a 710 Km de distância de São João delRei, sede da UFSJ e a 522 Km da capital do Estado e tem hoje, aproximadamente,
uma população de 26.217 habitantes, sendo a agropecuária a sua principal atividade
econômica.
De acordo com dados do CENSO do IBGE (2012), a área educacional conta
com 42 escolas de ensino fundamental, 16 escolas de educação infantil e 5 escolas
de ensino médio A rede municipal de ensino é composta por 256 professores do
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ensino fundamental, 85 do ensino médio e 51 da educação infantil, muitos dos quais
se formaram no curso de Pedagogia a distância da UFSJ. O corpo discente é
formado de 3. 708 alunos do ensino fundamental, 286 alunos do ensino médio e 673
alunos da educação infantil.

4.Os Trabalhos de Conclusão de Curso do Polo de Apoio de Francisco Sá / MG
na perspectiva do Humanismo
De acordo com o seu Projeto Pedagógico, “o curso de Pedagogia a Distância pretende formar profissionais para o exercício da docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental e em outras áreas nas quais seja previsto conhecimento pedagógico” (2010, p. 19)
Esse mesmo projeto pedagógico explicita que em relação a essa formação
haverá necessidade um trabalho bem articulado. “Nessa direção, o pedagogo trabalhará com um repertório de informações e habilidades composto por pluralidade de
conhecimentos teóricos e práticos, tendo em vista o desenvolvimento humano”
(PCC / PEDAGODIA, 2010, p. 19).
Para Giovanni Reale e Dario Antiseri (1990, p. 17) desde o período clássico o
termo humanismo se identificava com a educação e formação do homem retratado
na paideia. É notório nas Ciências Humanas tratar da paideia identificando-a como
ideal da formação humana. A tradição ocidental de raízes greco-romanas considera
o ideal de formação humana numa perspectiva holística, na qual as letras, a poesia,
a retórica e a filosofia estavam presentes nesse processo de educação.
Sobre a relação paideia e pluralismo na formação, salientam Reale e Antiseri
(1990, p.17):
Ora, considera-se que as letras, ou seja, a poesia, a retórica, a história e a
filosofia desempenhavam um papel essencial nessa obra de formação espiritual. Com efeito, são essas disciplinas que estudam o homem naquilo que
ele tem de peculiar, prescindindo de qualquer utilidade pragmática. Por isso,
mostram-se particularmente capazes não apenas de nos dar a conhecer a
natureza específica do próprio homem, mas também de fortalecê-la e potencializá-la: em suma, mostram-se mais capazes do que todas as outras
disciplinas a fazer o homem ser aquilo que deve ser, precisamente em virtude de sua natureza espiritual específica.

Percebe-se que em termos de humanismo a fundamentação teórica parte do
pressuposto de que toda a formação educacional é de natureza pluralista. As sociedades contemporâneas são complexas e, por essa razão, exigem pluralismo de temas a serem abordados.
Para tanto, interessa-nos demonstrar, neste artigo, que os Trabalhos de Conclusão de Curso desenvolvidos pelos formandos em Pedagogia do Polo de Apoio
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Presencial de Francisco Sá (Turma 2011) apontam na direção da formação plural e
humanística.

4.1. Análise das temáticas dos TCCs
Diante dos inúmeros temas dos Trabalhos de Conclusão de Curso apresentados pelos formandos de Francisco Sá considerou-se relevante delimitar por tópicas
relacionadas aos espaços que mais influenciam a formação humana. Por isso registrou-se, para análise, as temáticas Família, Violência e Inclusão Escolar.
4.1.1. Família
No ocidente, a família possui raízes culturais e etimológicas na oikia dos gregos.
Pais e filhos tinham as necessidades biológicas supridas no espaço do oikos. Isto
significa, que o espaço da casa se confundia com o espaço do lar. A família era
compreendida como a excelência da vida privada. A igualdade almejada no espaço
político vivenciado na antiga polis não se aplicava à vida familiar, pois nela havia
hierarquia e as necessidades da criança eram de inteira responsabilidade dos pais.
Nas palavras de Hannah Arendt (2010, p. 33)
a distinção entre as esferas privada e pública da vida corresponde aos
domínios da família e da política que existiram como entidades diferentes e
separadas, pelo menos desde o surgimento da antiga cidade-Estado; mas a
eclosão da esfera social, que estritamente não era nem privada nem
pública, é um fenômeno relativamente novo, cuja origem coincidiu com a
eclosão da era moderna e que encontrou sua forma política no Estadonação.

Depreende-se nos passos de Hannah Arendt que a distinção evidenciada
entre as esferas da família e da política teve fim com o surgimento da esfera social
que surgiu com o advento da modernidade. O educador contemporâneo, a exemplo
dos formandos de Francisco Sá, possui suas trajetórias impactadas pelos problemas
enfrentados pela família na modernidade que imbricam problemas inerente às vidas
privadas e públicas.
As temáticas “A participação da Família na Escola: o sucesso ou fracasso
escolar” e “A importância da participação dos pais no processo de
escolarização dos filhos” revela o quanto existe de preocupação dos formandos
em Pedagogia em lidar com o comportamento de pais e mães que se eximiram da
tarefa de incentivar a educação de seus filhos no âmbito da esfera familiar ou
privada transferindo-a para o âmbito exclusivo do espaço escolar.
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4.1.2. Violência
Considerando que a tópica do humanismo se contrapõe ao tema da violência,
percebe-se que é bastante plausível que os Trabalhos de Conclusão de Curso
demonstrem inquietações acerca dos diversos tipos de comportamentos que podem
ser tratados como desviantes da “normalidade” do espaço escolar.
São muitos os tipos de violências, uma vez que a sociedade na sua
complexidade revela diversidades de relações na teia da convivência humana.
Hannah Arendt (2004, p.13) em seu pensamento enfatiza que “ a violência se
manteve em grande parte uma questão de teoria e retórica onde o conflito entre as
gerações não coincidiu com o conflito entre tangíveis interesses de grupos”.
Diante da diversidade cultural presente nos alunos brasileiros a exemplo da
metade da população, constituída de afrodescendentes, não seria uma forma de
violência, da escola, exigir que a maioria das aulas sejam dadas de forma
expositiva?
A matriz cultural africana, constituinte de grande parte da formação de nossos
alunos, tem em suas origens o uso constante da fala e da expressão corporal. Aulas
expositivas sem interação com ou entre os alunos, marcadamente sem uso de
dinâmicas de grupo capazes de revelar as várias formas de comunicação e
ludicidade revelam em si uma violência cultural e didática.
Os Trabalhos de Conclusão intitulados “Escola: um espaço de violência”,
“Violência na escola”, “ Violência na escola: um grande desafio”, “Violência
Escolar: uma questão social”, “As manifestações de violência e ações para
combatê-las: um estudo numa escola estadual de MG”, demonstram o quanto à
questão da violência precisa ser abordada nos limites da atuação da escola.
Cabe aqui registrar a diferenciação entre violência cometida na Escola, pela
escola e fora do espaço escolar. É importante salientar que os três primeiros temas
de TCCs encontram-se no âmbito de tipificação de violência que ocorre pela escola.
Ainda no âmbito da escola, na atualidade, fala-se muito da questão do
bullying. Pode-se considerar que a violência tipificada nas diversas formas de
bullying é motivada pela intolerância que por sua vez traduz-se na falta de formação
para a diversidade. Multiplicam-se os cursos em educação na relações étnico
raciais, bem como os de natureza voltada para as deficiências físicas e intelectuais.
Em termos arendtianos, a pluralidade é compreendida da seguinte
maneira:
Se não fossem iguais, os homens não poderiam compreender uns
aos outros e os que vieram antes deles, nem fazer planos para o
futuro, nem prever as necessidades daqueles que virão depois deles.
Se não fossem distintos, sendo cada ser humano distinto de qualquer
outro que é, foi ou será, não precisariam do discurso nem da ação
para se fazerem compreender. (ARENDT, 2010, p. 219-220)
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Se por um lado, a pluralidade não é assumida no combate à intolerância por
grande parte da população, por outro o ambiente escolar que não se utiliza do
discurso interativo entre professores e alunos possibilita a manifestação das ações
de bullying. É por essa razão que os TCCs “O Bullying e suas implicações” e
“O Bullying e o ambiente escolar” assumiram esse caráter presente na realidade
da intolerância versus sociedade caracterizada pela pluralidade.

4.1.3. Inclusão

Incluir significa tornar alguém partícipe de algo do qual, por inúmeras razões,
demonstrou-se algum tipo de impedimento. A inclusão se faz necessária na medida
em que busca-se, a partir de algum elemento, justificá-la como fator determinante na
convivência numa sociedade plural.
Nesta perspectiva, é a igualdade fundada na humanidade que une pessoas
diferentes. É base humanística se pautar na concepção de que o fato de sermos
humanos iguala nossa convivência diante de nossas diferenças. Tais diferenciações
contribuem para que o subjetivo se enriqueça no diálogo intersubjetivo. Dinâmicas e
interações no processo didático contribuem para a ruptura com preconceitos e nos
fazem próximos da aceitação do diferente.
O resultado do preconceito se traduz em diversas formas de discriminação. A
esse respeito nos alerta Paulo Freire.
Faz parte igualmente do pensar, certo a rejeição mais decidida,
qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça,
de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega
radicalmente a democracia. Quão longe dela nos achamos quando
vivemos a impunidade dos que matam meninos nas ruas, dos que
assassinam camponeses que lutam por seus direitos, dos que
discriminam os negros, dos que inferiorizam as mulheres (FREIRE,
2002, p. 20).

Ao se referir ao tema da educação inclusiva, percebe-se, em boa medida, que
não se trata de tarefa fácil aventurar-se nessa abordagem. Os TCCs intitulados
“Educação Inclusiva: conquistas e desafios”, “EJA: desafios e construções”,
“A Inclusão Escolar e os desafios para alunos com deficiência”, “A Educação
Inclusiva na rede regular”, “Educação Inclusiva na escola regular”, “Educação
Inclusiva: as dificuldades em trabalhar com alunos com deficiência em escola
rural mineira”, “Inclusão da criança com síndrome de Down na educação
infantil”, “A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais”,
trazem em seus bojos a diversidade temática inerente à tópica da Inclusão.
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Considerações Finais

Tendo em vista a análise realizada, pode-se afirmar que os Trabalhos de Conclusão
de Curso elaborados pela turma do curso de Pedagogia a Distância que teve início
em 2011 no Polo de Francisco Sá, no coração do sertão das Minas Gerais,
apresentaram temáticas relacionadas à questão do humanismo.
Evidenciou-se que os temas ligados à família, à violência e à inclusão foram
os mais destacados no seio dos trabalhos defendidos como requisito para a
formação dos Pedagogos.
É mister enfatizar que a formação humanística desses educadores, sem
dúvida, vêm ao encontro das Diretrizes Curriculares Nacionais propostas para a
formação de educadores e irá, consequentemente, impactar o trabalho pedagógico
desenvolvido nas escolas da região.
Conclui-se, assim, que o curso de Pedagogia a distância da UFSJ vem dando
a sua contribuição para uma formação humanística que se desdobrará em
benefícios para a construção da cidadania e da transformação social das suas
regiões de abrangência.
Que os passos de Guimarães Rosa, inspirados por esse “Grande Sertão de
Veredas” permitam que os atores envolvidos nas ações educativas enverendem pelo
caminho da justiça e da paz social.
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Resumo – Trata-se de um relato de experiência universitária em que uma equipe
multidisciplinar planejou e executou um curso online voltado à formação de
voluntários para atuarem na Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, o Brasil vivia
uma crise significativa, de insatisfação da sociedade face aos gastos com o
Mundial. As redes sociais foram utilizadas para dar voz aos coletivos e movimentos
de rua intitulado: “Não vai ter Copa”. Considerando esse contexto, a proposta
pedagógica do curso buscou construir um projeto pedagógico com marcas
identitárias que visavam customizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem tornandoo sensível à crise que atravessava o País. No momento do planejamento
pedagógico do curso, desenvolveu-se uma metodologia voltada ao público
diversificado de participantes interessados no voluntariado, na qual foram
observados a centralidade dos recursos didáticos e os objetos de aprendizagem, e
os conceitos de navegabilidade, de usabilidade e de arquitetura da Informação. O
planejamento e a oferta do curso visavam à promoção de uma cultura brasileira de
voluntariado, pautada em competências específicas, utilizando-se o futebol como
ponto de partida, ou metaforicamente, pontapé de partida.
Palavras-chave: Educação a Distância, redes sociais, cultura visual, voluntariado,
Copa do Mundo de Futebol.
Abstract – This is report of university experience in which a multidisciplinary team
planned and executed an online course aimed at training volunteers to work in the
World Cup 2014. At that time, Brazil was experiencing a significant crisis of
dissatisfaction of society face to spending on the World Cup. Social networks have
been used to give voice to the collective and street movements entitled “There will
not be World Cup." Based in this scenario, the pedagogical proposal of the course
aimed to build a pedagogical graphic design with identities marks that were
intended to customize the Virtual Learning Environment making it sensitive to the
crisis across the country. During
pedagogical planning, we developed a
methodology aimed at the diverse audience of participants interested in
volunteering, where they observed the centrality of teaching resources and learning
objects, and the concepts of navigability, usability and information architecture. The
planning and course offering aimed at promoting Brazilian culture of volunteering,
based on skills, using football as a starting point, or metaphorically, starting kick.
Keywords: Distance Education, social networks, visual culture, volunteering, the
Football World Cup.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

O contexto da experiência de formação online de voluntariado para
megaeventos esportivos
Nas sociedades do século XXI, o surgimento das mídias e das redes sociais vem
protagonizando uma importante função social por permitir compartilhamento de
conhecimentos e por favorecer a criação de comunidades virtuais que possuem
formas comunicacionais distintas. A comunicação, nos tempos modernos, é
distribuída,
multidirecional,
desterritorializada,
desburocratizada
e
sem
hierarquização.
A inserção das mídias e das redes sociais no contexto educacional tem sido
mais comum, o que demanda adaptação das propostas pedagógicas às formas
comunicacionais mais ágeis e mobilizadoras. Os avanços das mídias sociais têm
favorecido a criação de espaços para a exposição das ideias e a organização de
movimentos e extensão da “sala de aula”. Isso é possível porque essas tecnologias
têm grandes potenciais de trocas informacionais e capacidade de atração de
multidões. É desejável que os atuais contextos formativos, sobretudo na modalidade
de Educação a Distância (EaD), proponham modelos pedagógicos que assegurem a
qualidade nas interações para a promoção de uma experiência diferenciada de
aprendizagem.
Dada a expertise da Universidade de Brasília (UnB) no desenvolvimento de
projetos de grande envergadura, nacionais e internacionais, o Ministério do Esporte
apresentou à UnB o desafio de construir um curso voltado à formação de voluntários
para atuarem na Copa do Mundo de 2014. Considerando o poder mobilizador do
tema futebol no Brasil, o uso das redes sociais para reunir coletivos em prol de
causas em um contexto de movimentos sociais ante gastos com a Copa do Mundo,
intitulado “Não vai ter Copa”, a proposta pedagógica do curso precisava ser sensível
a tais especificidades. Além disso, no momento da construção pedagógica, teve-se o
cuidado de não apenas formar, mas também promover uma cultura de voluntariado
no Brasil utilizando-se o futebol como mote.
Para construir o curso, formou-se uma equipe multidisciplinar, a qual envolvia
professores de distintas áreas e profissionais da imagem, vídeos etc., sob a
responsabilidade do Centro de Educação a Distância e da UnB. Algumas
importantes parcerias foram realizadas, a exemplo dos Departamentos de Meio
Ambiente, Turismo, Ciência da Informação e Educação Física da UnB, das
instituições como o Centro de Voluntariado de São Paulo (CVSP), da ONG
Childhood, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Escola de
Administração Fazendária - ESAF, entre outras.
A proposta pedagógica foi construída desde as reflexões sobre que tipo de
voluntariado se esperava para atuar no apoio às realizações dos jogos e da
continuidade de um projeto ambicioso de desenvolvimento cultural das atitudes
cidadãs. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é relatar a experiência do
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planejamento à execução de um curso online para voluntários de um megaevento
como a Copa do Mundo.
Diante dos desafios encontrados para a disseminação de uma cultura de
voluntariado, foi realizado um recorte para a delimitação das competências do
voluntariado e dos conteúdos da formação, articulando teoria e prática para a
transformação dos saberes populares sobre futebol e voluntariado em
conhecimentos científicos, em novos tempos de ressignificação do lócus do
exercício da cidadania e da influência das mídias interativas nos processos de
desenvolvimento humano.
Os pressupostos teóricos que guiaram o trabalho sustentaram-se na
discussão sobre a sociedade do conhecimento (MANSELL; TREMBLAY, 2015), a
cultura visual (HERNANDEZ, 2000); a participação social, mídias sociais e serviços
públicos (HOGAN; ZIVKOVIC, 2005) e mediação cultural e desenvolvimento humano
pela perspectiva sócio-construtivista (BRUNER, 1997; HARRÉ; GILLETT, 1999;
VYGOTSKY, 1998).

Mídias sociais e cultura da imagem: implicações nos contextos
formativos e serviços públicos
No contexto do ano de 2013, o Brasil viveu um ciclo novo de mobilização e de
protestos nas ruas contrários às despesas e aos aumentos de tarifas de serviços
públicos e privados, nos quais incluíram-se em pauta os gastos de recursos com a
realização da Copa das Confederações (2013) e da Copa do Mundo (2014).
O tema Futebol, que, historicamente, representa a “paixão nacional” do povo
brasileiro, ganhou novas nuances, fundido em questões políticas, econômicas,
sociais e partidárias. As críticas ao Governo e às políticas públicas engrossaram as
vozes nas passeatas de ruas, ganhando seguidores nas redes sociais na internet,
em um período no qual fervilhavam opiniões contrárias e divergentes e que
antecedia o ano das eleições presidenciais.
Segundo Treré e Barranquero (2013), os movimentos sociais dos últimos
anos ganharam grandes proporções com o suporte nas redes sociais e na web por
representar ritos e mitos de participação e liberdade de expressão para os coletivos
sociais. Os últimos eventos ocorridos no Brasil sobre o impeachement apontam o
poder mobilizador das redes sociais no País.
Pesquisadores da comunidade europeia, de uma rede de pesquisa
denominada Odyssey Group, passou a estudar a amplitude de ações decorrentes do
uso das mídias sociais em prol das causas sociais. As pesquisas até o momento
indicam amplo alcance populacional pelo uso das Novas Tecnologias da Informação
e Comunicação (NTIC), pois essas fornecem um espaço comunicativo para a
multiplicação de vozes de uma forma que não pode ser conseguida em tempo real e
no espaço físico; promovem a mobilização, inclusão social e ampliação da
participação da população no desenvolvimento econômico e na gestão dos serviços
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públicos; dão visibilidade para as causas sociais, de cunho político, ideológico; além
do baixo custo envolvido e caráter redistributivo, favorecem a transmissão de
informações para os atores fora das estruturas oficiais/formais nos quais eles se
encontram (HOGAN; ZIVKOVIC, 2005).
O resultado da pesquisa de Hogan e Zivkovic (2005) demonstrou o potencial
das redes sociais para a promoção da democracia participativa. Nessa perspectiva,
a web é um meio, uma ponte, para a democratização do acesso à informação. Para
o Odyssey Group (HOGAN; ZIVKOVIC, 2005), o discurso aberto publicado nas
redes sociais tem o potencial de superar os entraves da comunicação oficial ou
educação formal, potencializando novas construções semânticas e interpretações
dos fatos que emergem das várias visões e perspectivas que se embatem,
enfrentam-se e entrelaçam-se na web.
Outro fator importante nesta discussão é o papel da imagem nas redes
sociais, que tem despertado muitos interesses por parte das Ciências Sociais. A
imagem tem surgido com um status diferente na sociedade do século XXI. Quando
apoiadas nos suportes tecnológicos da web, a imagem pode tornar-se o pivô de
relações sociais amistosas, relacionadas à cultura da paz, ou de enfrentamentos e
agressões públicas. Enquanto fenômeno social, a imagem é o produto de uma
mudança cultural provocada pela vasta oferta de softwares sociais e aparatos
tecnológicos que permitem a produção e a distribuição em tempo real, como nunca
visto pela humanidade.
Esse tema tem sido objeto de estudo por vários pesquisadores
(HERNANDEZ, 2007, 2011; KLEM, 2013; MARTINS; TOURINHO, 2012),
preocupados em compreender o impacto do uso intenso e vasto da oferta de
conteúdos visuais mediados pelas novas tecnologias da informação. A educação da
cultura visual é um campo de estudo transdisciplinar, “que busca a saturação do
nosso cotidiano com informação e entretenimento visualmente mediados”
(MARTINS, 2011, p. 53). Hernandez (2000, p. 52) defende que “a importância
primordial da cultura visual é mediar o processo de como olhamos e como nos
olhamos”. Apoiando a co-construção de significados e sentidos, as imagens digitais
assumem a função de mediar as experiências dos seres humanos. A cultura visual,
para o autor, cumpre a função de produzir experiências humanas mediante a
produção de significados visuais, sonoros, estéticos etc.
A proposta pedagógica do curso para a formação dos voluntários foi
desenvolvida desde o marco teórico sobre o potencial das mídias sociais, da cultura
visual e da perspectiva de aprendizagem sócio-construtivista. O Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), Moodle, foi totalmente customizado para contemplar os
elementos da arquitetura da informação, da navegabilidade e da usabilidade com o
fim de promover experiências de aprendizagem. Foi proposto um ambiente favorável
às interações pessoa/pessoa e pessoa/máquina, no qual os envolvidos no processo
de ensino-aprendizagem pudessem compartilhar interpretações e negociar
significados, contribuindo para a aprendizagem e a transformação uns dos outros
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(BARBOSA et al., 2015), unindo paixão nacional pelo futebol e pela solidariedade.

Princípios metodológicos para a customização do Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA)
O AVA foi criado especialmente para a formação dos voluntários, em parceria com a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A concepção e a
implementação do AVA consideraram a proposta pedagógica de promover a
cidadania, a inclusão, a ampliação da participação social para a consolidação de
uma cultura de voluntariado. Nesse sentido, além do compromisso oficial com a
realização do curso via plataforma Moodle, os participantes do curso podiam
interagir em páginas do Facebook e Twitter para estabelecer vínculos que os
unissem e fortalecessem-se enquanto coletivo de voluntários.
As opções teóricas trouxeram distintas implicações para o modelo pedagógico
e para o desenho instrucional (DI) da plataforma. A heterogeneidade do perfil dos
participantes (formação, experiências anteriores, anos de escolaridade, idade etc.)
também foi determinante nas escolhas metodológicas (RAMOS et al, 2014). O perfil
social de aprendizagem dos participantes constituiu um elemento importante para
ser incluído no desenho pedagógico da formação online. A metodologia usada para
o desenvolvimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem baseou-se em aspectos
essenciais do desenho instrucional que expressaram os fundamentos e os princípios
de aprendizagem, destacados a seguir:
•
Seleção de imagem para criar uma experiência empírica, visual e
sensorial – a escolha das imagens foi dirigida para o público voluntariado tomando
por base os interesses dessa faixa etária e a diversidade cultural e regional do
Brasil;
•
Marcas identitárias para a formação do voluntário – buscou-se um
sistema de rotulação iconográfico com linguagem fácil e identificação de seções por
ilustrações elucidativas que apoiavam a formação de conceitos e de novos
significados, integrando por meio da linguagem visual os princípios norteadores da
proposta pedagógica;
•
Centralidade dos recursos didáticos e objetos de aprendizagem – para
iniciar e finalizar os estudos, os participantes (candidatos ao voluntariado) seguiam
um itinerário modular, traçando diferentes formas de navegação e estratégias de
estudo;
•
Arquitetura da Informação – a forma de organização e a disposição das
informações primavam pelo conceito de arquitetura da informação, que dizia respeito
à organização da informação e seu fluxo, tornando-as facilmente identificadas,
assimiláveis e úteis;
•
Sistema amigável e intuitivo – foi fundamental que o sistema fosse
amigável (user friendly) para produzir os resultados esperados. Por isso, os
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preceitos da usabilidade foram utilizados de forma que a navegação fosse realizada
de forma eficaz, eficiente, intuitiva, funcional e satisfatória, pela qual o participante
pudesse atingir facilmente seus objetivos. A navegabilidade refere-se à capacidade
do AVA em oferecer a informação de forma eficiente. Uma boa navegação ocorre
quando o participante sente-se orientado no ambiente, sabe intuitivamente para
onde ir, como obter a informação e o que fazer com ela (BARBOSA et al., 2015).
Para cumprir esses princípios, a equipe teve o desafio de propor um modelo
de reconfiguração do Moodle visando a estimular a construção de conhecimentos
desde uma experiência ativa e significativa, e, principalmente, mais intuitiva. Na
configuração do AVA, foi criado um novo protótipo de interface organizado desde o
perfil do público-alvo e as competências e habilidades esperadas para o
voluntariado: Comprometimento, Motivação/liderança e Comunicação. Ver Fig. 1.

Figura 1: Página inicial do curso contendo imagens e cenas relevantes do evento
Fonte: CEAD/UnB 2014 – Página externa do AVA do curso de formação para os voluntários
da Copa do Mundo de 2014.

A partir desses elementos apresentados na Fig. 1, pode-se observar que a
interface gráfica do AVA não empregou apenas um design bem elaborado, mas,
apresentou um conjunto de signos que introduzisse o participante no mundo da
cultura sem desconsiderar as questões graves de fundo que extrapolam os jogos, as
arenas e as torcidas, como, por exemplo, a exploração sexual de menores ou o
turismo sexual em megaeventos. O Ambiente incorporou as imagens e as cenas de
fundo como recursos potencialmente mediadores nas experiências estéticas,
visando provocar inquietação e reflexão sobre o papel do voluntariado durante o
curso. Esperava-se que, ao mesmo tempo em que produzia novos significados,
também fosse possível a reflexão crítica sobre a função social do voluntariado e
suas imbricações na sociedade. Para Freedman e Stuhr (2009), fazer uso das
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imagens eletrônicas de forma educativa incide em duplo processo de construção e
reflexão como atos mutuamente dependentes.
O curso foi organizado por Módulos Temáticos que abordavam os conteúdos
mais relevantes sobre a função do voluntário: Hospitalidade e Turismo; Meio
Ambiente e Sustentabilidade; Segurança e Primeiros Socorros; História do Futebol e
Megaeventos. Também foi oferecido 1 Módulo de Idiomas, contemplando até 4
línguas (Inglês, Espanhol, Italiano e/ou Francês). Os conteúdos foram apresentados
de forma interdisciplinar e temas como a exploração sexual de crianças e jovens
foram tratados de forma transversal, aparecendo de forma recorrente em todos os
temas e no canto esquerdo da página do AVA, com a chamada; EXPLORAÇÃO
SEXUAL É CRIME!
Outro aspecto diferenciador foram as imagens de abertura do AVA, que
trouxeram cenas envolvendo questões de gênero, a exemplo do avatar Maria (Fig.
2), utilizado para apresentar o curso ao participante na fase de Ambientação. Maria
era uma mulher negra que estava em um campo de futebol, vestida conforme o
contexto, para dar as boas-vindas aos participantes. O papel da mulher no futebol
tem surgido de forma ainda inibida, representando o preconceito da associação
mulher e futebol. Mas, no curso, a Maria representava as culturas da paz, da
conciliação, da possibilidade de recriar e de reinventar o óbvio.

Figura 2: Página da Ambientação, com a apresentação do avatar Maria
Fonte: CEAD/UnB 2014 – Página interna do Moodle do curso de formação para os
voluntários.

Ressaltamos novamente que, durante a elaboração do curso online, estavam
ocorrendo os vários “movimentos de rua e movimentos nas redes sociais”, que
representavam um momento crítico no País de revolta contra as políticas e as
propostas de governo em um país que se preparava para a realização dos jogos da
Copa. Dessa forma, os temas e as ilustrações foram tratados com o foco na paixão
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pelo futebol no Brasil, mas, principalmente, na perspectiva de trabalhar o olhar
diferencial da paz e da segurança para todo tipo de situação que pudesse ocorrer
como parte do exercício do voluntário. No AVA, o cenário de fundo trouxe cenas de
estádios e jogadores que estavam em campo, em situações de paz e de competição
limpa, destacando a importância do saber competir, com foco na realização de um
espetáculo internacional. Mas, as atividades não deixaram de problematizar o
cenário nacional e eram apresentadas com espaços para busca de soluções viáveis
e seguras para a população, e, particularmente, para os candidatos ao voluntariado.
A proposta pedagógica também teve o cuidado de apresentar um sistema de
avaliação coerente, baseado em problemas para o desenvolvimento de
competências associadas ao exercício do voluntariado. Além disso, as atividades
foram planejadas considerando-se os diferentes perfis de participantes que estavam
cadastrados no AVA. A heterogeneidade do público do curso demandou diferentes
estratégias de ensino-aprendizagem para favorecer o desenvolvimento de cada
indivíduo independente de sua formação. Tornar esse processo atrativo e adaptado
a um sistema virtual implicou na construção de recursos e de atividades multimídias
para além de uma experiência empírica, mas, também, visual e sensorial, apoiada
na iconografia e em imagens cativantes (Fig. 3).

Figura 3 – Página das atividades de estudo e avaliativas
Fonte: CEAD/UnB 2014 – Página interna do Moodle do Curso de Formação para os
Voluntários

Com o objetivo de avaliar a proposta pedagógica, foi aplicado um questionário
de avaliação e reação ao final do curso. Responderam ao instrumento 3.475
participantes. A avaliação pode apontar os ganhos obtidos com a customização do
Moodle. Segundo os dados, 80% aprovaram a plataforma e seus recursos. Além
disso, informações obtidas por entrevistas, também realizadas com os participantes,
indicaram que a navegação foi simples e fácil e ajudou a promover os estudos, como
indica a fala a seguir: “Gostei muito do visual, surpreendo com a tecnologia dos
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cursos a distância”; “Legal e muito tranquilo, mesmo para leigos como eu”.
Foram cadastrados no AVA 35.239 participantes interessados no
voluntariado. Desse universo, 72% participaram das atividades propostas, com
diferentes graus de comprometimento, isto é, de conclusão dos módulos. De acordo
com os dados extraídos, a plataforma apresentou 47 milhões de acessos e 82
milhões de hits em 3 meses de vigência do curso, o que indica a boa navegabilidade
e a usabilidade da plataforma (BARBOSA et al., 2015).

Considerações finais
A formação online desenvolvida como parte da política de fomento à cultura do
voluntariado baseou-se no uso de vários recursos multimídiáticos, na qual todo o
planejamento envolveu equipes multiprofissionais altamente qualificadas. O princípio
didático que regeu o trabalho negou a existência de multiplicadores mágicos
(TRERÉ; BARRANQUERO, 2013) como defendido pelos tecno-deterministas, que
creem que o uso das tecnologias já é um fato de democratização do conhecimento.
A proposta pedagógica buscou implementar um modelo sistêmico de
inovações para o Moodle que possibilitasse maior flexibilidade nos percursos de
aprendizagem, com a apresentação de temas significativos e relevantes para a
função dos voluntários, atividades construtivas como parte do desenho instrucional
do curso, e integração de espaços de comunicação, gerenciamento e atividades de
estudo em uma única interface gráfica.
No contexto formativo dos voluntários, buscamos criar espaços de trocas, de
reflexão, nos quais as realidades de cada um pudessem ser transformadas, gerando
desenvolvimento pessoal e social voltado à cultura de voluntariado. Os conteúdos
culturais, as imagens fortes, o ambiente de aprendizagem criado e as atividades
avaliativas do curso tiveram como objetivo aperfeiçoar competências dos
participantes interessados no voluntariado, buscando desafiá-los e convocá-los a
pensar sobre sua prática cidadã em um momento de início da crise social, marcada
pelos movimentos de ruas e pelos movimentos nas redes sociais.
Podemos concluir que o uso das redes sociais e os elementos da cultura
visual deixaram o curso mais próximo da realidade dos participantes, resultando em
uma identidade mais próxima. Todos os elementos empreendidos possibilitaram a
reconstrução da informação por meio de formas distintas de comunicação visual e
imagética. Foram possíveis aos participantes a reconstrução e a elaboração do
conhecimento atribuindo significados e sentidos, com a ajuda das informações, das
atividades e dos elementos iconográgicos e simbólicos apresentados no AVA.
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Resumo – Este artigo teve como objetivo analisar as representações sociais do
fenômeno da Educação a Distância (EAD) junto aos docentes de duas
universidades públicas estabelecidas na cidade de Salvador. As universidades
foram escolhidas por estarem inseridas no mesmo contexto cultural, mas que
passaram por processos distintos de implantação da EAD. Para tanto, foram
adotados os pressupostos da teoria das Representações (RS) (Moscovici,1978),
que define a RS como um conjunto de opiniões, crenças ou valores que são
socialmente construídos em grupos delimitados em relação a um determinado
objeto. O resultado não confirmou a hipótese norteadora que indicava a
possibilidade de haver duas representações sociais distintas, com um padrão único
de diferenciação. As representações se mostram parcialmente semelhantes entre
as duas universidades. Assim, pode-se concluir que as representações são, no
geral, compartilhadas e que os diferentes estágios de desenvolvimento da EAD
nas duas IES pesquisadas não afetam de forma importante em como é pensada a
EAD.
Palavras-chave: Representações Sociais, Educação a Distância, Docentes.
Abstract – This article aimed to analyze the Social Representations of the distance
education „phenomenon (DE) with the academic teacher of two public universities
established in the city of Salvador. The universities were chosen because they are
inserted in the same cultural context, but which have undergone different processes
of implementation of DE. To do so, were adopted the assumptions of the theory of
Representations (TR) (Moscovici,1978), which sets the TR as a set of opinions,
beliefs or values that are socially constructed into groups defined for a given object.
The result didn´t confirm the guiding hypothesis that indicated the possibility of
having two distinct social representations, with a unique pattern of differentiation.
The representations are partially similar between the two universities. Thus, we can
conclude that the representations are, in general, shared and different stages of
development of the DE in the two universities surveyed do not so important in how
is thought to distance education.
Keywords: social representations; distance education, academic teacher.
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1-Introdução
No século XX, o acesso à educação superior no Brasil teve uma evolução desigual,
sendo concentrado nos grandes centros industriais, nas capitais e mais largamente
nas regiões Sudeste e Sul do país (POSSOLLI, 2012). Tais características históricas
demandaram ações de políticas públicas com prioridade à democratização do
acesso nas universidades, sendo então, a Educação a Distância (EAD) uma das
alternativas para contribuir com a ampliação do ensino superior no país (MILL 2010).
As Instituições Públicas de Ensino Superior - IPES têm apresentado
processos próprios para o desenvolvimento da EAD, diferenciado em um maior ou
menor tempo de implantação, em volume de cursos e dos profissionais envolvidos.
Estas características podem influenciar na forma como a comunidade percebe esta
modalidade de ensino. Segundo Bolognese (2006), as percepções dos atores
mudam se estes são mais ou menos expostos a um fato social, refletindo na forma
pela qual os indivíduos se adaptam e se organizam no meio.
As universidades públicas executaram as suas propostas para a EAD de
forma distinta, principalmente devido às diferenças nas políticas federais e estaduais
para a EAD e no grau de envolvimento dos docentes com a nova modalidade de
ensino, que, em alguns casos, se apresentou como um desafio para estes atores.
Diante deste cenário, este artigo tem seu trabalho empírico voltado a
compreender o conhecimento compartilhado dos docentes sobre a educação a
distância, em duas universidades públicas da Bahia que tiveram projetos distintos
para o desenvolvimento da EAD: a Universidade Federal da Bahia - UFBA e a
Universidade do Estado Bahia - UNEB.
A escolha destas IPES se justifica por serem públicas, estarem inseridas no
mesmo contexto cultural, na mesma cidade, especificamente as unidades de
Salvador, e apresentarem processos distintos de implantação da educação superior
a distância. A UFBA teve um processo mais comedido em relação à UNEB, com um
volume menor de alunos e dependente das iniciativas e voluntarismo dos docentes
para a oferta de novos cursos. A UNEB, ao contrário, teve um processo mais rápido
e intenso, possuindo um número maior de alunos nesta modalidade, e a oferta de
novos cursos a distância determinada pela reitoria da universidade.
Este artigo se destaca por pesquisar instituições públicas que possuem
características ideológicas, burocráticas e estruturais que, em conjunto, as
diferenciam culturalmente das instituições privadas de ensino. Nas IPES, a EAD
surge provocando a desconstrução dos modelos tradicionais de educação e
proporciona a formação de um ambiente discursivo e reflexivo envolvendo a EAD,
caracterizado como um novo paradigma de ensino-aprendizagem (VIANNEY, 2006).
Neste trabalho foi adotado como referencial a Teoria de Representação Social
(TRS), desenvolvida por Moscovici, (1978), complementada pela abordagem
estrutural da Representação Social (RS) – Teoria do Núcleo Central (TNC) de Abric
(2003). A proposta deste estudo em Representação Social se diferencia ao envolver
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o entendimento do fenômeno da EAD, através da TRS, com os requisitos
conceituais necessários para demonstrar a fundamentação teórica e a identificação
dos métodos e técnicas adequados de pesquisa (SÁ, 1998).
Assim, o presente artigo objetiva compreender Como se apresentam as
representações sociais dos docentes da UFBA e da UNEB sobre EAD, considerando
as respectivas diferenças no desenvolvimento desta modalidade. Entende-se que a
realização deste estudo poderá produzir conhecimentos que auxiliem nas
estratégias da gestão da EAD nestas IPES. Indo além, poderá demonstrar se um
processo centralizado com um maior volume de cursos, como na UNEB, ou um
processo mais lento e voluntarioso de desenvolvimento, como na UFBA, pode
constituir valores distintos sobre a EAD entre os docentes.
Para atingir seu objetivo, este trabalho utilizou uma metodologia de pesquisa
com um caráter descritivo e combinou procedimentos de coleta e análise de dados
quantitativos e qualitativos. Os sujeitos de pesquisa foram os docentes de duas
universidades públicas e teve como objeto a EAD. A principal ferramenta de
pesquisa foi a Técnica de Associação Livre de Palavras - TALP, que é utilizada para
identificar a estrutura da RS, através da hierarquização dos elementos coletados na
composição do núcleo central, dos elementos periféricos, e dos elementos residuais.
A aplicação do instrumento para a coleta de dados se deu através de
entrevistas, na qual foi solicitado aos docentes que escrevessem as primeiras
palavras que viessem à mente relacionadas à questão indutora: “Quais são as cinco
primeiras palavras que lhe vêm à mente quando se trata de 'Educação a Distância'?
Sendo as respostas da questão registradas na ordem em que foram evocadas,
conforme os procedimentos oriundos da Teoria do Núcleo Central das
Representações (ABRIC, 2003), e das concepções de esquemas cognitivos.

2. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A Educação a Distância (EAD) é um sistema tecnológico de comunicação bidirecional, sendo disponibilizado para um grande número de pessoas em espaços
geográficos distintos (MATIAS-PEREIRA, 2008). A EAD substitui a interação pessoal
entre professor e aluno na sala de aula, como meio preferencial do ensino, pela
ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e tecnológicos que
propiciam a aprendizagem autônoma dos estudantes (MATIAS-PEREIRA, 2008).
Neste formato de ensino, portanto, o diferencial é a transferência do controle da
aprendizagem sob o domínio do professor, para a autonomia do aluno.
Segundo Belloni (2008), a EAD demanda uma proposta diferente da
educação presencial, com a constituição de uma identidade cultural e com
mecanismos de gestão próprios de acordo às suas necessidades de ensino aprendizagem. Neste contexto, Matias (2008), destaca que, a crescente valorização
que a educação a distância tem apresentado advém da conjugação de dois fatores:
a efetividade que esta modalidade tem demonstrado para a formação de adultos; e a
evolução e democratização da tecnologia de informação e comunicação (TIC).
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Segundo Mill et al.,(2010), a inserção da EAD implica na modificação dos
padrões da educação em todas as suas perspectivas, pois parte do princípio, que a
EAD é a separação geográfica e temporal entre alunos e professores, intermediada
por um vínculo tecnológico. Os parâmetros de gestão da organização educacional
em EAD, os diálogos digitais e os ocasionais encontros presenciais com professores
de acompanhamento, como meio de socialização, passam a constituir um
paradigma possível para a formação superior.
Especificamente em relação à Educação Superior a distância no Brasil, os
primeiros passos ocorreram em 1972, quando o Conselho Federal de Educação
criou uma comissão que, em visita à Open University, na Inglaterra, produziu um
relatório destacando a viabilidade da EAD na Educação Superior Brasileira. O
relatório já destacava a importância social da EAD por ter enfatizado a
democratização do acesso ao ensino de terceiro grau e, ainda, a expectativa de que
subsidiasse a criação de uma universidade pública aberta e a distância (VIANNEY,
2006). Entretanto, só em 1980, quando o então presidente da Comissão de
Relações Exteriores, Rogério Rego, assinou um convênio com a Fundação Petrônio
Portela, para a realização de cursos de especialização utilizando a metodologia da
Universidade Aberta do Brasil, foi que o projeto inicial da EAD começou a atingir um
destaque no plano de trabalho da educação nacional (REGO, 1980).
Contudo, a UAB, como instituição fomentadora desta modalidade, só iniciou
efetivamente suas atividades em 2006, para a articulação e integração de um
sistema nacional de educação superior a distância, em caráter experimental. Esse
sistema teve como objetivo sistematizar as ações, programas, projetos e atividades
voltados para a ampliação e interiorização da oferta do ensino superior gratuito e de
qualidade. Este modelo de financiamento foi o principal responsável pelo
desenvolvimento desta modalidade nas IPES do país.
2.1 A EAD na UFBA e na UNEB
A UNEB, uma instituição multicampi em 23 municípios, inseriu a EAD formalmente
no seu plano estratégico em 2010, com o objetivo de enfatizar institucionalmente
esta modalidade, sob o argumento de uma atuação institucional comprometida com
a reversão de distorções sociais e educacionais. A Unidade de Educação a Distância
foi criada formalmente neste período, para conduzir a gestão da EAD na Instituição.
Na universidade estadual a estratégia para implantar a EAD, através da UAB,
foi conduzida diretamente pela reitoria de forma sistemática e centralizada. Assim,
houve uma celeridade no desenvolvimento, mas com pouca participação docente na
política de implantação. Este plano de atividades reforçou a prioridade institucional
conferida à EAD, que se apresentou tanto na inserção nos cursos presenciais,
permeando-os em até 20% dos componentes curriculares em EAD, como na oferta
de 11 cursos de graduação e 5 cursos de especialização. Através destas medidas,
percebe-se um esforço institucional para a ampliação da modalidade.
Importante destacar que: a institucionalização formal da EAD no início do
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processo, a implantação da modalidade conduzida sempre a partir da administração
central e, a pouca participação ativa da comunidade acadêmica nesta construção,
são fatores considerados na análise da Representação Social neste trabalho.
A UFBA é a mais antiga e tradicional do estado e com presença em dois
municípios. Iniciou sua atuação em EAD com uma graduação em 2008, mas só
recebeu uma estrutura formal para conduzir a modalidade no final de 2013, a
Superintendência de EAD (SEAD), órgão executivo ligado à Reitoria e com
atribuições de desenvolver, coordenar, supervisionar, assessorar a execução de
atividades na área de Educação a Distância.
Desde o início, a oferta de cursos em EAD ficou restrita ao interesse de
docentes que se voluntariassem em coordenar os cursos na universidade. Ao todo
foram oferecidos 1 curso de graduação e 5 cursos de especialização através do
financiamento UAB. A pouca participação estratégica da Reitoria, entre 2008 e 2014,
dificultaram a institucionalização e ampliação da participação da universidade na
modalidade. Este cenário da universidade federal demonstrou a necessidade de
possuir uma gestão de EAD, que integrasse toda a instituição. Por outro lado, a
forma voluntariosa com que foi conduzida a modalidade criou um espaço
democrático de participação e questionamentos da comunidade docente na
construção da EAD, fatores estes considerados na análise da Representação Social.

3. A TEORIA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL - TRS
A TRS foi desenvolvida por Serge Moscovici (1978) e abriu um novo campo teórico
na Psicologia Social para pesquisa, tendo como objeto o produto das relações
sociais e a compreensão de seus elementos simbólicos. Em seu trabalho, Moscovici,
define a Representação Social – RS como “um conjunto de opiniões, crenças ou
valores socialmente construídos a partir da intercomunicação e da apropriação
particular ou grupal das informações.” (MOSCOVICI, 2000, p.18).
Para Moscovici (2000), além do pensamento do indivíduo, há a interação dele
com a sociedade na construção de um pensamento comum e coletivo, evidenciando
uma complementaridade entre o indivíduo e a dinâmica social. Neste contexto, a RS
torna-se uma abordagem diferenciada para compreender as características da
formação de uma cultura, como símbolos, linguagem e cognição social.
A teoria das representações sociais toma como partida a diversidade dos indivíduos,
atitudes e fenômenos, em toda a sua estranheza e imprevisibilidade. Seu objetivo é
descobrir como os indivíduos e grupos podem construir um mundo estável,
previsível a partir de tal diversidade. (MOSCOVICI, 2000, p.79).

Para Moscovici (1978) a RS tem como origem a diversidade social e se
caracteriza como “uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a
elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos.” (op. cit., p. 26). É
um sistema elaborado socialmente, pelo contexto social que envolve o indivíduo e
influencia na definição da identidade social, que se concretiza e se expressa nas
práticas culturais, permeando as visões de mundo (GUARESCHI,1996).
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Segundo Guareschi e Jovchelovitch (1996), um destaque relevante no
trabalho de Moscovici (1978) foi o direcionamento em não fechar o conceito de
representação social. Por ser uma teoria nova, para Moscovici (1978), era
importante que este conceito fosse elaborado em decorrência da acumulação de
dados empíricos. Contudo, ao determinar parâmetros para noção de representação
social, ele fornece indícios para a composição do conceito.
Para Sá (2004), foi Denise Jodelet (2001) quem formulou o conceito mais
referenciado: “As RS são uma forma de conhecimento elaborada e partilhada
socialmente, tendo uma visão prática e concorrendo à construção de uma realidade
comum a um conjunto social”, (p. l6). Sá (2004) enfatiza que este conceito traz
objetividade e representa, epistemologicamente, a teoria de Moscovici.
Segundo Cavendon (2005), a construção das representações sociais (RS) é
um movimento dinâmico, proveniente da interação entre os sujeitos, na cultura onde
estão inseridos. Neste contexto, as representações sofrem mudanças, a partir do
convívio e das situações vividas em grupo, emergem simbolicamente e revelam
como a sociedade é percebida pelos indivíduos.
Apesar de ser impregnada pela cultura e apreendida através do reflexo da
consciência individual, a representação social não se constitui em um somatório das
representações individuais. A exteriorização da representação surge após a
organização das percepções dos indivíduos de um grupo sobre o objeto, com a
reconstrução coletiva de seus elementos apreendidos, conforme o contexto de
valores presentes nas dinâmicas sociais (MOSCOVICI, 1978).
Após Moscovici, a teoria da Representação Social deu origem a três
vertentes: a primeira liderada por Denise Jodelet, em Paris, mais próxima da original;
a segunda conduzida por Willem Doise, que procura articulá-la com uma perspectiva
mais sociológica; e a terceira de Jean-Claude Abric, de Provence, que enfatiza a
dimensão cognitiva e desenvolveu uma teoria complementar de análise,
denominada de Abordagem Estrutural da Representação Social (SÁ, 2004).
Neste trabalho, a Teoria do Núcleo Central (TNC) de Abric (2003) vai
complementar a análise da Teoria da Representação Social, contribuindo com uma
descrição mais detalhada de estruturas conceituais, bem como, com as possíveis
explicações de comportamento compatíveis com a EAD.
A Estrutura da RS apresenta o núcleo central e os periféricos. O sistema
central é estável, coerente, consensual e historicamente determinado, enquanto que
o sistema periférico é flexível, adaptativo, e relativamente heterogêneo no seu
conteúdo. Destaca-se na organização interna do núcleo, um sistema dual que
favorece a compreensão das contradições que, muitas vezes, envolve a
representação fortalecendo a percepção vertical “centralidade – periferia”.
Abric (2003) destaca que duas características, aparentemente contraditórias,
das representações são constatadas neste estudo: estáveis e móveis, rígidas e
flexíveis. Este sistema interno duplo possui função complementar entre elas, sendo
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que as características estáveis garantem continuidade e permanência da
representação, e as dinâmicas favorecem a evolução da representação. Sendo por
consequência, as estáveis identificadas no núcleo e as flexíveis apresentadas na
estrutura periférica (SÁ, 1998).
A caracterização e análise do objeto de estudo Educação a Distância no
grupo docente através da representação pode auxiliar na compreensão dos valores
relacionados com a modalidade, constituídas no senso comum deste grupo. Assim,
o estudo de representações sociais em EAD permite entender a relação das
características do objeto com as experiências do indivíduo, contribuindo para uma
descrição funcional desta modalidade.

4.RESULTADOS
Nesta etapa do estudo, será apresentada a análise de como os docentes das duas
universidades pesquisadas constroem o significado acerca da EAD. Para investigar
a representação social buscou-se identificar quais as expressões e significados que
estão mais salientes e centrais nos entendimentos que os docentes das
universidades têm sobre a EAD e quais são aqueles que se mostram mais
periféricos. Neste sentido, três grandes etapas foram desenvolvidas. A primeira
delas envolveu a categorização do conjunto de palavras evocadas por meio da livre
associação. A segunda identificou a frequência das categorias por ordem e médias
de ordem de evocação das categorias de modo a definir quais foram as categorias
mais importantes. Por último, foi possível construir o mapa de dispersão que resultou
do cruzamento das categorias em relação à sua ordem de frequência e da sua
ordem de evocação. A seguir, cada uma destas etapas será explorada.
4.1 Categorização da Associação Livre de Palavras
A partir da questão que solicitava aos respondentes que identificassem as cinco
primeiras palavras que lhes vinham à mente quando pensavam na EAD, uma lista
de palavras foi agrupada segundo a ordem de evocação. Tal configuração da ordem
das palavras foi organizada por universidade pesquisada.
A fim de possibilitar a análise e a montagem do mapa de dispersão para
identificar as expressões mais centrais e mais periféricas, um exame de conteúdo foi
necessário para agrupar em categorias, que expressassem o mesmo assunto,
dentre os conteúdos apresentados livremente. As categorias iam sendo criadas, até
atingir o ponto de saturação, ou seja, as evocações começaram a repetir as
categorias existentes. As categorias identificadas para as duas universidades foram
as mesmas e estão apresentadas no quadro abaixo.
Categorias
Resultados
Benefícios
Negativos

Evocações Representativas Das Categorias
qualidade,qualificação,aprendizado,democratização,capacitação,interiorização
Comodidade, Oportunidade, Liberdade, Tempo, Facilidade, Acesso à
educação, Possibilidade, Inclusão, Acessibilidade
Ineficiência, Dificuldade, má qualidade, Problema
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Inovação
Metodológica
Exigência
Tecnologia
Inovação
Desafio
Outros

Fórum, chat, telecurso, tutorial, vídeo aulas, discussão em grupo, redes
sociais
Disciplina, Responsabilidade, Dedicação, autonomia, Interação
Tecnologias, Moodle, Ava, Internet, computador, tecnologias, digitais
Inovação, Atualidade, Conteúdo, Avaliação
Desafio, Futuro, Riscos
Alternativa, Política Pública, Curso Universitário

Quadro 01 - Expressões Integrantes das Categorias Temáticas da Evocação de
Palavras

Antes de explorar o mapa de centralidade das categorias, torna-se
interessante apresentar uma síntese das categorias que apresentaram a maior
quantidade de expressões a elas associadas. A tabela 01 mostra tal síntese.
Foram identificadas 461 evocações, sendo 200 da UFBA e 261 da UNEB.
Evocações
UFBA

200

Categoria com mais
elementos
BenefÍcio

%
UNEB
%

Nº
40

Categoria com menos
elementos
Inovação

20%
261

Exigência

62

Nº
5
2,5%

Inovação

24%

6
2,3%

Tabela 1 - Quantitativo das Evocações sobre EAD

Já nesta primeira tabela, dois pontos chamam atenção. O primeiro que se
destacou foi que a categoria mais evocada na UFBA, benefícios, recebeu 40
evocações, representando 20% do total da universidade e, na UNEB, a categoria
mais representativa foi a de exigências, que recebeu 62 elementos, sendo 24% do
total. Este resultado demonstra que existem diferenças nas crenças centrais sobre a
EAD nas universidades, destacando posicionamentos distintos entre elas. Estes
resultados serão analisados em conjuntos na composição da RS de cada unidade.
4.2 Identificação da Ordem de Evocação: Definindo a Importância das
Categorias
Depois de realizada uma síntese da frequência de cada categoria por ordem de
evocação, foi dado prosseguimento nas análises com a definição da ordem de
importância e do cálculo da média da ordem de evocação. Em seguida, foi
construído o quadro a seguir, o qual é resultante do cruzamento entre a hierarquia
de frequência (da mais frequente a menos citada) das categorias com a média
obtida com a ordem das evocações (da menor média até a maior) das mesmas
categorias, conforme especificado na etapa anterior.
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UFBA
Categoria

evocação

UNEB
média

freq.

ordem

Categoria

evocação

média

freq

ordem

Benefícios

40

2,6

1

3

Exigência

62

2,9

1

3

Resultado

39

2,8

2

4

Benefícios

58

2,4

2

1

Exigência

32

3,3

3

6

Resultado

32

3

3

4

Tecnologia

21

2,3

4

1

Negativos

29

3,4

4

8

Desafios

16

3,5

5

8

Tecnologia

26

2,5

5

2

Negativos

15

3

6

5

Desafios

18

3,2

6

6

Inovação
metodológica

13

3,4

7

7

Outros

15

3,1

7

5

Inovação

5

2,4

8

2

Inovação
metodológica

13

3,4

8

7

Outros

4

3,5

9

9

Inovação

6

3,5

9

9

Quadro 2 - Frequência, Ordem e Média das Evocações das Categorias

A hierarquia das frequências foi ordenada, em ordem decrescente, da
categoria mais citada até a menos citada, independente de ordem de evocação.
Como exemplo, a UFBA, foi da categoria benefícios (40) que ficou na posição 1, até
a categoria outros (4), que ficou na posição 9.
Em relação à média das evocações (Quadro 2), foi preciso considerar que o
núcleo central é formado pelas categorias que foram citadas primeiro pelo
entrevistado, evocação 1 ou evocação 2. Assim, esta média foi ordenada em ordem
crescente, da menor média até a maior média obtidas nas ordens de citações. Após
a construção deste quadro, foi possível criar o diagrama de dispersão de 4
quadrantes, com os pares ordenados formados pela composição da frequência e da
ordem média (freq e média).
UFBA
3o Quadrante

UNEB
4o Quadrante

3o Quadrante

Categoria

Freq.

Ord

Categoria

Exigência

3

6

Inov met

7

7

Desafios

6

6

Desafio

5

8

Outros

9

9

Negativos

4

8

1o Quadrante

Freq. ord

2o Quadrante

Categoria

4o Quadrante

freq Ord Categoria

1o Quadrante

Freq. ord

Categoria

freq

Ord

Inov met

8

7

Inovação

9

9

2o Quadrante

Categoria

Freq.

Ord

Categoria

freq Ord Categoria

Benefício

1

3

Negativo

6

5

Exigência

1

3

Resultado

2

4

Inovação

8

2

Beneficio

2

1

Tecnologia

4

1

Resultado

3

4

Tecnologia

5

2

Outros

freq

Ord

7

5

Quadro 3 - Diagrama de Quatro Quadrantes da RS sobre a EAD
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4.3 Análise da Representação Social dos Docentes
Após a identificação dos pares de elementos e categorias que compõem cada
quadrante, foi estruturado o mapa de dispersão. Esta análise propicia a percepção
de como se articulam entre si os elementos determinantes da representação social
em forma gráfica e estatística.
Para analisar o mapa de dispersão é preciso observar os quatro quadrantes
formados: o Núcleo central: representado pelo quadrante inferior esquerdo, os
Núcleos periféricos: apresentados nos quadrantes inferior direito e superior
esquerdo e os Núcleos residuais: que se distanciam em ordem e frequência, estão
no quadrante superior direito.
A análise começará com a discussão da centralidade dos elementos que
caracterizam a representação social que os docentes das duas universidades
pesquisadas possuem acerca da EAD será explorada a partir dos mapas de
dispersão a seguir (Figura 1 e 2):
9

9; 9

8

5; 8

7

7; 7

6

3; 6
periférico

Residual

5

6; 5

4

Núcleo
Central

2; 4

3

periférico

1; 3

2

8; 2

1

4; 1
1

3

5

7

9

Frequência
Figura 1 – Representação Social da UFBA
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10

Residual
periférico

9

8; 9

8

6; 8

7

7; 7

6

5; 6

5

9; 5

4

Núcleo
Central

2; 4

3

periférico

3; 3

2

4; 2

1

1; 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frequência
Figura 2 – Representação Social da UNEB

Uma análise comparativa dos mapas de centralidade entre as duas
universidades pesquisadas permite discutir alguns resultados que se destacam.
O núcleo central é a parte mais sólida e resistente da representação, em
relação a UFBA e a UNEB, pode-se afirmar que os núcleos centrais se configuram
parcialmente semelhantes, por possuírem categorias em comum e, apenas, uma
categoria distinta. O processamento dos dados da UFBA identificou as categorias
benefício, resultado e tecnologia como as mais significativas e como constituintes do
núcleo central da representação social da educação a distância para os docentes
desta universidade. Em relação à UNEB os elementos que compuseram o Núcleo
Central foram exigência, benefício, resultado e tecnologia.
No mapa da UFBA, pode ser verificado que a centralidade não apresenta um
elemento central, ou uma centralidade única, três categorias se relacionam na
composição desta centralidade: benefícios, tecnologia e resultados. Ao serem
destacadas as principais evocações destas categorias, pode se observar que o
centro da RS possui as seguintes características:
 Benefícios: acessibilidade, oportunidade, comodidade e conhecimento,
 Resultados: autonomia docente, eficiência, capacitação e inclusão,
 Tecnologia: Internet, Moodle, computadores e tecnologias.
Com estas caraterísticas pode-se descrever a centralidade da RS da EAD na
UFBA, tem na tecnologia um fator de associação direta com a EAD, sendo esta a
categoria que materializa a EAD entre os docentes da UFBA. Assim, este item
merece uma atenção especial dos gestores para não se tornar um fator forte de
resistência, considerando que ele está no núcleo central.
A segunda categoria que foi identificada no núcleo foi a de resultados obtidos
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com a modalidade, tais como: a autonomia docente e as possibilidades
capacitação. A terceira categoria presente no núcleo foi a de benefícios da EAD,
qual, os docentes da UFBA destacaram: flexibilidade de tempo e facilidade
acesso para o estudo e, a democratização do ensino, sendo então, presentes
núcleo só fatores positivos para o desenvolvimento da modalidade.

de
na
de
no

Em relação à centralidade da UNEB, identifica-se um elemento com
centralidade única no núcleo, benefícios, e três categorias que se relacionam na
composição do núcleo: exigência, tecnologia e resultados. Além de diferir na
centralidade, exigência é a única categoria que diverge dos dados do sistema central
obtidos na UFBA, assim o centro da RS, possui as seguintes características:
 Benefícios: facilidade, acessibilidade e oportunidade,
 Exigências: qualidade, comprometimento, autonomia e disciplina,
 Resultados: qualificação, aprendizado e democratização,
 Tecnologia: Internet, Moodle, tecnologias, rádio e televisão.
Dentre as características do núcleo central da UNEB, a que se destaca como
principal, é a de benefícios devido a centralidade que apresentou. Nesta categoria
destacaram-se o desenvolvimento de novas habilidades e a EAD como promissora
como meio de formação. Assim, este item evidencia que a universidade possui uma
categoria forte em positividade no núcleo central e com benefícios conquistados.
Segundo Abric (2003), a centralidade da representação atua como elemento
estabilizador e unificador da RS. Assim, para a UNEB a centralidade da RS da EAD,
se diferencia da UFBA ao reconhecer outras tecnologias de ensino e ampliar as
perspectivas com a inclusão da democratização como resultados esperados.
Abric (2003) destaca que, os elementos com maior centralidade são estáveis,
coerentes e consensuais, enquanto que no sistema periférico são flexíveis,
adaptativos, e relativamente heterogêneos no seu conteúdo. Assim, com estes
elementos, o Núcleo Central da educação a distância, para os docentes da UFBA e
da UNEB, pode ser percebida como uma modalidade: que traz oportunidades na
formação; que possibilita resultados como a democratização; e que depende de uma
tecnologia que facilite o processo de ensino aprendizagem. Para a UNEB, devem
ser adicionadas, na composição do Núcleo Central, as exigências necessárias,
como por exemplo: capacitação docente em EAD.
Complementando a análise do Núcleo Central, com alusão aos respectivos
processos de desenvolvimento da EAD, pode ser observado que na UNEB,
considerando que a institucionalização não ter sido um processo aberto e
participativo, pode ser verificado vários pontos de resistências apresentados nas
evocações, além de apresentarem as exigências no núcleo, indicando possíveis
pontos de oposições para o desenvolvimento da modalidade.
Na UFBA, como processo de EAD foi pouco estimulado na instituição, pode
ser observado no núcleo a representatividade da tecnologia ocupando um espaço
relevante, principalmente pela falta de capacitação docente e de suporte tecnológico
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adequado, apesar dos investimentos realizados neste suporte na universidade.
Diante do apresentado, a orientação nestes contextos é atentar para a solidez
dos núcleos, e a dificuldade em atingi-los e reconstruir seus significados. Assim, em
termos gerais, os núcleos das universidades apresentam mais elementos positivos e
estimulantes para a condução da EAD, do que elementos negativos. Aparecem
alguns pontos de entraves, sendo possíveis focos de resistências, como a tecnologia
na UFBA e as exigências na UNEB, contudo, são categorias possíveis de serem
retrabalhadas, ao longo de um período de atividades com o foco de diminuir as
argumentações mais conservadoras nas instituições.
O próximo item de análise da Representação Social é o sistema periférico,
composto pelas categorias do 2º e 3º quadrantes. Uma característica diferenciada
destes sistemas é a possibilidade que estes elementos possuem de serem mais
facilmente alterados, ou seja, tem maior possibilidade de serem ressignificados. Indo
além, estes sistemas também atuam na proteção do núcleo central, assim, se há
nos sistemas periféricos categorias de resistência à modalidade, estas categorias
poderão dificultar o desenvolvimento da EAD e fortalecer os pontos negativos que
porventura estejam presentes na centralidade da representação.
Em relação ao sistema periférico da UFBA, duas categorias se posicionaram
mais próximas do núcleo da RS, no segundo e terceiro quadrante: as exigências e
as inovações, sendo estas as categorias que atuam mais próximas na proteção do
Núcleo Central. Nos discursos apresentados pelos docentes da universidade, a
categoria de exigências apresentou elementos como a reconstrução das
competências docentes e a necessidade estrutural para o desenvolvimento da
modalidade. Para a categoria inovação, foram destacadas as novas possibilidades
de ensino e as perspectivas estruturais para os novos cursos, principalmente os que
demandam atividades práticas.
Ainda no periférico da UFBA, no segundo e terceiro quadrantes, existem mais
duas categorias que se afastam do Núcleo e, por isso, são mais dispersas e mais
vulneráveis, que são os elementos negativos e os desafios. Neste sentido, não há
na RS dos docentes da UFBA, uma resistência, com base no senso comum negativo
da modalidade, mas em função da dificuldade em superar os desafios, dentre eles, o
tecnológicos. Este elemento também está presente na categoria tecnologia,
existente no núcleo e na categoria, exigências, presente no periférico. Assim, um
dado importante na análise da UFBA é o obstáculo que a tecnologia tem se
configurado na representação dos docentes, seja no suporte aos cursos, seja na
capacitação, ou ainda, na estrutura de apoio (hardwares e softwares) para a EAD.
Outra característica que chama a atenção nas duas universidades é a
presença comum nos 2º e o 3º quadrantes do elemento desafio. Neste elemento a
EAD se caracteriza por ser uma modalidade de ensino que enfrentará obstáculos
como: a superação da distância, a necessidade de inclusão digital da sociedade e a
reconstrução dos processos de avaliação de aprendizagem.
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O sistema periférico da UNEB diverge da UFBA, por apresentar apenas uma
categoria de proteção ao Núcleo, desafios, que abre perspectivas de crescimento e
desenvolvimento para a modalidade, sendo que o maior desafio comentado entre os
docentes é a adaptação à mudança do foco do professor para o aluno, no processo
de ensino aprendizagem.
Assim, quando se compara os resultados pesquisados, entre a UFBA e a
UNEB, um chama a atenção. Os elementos negativos na UNEB podem indicar mais
resistência na mudança das praticas docentes do que na UFBA, em que esta
categoria está no residual, não sendo diretamente impactante na representação dos
docentes. Entretanto, tanto na UFBA quanto na UNEB há um indicio de resistência,
com base no senso comum que foi construído com poucas informações, podendo
criar obstáculos em função das dificuldades tecnológicas e acadêmicas.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão inicial que norteou a construção desta pesquisa buscou identificar as
representações sociais da EAD junto aos docentes das duas universidades, com o
intuito de verificar se cada grupo, por ter sido exposto a processos distintos de
desenvolvimento da EAD, haviam se apropriado da forma distinta do conhecimento
sobre esta modalidade. No desenvolvimento do trabalho, duas possibilidades foram
consideradas: A existência de dois núcleos centrais distintos, com representações
próprias, que se encontram presentes nos conceitos relacionados à educação a
distância e; a ocorrência de um único núcleo central entre as universidades, apenas
com diferenciações no sistema periférico nas representações dos dois grupos.
As argumentações que justificam estas diferenciações partem dos princípios
que, se os núcleos entre as instituições são iguais, indica que as diferenças
existentes nos processos de desenvolvimento da EAD em cada universidade não
influenciaram significativamente na estrutura de conhecimentos sobre a modalidade;
e, se os núcleos são distintos poderia se identificar que a implantação e
desenvolvimento da modalidade em cada instituição (perfil mais voluntarioso na
UFBA e o perfil mais centralizador da UNEB) teriam influenciado distintamente no
conhecimento comum formado sobre a mesma.
Considerando que as RS são referências de conduta dos seres em suas
sociedades, a dimensão positiva que orienta as ações em relação à EAD é
identificada nos discursos dos sujeitos participantes e estão presentes no núcleo
central e no sistema periférico. Contudo, ao invés de ênfase nos aspectos negativos,
há a presença de categorias cujos elementos trazem insegurança e receio perante
EAD, sendo este um aspecto também relevante na análise final da representação.
Assim, não houve a confirmação da hipótese de um padrão único de
diferenciação, pois as RS se mostram parcialmente parecidas. Ao se considerar a
centralidade da representação, como a parte principal, a diferença está em apenas
uma categoria, a presença de exigências na UNEB. A diferença no núcleo periférico
está apenas na UFBA com a presença das categorias desafios e inovação, mas
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como periférico, não contribui de forma significativa para marcar uma representação
como diferente. Assim, pode-se concluir que as representações são, no geral,
compartilhadas e que os diferentes estágios de desenvolvimento da EAD nas duas
IES pesquisadas não afetam de forma importante em como é pensada a EAD.
Por fim, as representações aqui evidenciadas confirmam a importância dos
estudos em Representações Sociais com a EAD. No entanto, destaca-se que os
resultados apresentam as limitações próprias de um estudo desta natureza. Ou seja,
não é possível fazer generalizações que extrapolem o universo da amostra
pesquisada. Sabe-se que muitos outros fatores estão envolvidos na compreensão
sobre a EAD. A partir deste trabalho, é possível que as universidades lancem um
olhar diferenciado no ambiente institucional sobre a EAD, reconduzindo as práticas
de gestão para o êxito da modalidade, ressaltando os discursos aqui reconhecidos e
estimulando novos trabalhos que venham a contribuir com este promissor cenário.
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Resumo – O presente trabalho apresenta uma discussão teórica específica acerca do Uso
da Tecnologia na Educação de Jovens e Adultos. A Educação a Distância apresenta-se, no
Brasil, como uma forma de política educacional inclusiva, pois oferece possibilidades de
formação para todos que não tem, de outras formas, acesso à escola, enquanto espaço
físico de aprendizagem. Neste sentido, a Educação de Jovens e Adultos, como integrante
do processo educacional demonstrou-se, historicamente, como um dos segmentos mais
excluídos no âmbito das discussões das políticas públicas. A partir do estudo do texto “A
cultura juvenil e o jovem na EJA”, de Miriam Piber Campos nos propusemos a apresentar e
discutir como a Tecnologia pode se tornar um importante instrumental didático no cotidiano
desta população. É nesse espaço que a Educação a distância se apresenta como uma
possibilidade de garantir a continuidade e o acesso à escolarização de jovens, adultos e
idosos que por diversas razões, abandonaram a escola.
Palavras-chave: Educação a distância; Tecnologia; Educação de Jovens e Adultos
Abstract - This paper presents a specific theoretical discussion about the use of technology
in the Youth and Adult Education. Distance education presents in Brazil, as a form of
inclusive education policy as it offers training opportunities for everyone who has, in other
ways, access to school, as a physical learning space. In this regard, the Youth and Adult
Education, as part of the educational process has been demonstrated historically as one of
the most excluded segments in the discussions of publics. A policies from the text of the
study "The youth culture and youth in EJA "Miriam Campos Piber set out to present and
discuss how technology can become a teaching instrumental important in everyday life of
this population. It is in this space that the Distance is presented as an opportunity to ensure
continuity and access to education of young people, adults and elderly people who for
various reasons left school.
Keywords: Distance education; Technology; Youth and Adult Education
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1. Conceito e Características da Educação a Distância
A definição de Educação a Distância –EaD – é mais complexa do que se pode
imaginar e não há unanimidade quanto à sua implantação na formação de
profissionais no ensino superior.
A EaD tem como objetivo central democratizar o acesso à educação,
proporcionando um aprendizado autônomo e atendendo a uma parcela da
população dispersa geograficamente e, em particular, às pessoas que se encontram
em regiões desprovidas de estabelecimentos convencionais de educação. É
necessário ressaltar que, por atender a um estudante com características tão
peculiares, a EaD trata a relação ensino- aprendizagem como um espaço educativo
onde as tarefas docentes acontecem em um contexto distinto das discentes, de
modo que estas são, em relação às primeiras, diferentes no tempo e no espaço ou
em ambas as dimensões ao mesmo tempo. (SARRAMONA, 1986).
A EaD distingue-se da modalidade de ensino presencial por ser
um sistema tecnológico de comunicação bidirecional que pode ser massivo
e que substitui a interação pessoal na sala de aula entre professor e aluno
como meio preferencial de ensino pela ação sistemática e conjunta de
diversos recursos didáticos e o apoio de uma organização e tutoria que
propiciam uma aprendizagem independente e flexível. (ARETIO,1995 apud
PRETI, 1996).

Segundo o glossário institucional da UFMG/ EaD (2003)é definida como:
Processo de desenvolvimento pessoal e profissional no qual professores e
estudantes podem interagir, virtual e presencialmente, por meio da utilização
didática das tecnologias da informação e da comunicação, bem como de sistemas
apropriados de gestão e avaliação, em larga escala, mantendo a eficácia do ensino
e da aprendizagem.
Para melhor entendimento podemos formalizar algumas características
contidas nas definições de EaD, conforme Peters (1983), Aretio (1995), Ibañez
(1986), Sarramona (1991) e Preti (1996):


Com a EaD pode-se instruir uma grande quantidade de alunos onde quer que
eles vivam;



A transferência de informações é feita através de uma proposta educativa
enriquecedora, com o uso crítico das NTICs- Novas Tecnologias da
Informação e Comunicação que assegura a interatividade entre estudantes e
professores;



Modalidade alternativa de ensino e educação;



Comunicação bidirecional, apesar da distância, busca-se estabelecer
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relações dialogais, criativas, críticas criativas e participativas;


A aprendizagem se dá de forma independente, individualizada e flexível (auto
aprendizagem).

Com relação a sua organização, cabe distinguir a função dos principais atores
envolvidos no processo de educar à distância:


O aluno: que é um adulto que irá aprender à distância;



Os professores especialistas: cada um responsável por seu curso ou
disciplina, à disposição de alunos e tutores. São responsáveis pela escolha
ou produção do material didático;



Os tutores: que poderão ser ou não especialistas daquela disciplina ou área
de conhecimento, com a função de acompanhar e apoiar os estudantes em
sua caminhada. A tutoria pode se dar de duas formas: a distância e
presencialmente. Sua participação dará em três momentos: na fase de
planejamento, na fase de desenvolvimento do curso e na fase posterior ao
desenvolvimento do curso;



O material didático: o elo de diálogo do estudante com o autor, com o
professor, com suas experiências, com sua vida mediando seu processo de
aprendizagem. O material impresso deverá ser adequado à EaD do ponto de
vista dos conteúdos, da linguagem, da estrutura do texto, da formatação, etc.,
viabilizando uma relação bidirecional, um diálogo entre o cursista e o sistema
organizado para atendê-lo;



O Centro da Educação a Distância/ CEAD: composto por uma equipe de
especialistas em EaD, Tecnologia Educacional, Comunicação e Multimídia,
para oferecer todos os suportes necessários ao funcionamento do sistema de
EaD.

Um pouco de história...
Há quem diga que a EaD começou no século XV, quando Johannes
Guttenberg, em Mogúncia, Alemanha, inventou a imprensa, com composição de
palavras com caracteres móveis. Com a criação, tornou-se desnecessário ir às
escolas para assistir o venerando mestre ler, na frente de seus discípulos, o raro
livro copiado. Antes, os livros, copiados manualmente, eram caríssimos e, portanto,
inacessíveis à plebe, razão pela qual os mestres eram tratados como integrantes da
corte.
As primeiras experiências educativas com Educação a Distância datam do
final do século XVIII, mas ampliaram-se a partir da metade do século XIX com o
processo de qualificação perante as demandas da industrialização e divisão dos
processos de trabalho.
O livro foi umas das tecnologias mais importantes na área de EaD,
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principalmente depois do aparecimento da tipografia. E especialmente depois do
aparecimento dos sistemas postais modernos, rápidos e confiáveis, o livro tornou-se
o foco do ensino por correspondência, que deixou de ser epistolar.
O rádio permitiu que o som (em especial a voz humana) fosse levado a
localidades remotas. Assim, a parte sonora de uma aula pode, com o rádio, ser
remotizada. O rádio está disponível desde o início da década de 20.
A televisão permitiu que a imagem fosse, junto com o som, levada a
localidades remotas. Assim, agora uma aula quase inteira, englobando todos os
seus componentes audiovisuais, pode ser remotizada. A televisão comercial está
disponível desde o final da década de 40.
O computador permitiu que o texto fosse enviado com facilidade a localidades
de difícil acesso. O correio eletrônico permitiu que as pessoas se comunicassem
assincronamente, mas com extrema rapidez. Mais recentemente, o aparecimento de
"chats" ou "bate-papos" permitiu a comunicação síncrona entre várias pessoas. E
mais,a Web permitiu não só que fosse agilizado o processo de acesso a
documentos textuais, mas hoje abrange gráficos, fotografias, sons e vídeo.
Analisando todos esses recursos não nos restam dúvidas que a EaD tem
maior alcance do que o ensino presencial. A EaD em relação ao ensino presencial
tem maior alcance, razão custo/benefício mais favorável, e, principalmente, maior
flexibilidade (tanto para os professores quanto para os alunos). No Brasil como no
mundo, a evolução da EaD é marcada pelo surgimento e disseminação dos meios
de comunicação.
No Brasil...
Tem-se como marco histórico a implantação das "Escolas Internacionais" em
1904, representando organizações norte-americanas. Entretanto, o Jornal do Brasil,
que iniciou suas atividades em 1891, registra na primeira edição da seção de
classificados, anúncio oferecendo profissionalização por correspondência
(datilógrafo), o que faz com que se afirme que já se buscavam alternativas para a
melhoria da educação brasileira, e coloca dúvidas sobre o verdadeiro momento
inicial da EaD.
A partir daí o Brasil mostra outras experiências de EaD como:


O Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação, em 1936;



O Instituto Universal Brasileiro, em 1941 - cursos por correspondência, cursos
técnicos para a formação profissional básica;



"A Voz da Profecia", em 1943;



O SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - em 1946;



Em Natal, criou em 1959 criou-se o Movimento de Educação de Base;

 Ocidental School, em 1962;
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IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal – em 1967;



A Fundação Padre Landell de Moura, em 1967.

A história da EAD no Brasil registra também que, nas décadas de 60 a 80,
novas entidades foram criadas com fins de desenvolvimento da educação por
correspondência. Um levantamento feito com apoio do Ministério da Educação, em
fins dos anos 70, apontava a existência de 31 estabelecimentos de ensino
utilizando-se da metodologia de EaD, distribuídos em grande parte nos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro.
A ideia de desenvolvimento, de crescimento econômico foram os argumentos
utilizados pelos militares para a reforma educacional de 1972. Então, o governo cria
o Projeto Minerva.
As críticas a este projeto, segundo Lima (2003), estão “localizadas”
basicamente nos seguintes aspectos: equipes pouco preparadas; horas não
cumpridas; tecnologia não reconhecida com educativa; conteúdos não adaptados às
realidades regionais; equipes regionais não suficientes para atendimento à
demanda.
De qualquer maneira, o Projeto Minerva contribuiu muito para a compreensão
e proposição de novas tecnologias educacionais.
O projeto IRDEB (Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia) constituiu-se
na mesma época em que o projeto Minerva se desenvolvia. O grande problema do
IRDEB, conforme Lima (2003) foi que as agências financiadoras não sustentaram o
projeto.
Nos anos 80, um grande marco para a EaD no Brasil foi a televisão, com o
surgimento de telecursos para primeiro e segundo grau, que eram transmitidos em
várias emissoras por todo o país. Um grande exemplo, o Telecurso 2000, que surgiu
em 1995, oferecendo a oportunidade de conclusão de ensino fundamental e médio
para trabalhadores e desempregados.
Na década de 90, ao vivenciarmos com mais intensidade o processo de
abertura econômica, que expressou, em curto prazo, uma forte pressão pela
denominada educação continuada e permanente além de trazer consigo toda a
discussão em torno do uso das novas tecnologias, fizeram com que a EAD fosse
novamente considerada como uma possibilidade real de ampliação de
oportunidades educacionais para a população como um todo.

2. O Jovem na Educação de Jovens e Adultos (EJA)
De acordo com o artigo 37 da Lei nº 9.394 de 1996 da LDB, a “Educação de
Jovens e Adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade
de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.”. A Lei ainda diz, no
artigo 38, que os “sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e
adultos, oportunidades educacionais apropriadas.”.
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O jovem na EJA deve ser visto como uma pessoa cujas condições de
existência remetem à dupla exclusão, de seu grupo de pares da mesma idade e do
sistema regular de ensino, por evasão ou retenção.
Usaremos aqui como base teórica o quarto capítulo do livro “Saberes e
Singularidades na Educação de Jovens e Adultos” organizado por Maria Fani
Scheibel e Silvana Lehenbauer, intitulado de “A cultura juvenil e o jovem na EJA”, de
Miriam Piber Campos.
No Brasil e em qualquer outro lugar no mundo, existem muitos mitos e
crenças em torno do jovem.Dessa maneira, é de suma importância que o professor
que trabalha com a Educação de Jovens e Adultos, conheça os principais aspectos
que envolvem a cultura juvenil nos dias de hoje.
O professor deve questionar diferentes fatores presentes no contexto social
do jovem, tais como: as influências que a mídia tem na constituição das
identidades juvenis, como os jovens são vistos e se veem diante das novas
tecnologias, o quanto as tecnologias constituem uma cultura juvenil e como
esta cultura se faz presente em sala de aula. (CAMPOS, 2010).

O jovem precisa se descobrir como peça fundamental de sua história, em sua
plena autonomia. Uma vez que o jovem fracasse em alguma experiência, o mesmo
se sentirá inseguro, consequentemente construirá uma imagem negativa de si
mesmo, e com muita timidez se verá “bloqueado”.
Infelizmente há inúmeras crenças negativas em relação aos jovens, crenças
essas que podem ser entendidas como o pior lado da juventude. Na maioria das
vezes, nossos jovens são rotulados e denegridos, recebendo adjetivos que muitas
vezes não condiz com a personalidade deles. Inconsequentes, imorais, desordeiros,
despreocupados com interesses comuns da sociedade, bárbaros, rebeldes,
incorrigíveis, fora de uma conduta esperada pela sociedade, tantos aspectos
negativos, costumam rondar o entendimento de juventude em nosso país.
Existe também, o lado positivo de ser jovem na concepção de muitos
brasileiros, conhecidos como o melhor lado da fase; beleza, força, resistência física
e inteligência são alguns pontos positivos dessa fase. A cultura vem buscando
venerar os aspectos citados anteriormente, tidos como a “melhor fase” da juventude,
desde o final do século XX. Essas características reforçam que se manter jovem,
independentemente da idade tornou-se uma febre mundial.
Para se compreender a juventude, é preciso conhecer a adolescência. A
Organização Mundial da Saúde define a adolescência no período que vai dos 10 aos
19 anos. Ser adolescente ou jovem no Brasil é bem diferente na perspectiva de
outras culturas, como já vimos à cima. Geralmente, a nossa cultura enxerga a
juventude como um “período turbulento”, só que no caso do jovem da EJA, que na
maioria das vezes se encontra no mercado de trabalho e lutando para garantir a sua
sobrevivência, apresenta características diferenciadas pelo contato imediato com a
realidade social. Assim, ser jovem não está relacionado somente como um
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fenômeno biológico, mas sim com questões históricas e culturas de cada sociedade.
A educação deve fazer sentido para o jovem, é preciso que os conteúdos
sejam selecionados a partir do universo temático dos alunos. O trabalho docente
deve ser voltado para temas geradores, que facilitem o entendimento rápido de
maneira agradável, fazendo com que o ensino seja algo prazeroso para o aluno.
Significar o ato de ensinar, vivido de forma concreta, é dever do professor, que deve
acima de tudo respeitar a individualidade de cada aluno.
É preciso quebrar velhos tabus, e se apropriar de um novo olhar sobre os
jovens da atualidade.
A influência da mídia na construção de uma identidade juvenil
Os jovens em suas crises de identidade buscam de diversas maneiras
modelos com os quais se identifiquem, para a construção de sua identidade. Porém,
essa busca por modelos de identidade na maioria das vezes vai se distanciar dos
modelos que têm dentro de casa, desvalorizando e se afastando dos pais, e
buscando em outras fontes modelos para se espelharem. Por isso é importante dizer
que esse jovem necessita da supervisão de um adulto (mesmo que de longe).
Uma das maneiras de identificação dos jovens é com a mídia, que está
presente na maioria dos lares atualmente, e passa a funcionar como uma instância
pedagógica para a vida desses jovens. Pois, a mídia e o mercado publicitário
induzem aos espectadores a seguirem um modelo estipulado por elas, pregando
concepções que devem ser seguidas, caso contrário esse jovem passa a ser visto
como “o diferente”, algumas dessas imposições são: a moda, as tendências de
músicas, estilos de grupos de jovens, a forma como devem se comportar...
Talvez poderia ser considerada, como uma facilitadora da ação da mídia
sobre os jovens, esta busca deles por uma melhor condição de vida. Pelo
fato da mídia, muitas vezes, apresentar-lhes um mundo muito glamuroso e
cheio de facilidades, bem diferente da vida real, porque, como vimos eles se
encontrariam nessa fase da vida muito vulneráveis e influenciáveis.
(CAMPOS, p.85)

A mídia pode ser considerada como uma “colcha de retalhos”, pois segundo
Campos (2010),ela passa a ser um elemento da cultura que contribui intensamente
para a construção do jovem contemporâneo.
O problema é que essa influência nem sempre é positiva, podendo trazer
sérias consequências para a vida desses jovens. Como por exemplo, a mídia que
muitas vezes retrata em seus noticiários, novelas e filmes, cenas de drogas e
violência, com as quais os jovens nessa fase de crise de identidade, pode se
identificar, como forma de revolta, repúdio e contrariedade aos pais. Mas não só a
mídia, como também a religião a cultura e a sociedade são grandes influentes na
vida dos jovens, podendo assim, tanto despertar para o lado positivo, quanto para o
negativo.
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Para pesquisadora Teruya, (2006, p.47) a mídia tem poder, tanto para educar
como para deseducar, devido a sua extensão simbólica que atinge o sujeito, ela
afirma: “A mídia, na medida em que exerce influência sobre o universo das pessoas,
é um instrumento com o poder de ensinar e educar o povo, mas também de
deseducá-lo”.
Por isso, é importante ressaltar o papel da escola na vida do jovem que cursa
a EJA, pois na maioria dos casos estão passando por esses momentos de crises e o
professor então deve servir como referência para esses jovens, se mostrando
amigo, conhecedor do meio onde o jovem vive, das suas aflições e também do meio
tecnológico, no qual o jovem está inserido. Dessa forma ganhará a confiança do
jovem e será mais fácil se aproximar e auxiliá-lo na busca por caminhos corretos.
Os jovens e a nova tecnologia
Antes de falar sobre a relação dos jovens com as novas tecnologias, é
importante ressaltar que hoje em dia já é possível indicar ao menos três níveis de
interatividade que envolva pessoa e tecnologia: “nativos digitais”, “imigrantes
digitais” e “analfabeto digital”. Para Monteiro (2009) os primeiros referem-se àqueles
que são capazes de ver TV, ouvir música, teclar no celular e usar o notebook, tudo
ao mesmo tempo. Os demais, imigrantes digitais, são aqueles não nasceram na era
digital, mas que estão aprendendo a lidar com a tecnologia - ou, em alguns casos,
até mesmo se recusando a aceitá-la, e por fim os analfabetos digitais são aqueles
totalmente excluídos de qualquer contato com a era da informática.
As novas tecnologias surgiram como um meio de comunicação que pudesse
de alguma forma ajudar as pessoas e principalmente os jovens a ter uma vida mais
fácil, e assim percebemos o quanto todo esse avanço tecnológico contribui para a
entrada dos jovens no mercado de trabalho. De acordo com Campos (2010), há uma
parte da população, que acredita que essas novas tecnologias vieram dificultar a
vida, talvez pela rara ou nenhuma intimidade com elas. E para os jovens como já
disse, é muito relevante ter toda essa tecnologia a seu favor.
Segundo Campos (2010), em meio a essa cultura digital, os jovens vão
construindo novas experiências e esse novo espaço digital (ciberespaço), poderia
ser um local de diversos aprendizados e desenvolvimento para os alunos da EJA,
sempre demonstrando todo o conhecimento que eles podem adquirir se
relacionando com as novas tecnologias.
As tecnologias não são boas (ou más) em si, podem trazer grandes
contribuições para a educação, se forem usadas adequadamente, ou
apenas fornecer um revestimento moderno a um ensino antigo e
inadequado. É essencial, porém, que tenhamos consciência de que sua
integração à educação já não é uma opção: estas tecnologias já estão no
mundo, transformando todas as dimensões da vida social e econômica.
(BELLONI, 2001, p.104)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
A cultura juvenil em sala de aula
Nós estamos inseridos em uma sociedade da cibercultura, a cada dia temos
novas informações e essas por sua vez, são aprendidas de uma forma
extremamente rápida e de enorme interesse pelos jovens, diferente do currículo
escolar e os métodos utilizados nos dias de hoje, essas tecnologias e informações
são apresentadas de uma forma sedutora e irresistível.
Porém, no meio de tantas informações, seja pela televisão ou pela internet,
muitas vezes não temos tempo ou condições de aprofundarmos sobre tal assunto,
fazendo com que o professor, em sua maioria das vezes, fique em dúvida em
relação a como aproveitar ou não estas inovações tecnológicas.
O professor do novo milênio é aquele que não tem medo de ousar, que vê o
jovem e sua cultura, não como algo que lhe cause pânico ou insegurança.
Ele também é aquele que percebe o quanto as inovações tecnológicas que
estão presentes entre os jovens e sua cultura precisam ser veiculadas em
sala de aula. (CAMPOS, 2010).

Cabe então ao professor da EJA a função educativa no sentido de ver o
jovem como sujeito capaz de interagir e influenciar o ambiente em que vive, com
criticidade, autonomia e capacidade de se organizar, construindo uma cidadania
consciente e responsável.
Com isso, faz-se necessário a organização de um currículo visando
desenvolver os chamados pilares do conhecimento: aprender a conhecer, aprender
a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.
Esses quatro pilares da educação são conceitos de fundamento da educação
baseados no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional Sobre Educação
para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors.
Aprender a conhecer: significa organizar maneiras para que o aprender seja
um processo constante, que o aluno tenha a aspiração de continuar fazendo
pesquisas, novos cursos, etc., depois do egresso na EJA. É necessário estimular o
prazer de compreender, de conhecer e de descobrir. É preciso que os jovens e
adultos sejam estimulados a descobrir o prazer de aprender, de estudar. Que sirva
de estímulo para a vontade de se aperfeiçoar e fazer novos cursos.
Dá-se aí a necessidade de um diálogo entre o trabalho do professor da EJA
com conhecimento prévio que esse aluno traz para dentro da sala de aula. Então é
diferente de repor aquele conteúdo de quando ele estava na 4ª ou 6ª série, como se
a vida desse sujeito tivesse congelado, como se ele não tivesse outras
necessidades, novos conhecimentos.
Aprender a fazer: aprender a conhecer e o aprender a fazer são
indissociáveis, ou seja, um depende do outro. No entanto, o aprender a fazer está
imbricado com a formação profissional do indivíduo. É a partir do que aprendeu que
o indivíduo poderá colocar em ação os seus conhecimentos até então adquiridos.
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Aprender a conviver: é aprender a viver com os outros, é ampliar o
entendimento do outro e respeitar as individualidades. É desenvolver projetos
comuns, e achar maneiras para administrar conflitos interpessoais. Acreditamos que
o desafio de aprender e ensinar a viver com as diversidades de pessoas e
pensamentos, é um dos maiores desafios da educação, pois a maior parte da nossa
história é marcada por guerras e conflitos decorrentes da impossibilidade da
convivência e da administração de conflitos por outra via que não a violência.
Porém, a diversidade deve ser encarada como forma rica de crescimento individual
e coletivo, representando a oportunidade de aceitar e respeitar o indivíduo
independente de suas convicções e diferenças.
Aprender a ser: implica o desenvolvimento pleno do indivíduo, a
responsabilidade, a sensibilidade, o sentido estético, a espiritualidade, o
discernimento e a sensibilidade de atuar em distintas situações, de ser questionador
e independente.
A necessidade de novas técnicas, metodologias e materiais de apoio é um
desafio, portanto, e implica um novo posicionamento do professor e da escola.
É essencial que os processos de formação de professores procurem
conhecer as diferentes formas de atendimento da EJA, seus sujeitos,
cotidianos e, fundamentalmente, pensar as possibilidades de um dia a dia
promissor para todos aqueles que encontram nessa modalidade educativa,
muitas vezes, a última chance de escolarização. (ANDRADE, 2004).

3- A EaD e a Educação de Jovens e Adultos
Como pudemos ver, a EaD é uma modalidade educacional que cada vez mais
tem sido utilizada como forma de expandir e permitir o acesso a educação e
qualificação profissional, podendo ser realizada em qualquer momento,
independente dos limites colocados pela sociedade, respeitando aqueles que não
podem frequentar diariamente uma sala de aula e que possuem o seu próprio tempo
para estudar.
Muitos jovens e principalmente adultos e idosos, além de não completarem a
escolarização formal, não possuem afinidade com as novas tecnologias, que
atualmente, são uma das principais formas de socialização.
Por esse motivo, usar a EaD na Educação de Jovens e Adultos, além de
inseri-los e colocá-los em contato com as NTICs, será uma forma de integrá-los
nessa nossa sociedade contemporânea de forma flexível, atendendo as
necessidades particulares de cada um, de forma que possam dar continuidade em
seus estudos. Sendo assim, inserir a EJA na modalidade da Educação a Distância
seria uma inovação na continuação da escolaridade.
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Conclusão
Com este trabalho foi possível constatar que a EaD é de extrema importância
para a democratização e facilitação do acesso à educação, sendo uma alternativa
possível para aqueles que, no exercício de sua prática pedagógica cotidiana, não
teriam condições, por razões diversas, de terem acesso ao enriquecimento de seu
conhecimento..
Alunos da EJA, inseridos no mercado de trabalho, muitas vezes precisam
doar muito do seu tempo para se locomover até a instituição ou o local onde a EJA é
realizada. Assim, muitos acabam abandonando também a Educação de Jovens e
Adultos por terem o seu próprio tempo para estudar e assim não poderem frequentar
diariamente uma sala de aula.
É nesse espaço que a Educação a Distância se apresenta como uma
possibilidade de garantir a continuidade e o acesso à escolarização de jovens,
adultos e idosos que por diversas razões, abandonaram a escola. Sem esquecer,
que este também é um meio de se interagirem com as novas tecnologias, que são
as tendências mais atuais da contemporaneidade. Fazendo com que estejam
ligados a todos os conhecimentos modernos, se socializando com o momento
histórico no qual estão inseridos.

Referências
ANDRADE, Eliane Ribeiro. Os jovens da EJA e a EJA dos jovens. In: BARBOSA,
Inês O.; PAIVA, Jane (orgs.). Educação de Jovens e Adultos. Rio de Janeiro:
DP&A, 2004.

ANDRÉ, Marli E. D. A. A Pesquisa no cotidiano escolar. In: Ivani Fazenda (Org.).
Metodologia da Pesquisa Educacional. São Paulo: Cortez, 1991.

BELLONI, Maria Luiza. Educação a distância. São Paulo: Autores Associados,
2001.
BRASIL. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nº
9394/96. Brasília: 1996.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
CAMPOS, Miriam Piber. A cultura juvenil e o jovem na EJA. In: SCHEIBEL, Maria
Fani; LEHENBAUER, Silvana (Org.). Saberes e singularidades na educação de
jovens e adultos. Porto Alegre: Editora Mediação, 2º ed., 2010. p. 79-93.

GARCÍA ARETIO, Lorenzo. Educación a distancia hoy.Madrid: UNED, 1995

IBAÑEZ, Ricardo Marin. El material impreso en las Universidades a Distancia.
1990 (mimeo)

LÉVY, Pierre.As Tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da
informática.Tradução Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.

______. O que é Virtual? Tradução Paulo Neves. Rio de Janeiro: Editora 34,
1996. p. 79.

______. A Máquina Universo: criação, cognição e cultura informática.Porto
Alegre: ArtMed, 1998.

_____A arte no século XXI: a humanização das tecnologias. São Paulo: FAPESP,
1999.
LIMA, Geni Aparecida de. Identificacióndesconditions de réussite d’unsysteme de
formatión à distance

de enseigmants “leigos” du Pantanal auBrésil. Dissertação

de Mestrado, Québéc, Université de Laval,1990.

MONTEIRO,

Elis.

Nativos

digitais

já

estão

dominando

o

mundo

e

transformando a forma como o ser humano se comunica. Disponível em:
<http://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/nativos-digitais-ja-estaodominando-mundo-transformando-forma-como-ser-humano-se-comunica___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
284984.html>. Acesso em: 04 de jun. de 2016.

MELLO, Míriam Coeli Dutra. In: BALLALAI, Roberto. Testemunho de alunos,
professores e comunidades.

Serie Cooperação Técnica e Cultural. CEN,

Niterói, 1991.

NEDER, M. L. C. A formação do professor a distância: diversidade como base
conceitual. UFMT / IE, Cuiabá, 1999.

PETERS O. Distance teaching and industrial production: a comparative interpretation
in outline, in Sewart D. et al. (ed.) Distance Education - International
Perspectives, London/ New York, Croomhelm/ St. Martin’s, 1983.

PRETI, O. Educação a Distância: uma prática educativa mediadora e midiatizada. In:
PRETI, O. (Org). Educação a Distância – inícios e indícios de um percurso.
NEAD/ID/UFMT. Cuiabá: UFMT, 1996.
PRETI, O. Educação a Distância: inícios e indícios de um Percurso. NEAD/IE –
UFMT. Cuiabá: UFMT, 1996.

SARRAMONA, J. Sistemas no presenciales y tecnologia educativa. Castillejo y
otros. Tecnologia educacional. Barcelona: CEAC, 1986.

TERUYA, Tereza Kazuko. Trabalho e educação na era midiática: um estudo sobre
o mundo do trabalho na era da mídia e seus reflexos na educação. Maringá, PR:
Eduem, 2006.

___________________________________________________________________________

INTRODUZINDO O DEBATE SOBRE EDUCAÇÃO
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Resumo – O objetivo deste relato de experiência foi, em linhas gerais,
apresentar a disciplina Tempo ampliado e educação integral no ensino
fundamental – presente no Curso de Pedagogia a distância da UNIRIO evidenciando sua organização curricular em relação tanto à temática que a
constitui, quanto ao trabalho com as novas tecnologias e os AVAs. Nossas
opções metodológicas foram a pesquisa bibliográfica e a documental. Em
alguns momentos do texto, no entanto, nos valemos de falas dos alunos,
constantes das interações desenvolvidas na Sala de Tutoria e/ou em outros
ambientes virtuais e que fazem parte de nosso acervo de pesquisa. Para a
análise do material, utilizamos como referencial teórico as contribuições de
CAVALIÉRE (2009); COELHO (2012); PRETTO et all (2010) e VALLE (s/d),
entre outros. Como resultados, destacamos que a experiência apresentada
nos possibilitou compreender que o processo ensino-aprendizagem à
distância pode ser significativo se o AVA for organizado com recursos
envolventes, atividades dinâmicas e momentos de interação entre os sujeitos.
Palavras-chave: tempo integral; educação integral;curso de pedagogia a
distância; ambientes virtuais de aprendizagem; currículo.
Abstract – The aim of this study was, in general, present the discipline FullTime and full education in elementary school - this in Education Course
distance of UNIRIO - showing its curricular organization in relation both to the
theme that is, how to work with new technologies and AVAs. Our
methodological options were bibliographic and documentary. In some text
times, however, we make use of speech of students, constant interactions
developed in the tutoring room and / or other virtual and are part of our
research collection environments. For the analysis of the material used as a
theoretical contributions of CAVALIERE (2009); COELHO (2012); PRETTO et
all (2010) and VALLE (s / d), among others. As a result, we emphasize that
the experience presented allowed us to understand that the teaching-learning
process in the distance can be significant if the AVA is organized with
engaging features, dynamic activities and moments of interaction between
subjects.
Keywords: full-time; comprehensive education, pedagogy course the distance;
virtual learning environments; curriculum.
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Introdução
Nos últimos anos, a jornada escolar do ensino fundamental vem ganhando
espaço nas agendas governamentais e nas discussões acadêmicas.
Programas e projetos educacionais estão sendo criados e implementados em
nível federal, estadual e municipal, com o objetivo de criar uma política de
extensão do tempo diário do aluno sob a responsabilidade da escola.
Nesse contexto, emergem concepções diferenciadas de ampliação
dessa jornada, visando à educação em tempo integral e, não poucas vezes, a
ela acrescentando a educação integral, como se esses dois conceitos
estivessem sempre convergindo e apresentando-se como sinônimos. Essa
lógica tem ocasionado práticas igualmente diferenciadas, que nem sempre
atendem aos mesmos objetivos: o fato de uma rede de ensino possuir projetos
de educação em tempo integral não significa que essas experiências
conduzam, necessariamente, a uma educação integral sócio historicamente
referenciada1.
Tendo em vista a relevância atual da discussão – que é emergente, no
campo da Educação - e no sentido de subsidiar e refletir sobre questões que
envolvem tais temáticas – potencialmente conflituosas, no ano de 2015 foi
implantada disciplina optativa na grade curricular do curso de Licenciatura em
Pedagogia à distância, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO)2, que trata especificamente do tempo ampliado e da educação
integral no ensino fundamental3.
É importante lembrar que, sendo à distância, o referido curso dispõe de
um ambiente on-line, onde são inseridos os roteiros de estudo para cada
disciplina/aulas e os materiais para consulta. Nele podem ser desenvolvidos
recursos de interação, tais como chats, fóruns e questionários. É sobre esta
relação entre um conhecimento emergente na Licenciatura de Pedagogia à
distância/UNIRIO e o potencial interativo dos ambientes virtuais de
aprendizagem que se debruça este relato de experiência.
Levando em consideração (i) o fato dessa disciplina optativa trabalhar
com uma temática emergente, no campo da educação; (ii) fazer parte da matriz
1

Em seção a seguir, detalharemos os conceitos de educação em tempo integral e educação
integral, aqui citados.
2
A UNIRIO faz parte do Consórcio Cederj (Centro de Educação Superior a distância do Estado
do Rio de Janeiro), criado em 2000 com o objetivo de oferecer curso superior gratuito aos
cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. Além da UNIRIO, fazem parte desse consórcio outras
seis instituições públicas de ensino superior: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Universidade Federal Fluminense (UFF);
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); Universidade Estadual Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (UENF); Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca (CEFET). Para mais informações, consulte o site: http://cederj.edu.br/cederj/sobre/.
3
A disciplina Tempo ampliado e educação integral no ensino fundamental já existia no corpo
de opções da matriz curricular do Curso de Pedagogia a distância/UNIRIO; no entanto, ainda
não havia sido implantada. É oferecida, preferencialmente, ao quinto período do referido curso,
mas é aberta a alunos de quaisquer outros períodos.
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curricular de um curso à distância e, ainda (iii) as possibilidades que as novas
tecnologias e os ambientes virtuais de aprendizagem proporcionam, algumas
questões se fizeram presentes em nosso dia a dia acadêmico/profissional:
Como inserir uma temática como a educação integral em tempo integral nos
processos de formação de um curso de educação superior a distância? Que
importância haverá em trabalhar virtualmente em Curso cuja matriz curricular
apresenta uma disciplina optativa com temática emergente no campo da
Educação? Como interagir com os alunos, a partir das possibilidades criadas
pelos ambientes virtuais, no sentido de motivá-los a um estudo sobre temática
com a qual tem pouca, ou nenhuma familiaridade?
Nesse contexto de questionamentos, o objetivo deste estudo é, em
linhas gerais, apresentar a disciplina Tempo ampliado e educação integral no
ensino fundamental – presente no Curso de Pedagogia a distância da UNIRIO evidenciando sua organização curricular em relação tanto à temática que a
constitui, quanto ao trabalho com as novas tecnologias e os AVAs;
concomitantemente, objetivamos ainda analisar as práticas que vem orientando
o funcionamento dessa experiência, bem como os resultados do primeiro ano
de sua implantação, levando em consideração o caráter de temática emergente
que caracteriza a referida disciplina optativa.
O estudo trabalha com referencial teórico que envolve categorias de
análise como a educação integral em tempo integral e a formação de
professores a distância, a partir da utilização de ambientes virtuais de
aprendizagem. Nessa perspectiva, procuramos apresentar a imbricação dessas
categorias em uma reflexão que contempla autores como CAVALIÉRE (2009);
COELHO (2012); PRETTO et all (2010) e VALLE (s/d), entre outros. A
pesquisa bibliográfica e a documental foram nossas opções metodológicas. Em
alguns momentos do texto, no entanto, nos valemos de falas dos alunos,
constantes das interações desenvolvidas na Sala de Tutoria e/ou em outros
ambientes virtuais e que fazem parte de nosso acervo de pesquisa.
Em termos organizacionais, este trabalho foi estruturado em duas
seções. Na primeira, apresentamos o Curso de Pedagogia a distância da
UNIRIO e a inserção da disciplina optativa em questão em sua matriz
curricular. Nesta mesma seção, refletimos ainda acerca do planejamento dos
dois primeiros semestres da disciplina na plataforma virtual, especialmente
sobre os recursos disponibilizados e efetivamente utilizados, bem como sobre
as diferentes formas de apresentação de conhecimentos específicos que,
constituindo-se em “novidade” para os alunos, poderiam ser menos
compreendidos e apropriados. No segundo momento do texto, analisamos o
retorno dos alunos em relação à disciplina – tanto no que tange às interações
desenvolvidas, as avaliações realizadas, quanto no tocante às suas
expectativas sobre a mesma. Nos dois momentos, enfatizamos o papel dos
AVAs na interação com os alunos, bem como a concepção de formação de
professores que emerge dessa situação político-pedagógica.
Assim, iniciamos nossas reflexões com os seguintes questionamentos:
qual o motivo para apresentar uma disciplina optativa de curso superior a
distância, neste estudo? Quais foram os critérios utilizados na organização da
3

referida disciplina? Em que medida os AVAs foram determinantes no formato
em que a disciplina foi apresentada aos alunos?
2.Elementos para a organização de uma disciplina a distância: A
discussão de uma temática emergente e o papel dos AVAs nesse
contexto
A Licenciatura de Pedagogia a distância da Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro/UNIRIO foi implantada em 2003, constituindo-se no bojo do
Consórcio CEDERJ4. Nesse primeiro momento, o Curso iniciou-se em seis
polos do estado do Rio de Janeiro e já em seu segundo ano de funcionamento,
esse número de polos avançou para dez. Atualmente, trabalhamos com treze
polos5, distribuídos por 7 regiões em que o estado fluminense se organiza.
Nestes 13 anos de funcionamento, essa Licenciatura em Pedagogia
passou por mudanças curriculares. Na última dessas reformas6, a concepção
central foi mantida, embora no bojo das discussões acerca da natureza,
público-alvo e capilaridade do Curso, algumas modificações tenham sido
introduzidas. Entre elas, destacamos, neste ensaio, a ampliação do número de
disciplinas optativas que, com temáticas emergentes no campo da Educação,
procuravam abrir mais opções para os estudantes. Nesse contexto, foi criada a
disciplina optativa Tempo ampliado e educação integral no ensino fundamental.
Em termos gerais, essa disciplina objetiva refletir sobre as concepções
teórico-metodológicas de educação integral e da jornada ampliada da escola
na história da educação. Essa reflexão abrange também as funções da escola,
as políticas públicas de ampliação do tempo escolar e de educação integral no
Brasil, bem como a inserção do terceiro setor nos tempos e espaços
educativos. Em seu Plano de Atividades, disponibilizado no ambiente virtual da
disciplina, além desses objetivos, constam ainda a organização da disciplina; a
metodologia de estudo; a forma de avaliação e, também, o papel dos
ambientes virtuais de aprendizagem.
Metodologicamente, o conteúdo é abordado de forma interativa. Nesses
termos, o elemento fundamental é o diálogo. Diversos textos - orais, escritos,
imagéticos, entre outros - são disponibilizados na plataforma. Além disso,
disponibilizamos atividades diversificadas e instigantes, como respostas a
questionários, discussão de vídeos e textos, fóruns e pesquisas de campo.
No ano de 2015, Tempo ampliado e educação integral no ensino
fundamental começou a ser oferecida, preferencialmente, aos alunos do quinto
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No ano 2000, o Consórcio CEDERJ foi criado no estado do Rio de Janeiro tendo, como um de
seus objetivos, fomentar a educação superior a distância pelos vários municípios que
compõem esse estado. Do Consórcio, participam todas as universidades públicas – estaduais
e federais – sediadas no estado do Rio de Janeiro.
5
São eles: Piraí; Barra do Piraí; Volta Redonda; Miguel Pereira; Rio das Flores; Saquarema;
Rio Bonito; Niterói; Itaocara; Natividade; Macaé; Cantagalo e Santa Maria Madalena.
6
Essa mudança curricular iniciou-se no ano de 2012.
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período, mas sendo extensiva aos demais estudantes.7 Sua equipe de
formação contou com uma coordenadora e uma tutora, para atender a um total
de 193 alunos, pertencentes a diferentes municípios do estado do Rio de
Janeiro e a municípios vizinhos, em outros estados8, sendo que no primeiro
semestre matricularam-se 110 alunos e no segundo tivemos 83 inscritos.
A avaliação segue o modelo estipulado para todas as demais disciplinas
do referido Curso, ou seja, realiza-se por meio de quatro instrumentos ao longo
do semestre, sendo dois a distância e dois presenciais. O aluno que não
consegue atingir a média para concluir cada uma das disciplinas pode realizar
uma terceira avaliação, sendo esta também presencial. Contudo, visando um
contato mais efetivo com os alunos, o Curso disponibiliza um telefone 0800 e
um espaço online, denominado sala de tutoria, para tirar dúvidas. Os
estudantes também podem trocar mensagens, por meio de e-mails com as
coordenadoras das disciplinas e com as tutoras.
Durante este seu primeiro ano, a disciplina foi organizada em três
unidades, com dez aulas cada uma. Essas três unidades desdobraram-se em
temas que foram abordados e discutidos ao longo dos semestres letivos, a
saber: (1) concepções de tempo; tempo escolar e tempo integral; escola de
tempo integral e aluno em tempo integral ; (2) educação integral: concepções
sóciohistórica e contemporânea; (3) espaços escolares e fora da escola; (4)
documentos legais que embasam o tempo integral; (5) função da escola
pública e (6) políticas de educação integral em tempo integral. Embora essa
relação pareça organizada didaticamente e, portanto, se ‘seguida’, capaz de
levar o estudante a um melhor entendimento sobre a ampliação da jornada
escolar para o tempo integral nas escolas públicas, a natureza desse debate,
bem como as concepções e práticas que ocasiona são conhecimentos que
precisam ser discutidos de modo mais preciso.
Quando falamos em ampliação da jornada escolar para o tempo integral
nas escolas públicas brasileiras, outras questões a ela estão relacionadas, são
colocadas em pauta e carreiam entendimentos diferenciados sobre a temática:
função da escola pública; organização curricular, sujeitos formadores, práticas
pedagógicas e espaços educativos em escolas que funcionam em tempo
integral são algumas dessas questões que estão longe de serem consensuais.
De forma bastante sintética, podemos dizer que a educação escolar em tempo
integral pode ser materializada por meio de duas situações que Cavaliére
(2009) denominou como escola de tempo integral e aluno em tempo integral.
Nesta segunda opção, o que temos é uma “oferta de atividades diversificadas
7

Na concepção da disciplina, tornou-se consenso que, como optativa, não poderiam existir prérequisitos que engessassem sua escolha; no entanto, também formou-se consenso em torno
de determinadas discussões conceituais que seriam significativas para que o estudante
pudesse compreender melhor as reflexões que lhe seriam exigidas. Nesse sentido, verificamos
que seria interessante oferece-la em um período letivo em que os alunos já tivessem se
apropriado de conhecimentos no campo das políticas, do currículo e da formação de
professores, o que coincide com o quinto período.
8
Estamos nos referindo a estudantes que pertencem a municípios pertencentes ao estado do
Espírito Santo e que, pela proximidade com o polo de Bom Jesus do Itabapoana, por exemplo,
estão matriculados e frequentam o Curso.
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aos alunos no turno alternativo ao da escola, (...) utilizando espaços e agentes
que não os da própria escola” (p.53). Já na primeira situação,
(...) a ênfase estaria no fortalecimento da unidade escolar, com
mudanças em seu interior pela atribuição de novas tarefas, mais
equipamentos e profissionais com formação diversificada,
pretendendo propiciar a alunos e professores uma vivência
institucional de outra ordem. (p. 53)

Em relação à educação integral, podemos compreendê-la enquanto
formação humana multidimensional, mais completa, que acontece dentro da
escola (educação escolar) e também fora dela (educação não formal ou
informal). Todavia, também é possível entendê-la a partir de uma perspectiva
bem mais ampla, em que o espaço escolar, sendo mais um entre tantos outros
que educam, se integra obrigatoriamente a outros espaços não formais,
tornando a escola mais um local de aprendizagem e, nesse sentido, fazendo-a
assumir funções basicamente sociais, em detrimento de suas funções políticopedagógicas (LIBÂNEO, 2015).
Como podemos depreender, após o rápido panorama apresentado sobre
os dois conceitos-base da disciplina, é preciso que o estudante venha a
perceber que, dependendo da concepção de educação integral e de tempo
integral que o município/escola da rede abrace, as práticas pedagógicas
desenvolvidas; a organização do tempo e a abordagem curricular vão ser
diferenciadas (COELHO, HORA e ROSA, 2015; ROSA, 2016). Do mesmo
modo, a utilização dos espaços fora da escola – como locais para o
desenvolvimento de atividades, ou como locais de efetiva formação integral –;
e até os sujeitos formadores – professores? Voluntários? Monitores? - também
vai desembocar em um trabalho político-pedagógico cuja concepção de
formação será diferente.
Esse contexto conflituoso em que se movem as temáticas centrais da
disciplina Tempo ampliado e educação integral no ensino fundamental
precisava orientar a apresentação das aulas, as atividades propostas e, ainda,
os materiais e recursos utilizados, sob pena de elaborarmos um conhecimento
meramente descritivo e distanciado de suas tensões e contradições.
Concordando com Valle (s/d) que “a possibilidade de se conservar a distância
geográfica não impõem às figuras do aluno ou do professor nenhuma
transformação digna de interesse (...) do qual se poderia imaginar que o aluno
seria “arrancado” pelo deslocamento” (p.6), era necessário seguir uma didática
compatível com a modalidade de ensino – a distância – e este, de fato, era um
desafio, uma vez que materiais e recursos haviam de desnudar os conflitos a
que nos referimos: Como deixar isto evidente ao estudante que realiza um
Curso à distância?
Em nossa percepção, os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs)
configuram-se como instrumentos significativos nesse contexto de ensinoaprendizagem à distância. Em outras palavras, as salas virtuais (Silva, 2003;
Beluce e Oliveira, 2012) comportam recursos diferenciados, cuja natureza
interativa busca nos sujeitos em ação a sua materialidade. Foi em busca dessa
6

materialidade que nos envolvemos com alguns dos recursos proporcionados
por esses ambientes e que nos evidenciaram o potencial integrador que
possuem. Na seção a seguir, detalhamos essa relação estabelecida entre os
recursos e materiais disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem de nosso
Curso e os conhecimentos articulados na disciplina optativa Tempo ampliado e
educação integral no ensino fundamental.
3. Algumas práticas virtuais, muitos significados

Objetivando conhecer os alunos inscritos na disciplina de uma forma dinâmica,
iniciamos os dois semestres de 2015 com a postagem de um questionário
online que contemplava as seguintes questões: (1) Você frequentou o Curso
Normal ou o Ensino Médio Regular? (2) Você trabalha em escola? (3) Se sim,
em qual nível de ensino? (4) A escola em que você trabalha funciona em tempo
integral? (5) Quais as suas expectativas em relação a esta disciplina optativa?
No primeiro semestre, num universo de 110 estudantes, 77
questionários foram respondidos. Os dados demonstraram que 45 alunos
frequentaram o Curso Normal e 32 o Ensino Médio regular. Ainda nesse
universo de respostas, constatamos que 43 alunos trabalhavam em escolas e
34 não, sendo que 14 trabalhavam com Educação Infantil, 20 com os Anos
Iniciais e 9 com os Anos Finais do Ensino Fundamental. Os dados apontaram
ainda que 13 alunos trabalhavam em escolas em tempo integral e 30 não
trabalhavam em instituições com essa ampliação de jornada.
No segundo semestre, num universo de 96 alunos9, 37 responderam o
questionário. Destes, 15 mencionaram que cursaram Ensino Médio regular e
22 fizeram Curso Normal; 25 responderam que trabalham em escolas e 12 não;
9 informaram que trabalham com Educação Infantil, 11 com os Anos Iniciais, 4
com os Anos Finais do Ensino Fundamental e 13 não responderam. Além
disso, os questionários evidenciaram que 9 alunos trabalhavam em escolas em
tempo integral, 16 não e 12 não responderam.
Observamos que, apesar da maioria dos alunos do curso não
trabalharem em escolas de tempo integral, eles optaram por cursar a disciplina
analisada. Então, questionamos: o que gerou tal interesse? Embora não seja
uma temática nova no Brasil, a escola pública de tempo integral vem sendo
discutida por diferentes segmentos da sociedade. Inclusive, nos últimos anos,
notamos um aumento no número de experiências em âmbito nacional e
subnacional. Tomando por base esse movimento, acreditamos que tais fatos
podem ter influenciado a inscrição dos alunos na disciplina.
Com o intuito de fechar a discussão sobre a temática-base do tempo
integral e da educação integral de forma interativa e reflexiva no ambiente da
disciplina, ao final do primeiro e do segundo semestre de 2015, elaboramos um
9

O referido questionário foi aplicado no início do semestre, quando a disciplina ainda possuía
96 alunos inscritos. Ao longo do semestre, 13 realizaram trancamento, ou seja, 83 alunos de
fato cursaram a disciplina.
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fórum que abordou a seguinte questão: Afinal, para você, o que é educação
escolar em tempo integral (ou o que deveria ser)? Nesse contexto, a educação
integral "teria entrada"? Mas qual educação integral?
A pergunta do fórum ficou disponível naquele ambiente por três dias
consecutivos e alguns alunos apontaram desafios e possibilidades das escolas
públicas brasileiras para uma educação em tempo integral. Após uma análise
das respostas enviadas, verificamos que elas permearam os seguintes tópicos:
(1) Educação de qualidade; (2) Condições de aprendizagem; (3) Novas
disciplinas para o currículo escolar; (4) Características ou diferenças entre os
termos Educação Integral e Tempo Integral.
Sobre os tópicos educação de qualidade e condições de aprendizagem,
destacamos a seguinte fala:
Para mim, educação escolar integral deveria ser (porque ainda não
é), uma educação a qual acontece no espaço escolar, onde os
alunos pudessem ter condições dignas e de qualidade de
aprendizagem, que além das disciplinas obrigatórias eles
pudessem ter contato com diversas áreas do saber e oportunidades
complementares de formação, o que contribuiria para o seu
enriquecimento cultural e desenvolvimento de forma completa.
Acredito que a escola deve ser repensada, para que não seja apenas
mais um programa do Estado para cumprir metas, transformando o
espaço escolar em depósitos de crianças desocupadas e sem
estímulos. Os alunos merecem respeito e devem ser considerados
sujeitos inteiros, levando em conta todas as suas vivências e
aprendizagens (Aluno 3).

Como podemos verificar por meio do excerto que destacamos, o aluno
apontou, como condições para a educação escolar em tempo integral a
necessidade de, para além das disciplinas obrigatórias, oportunidades
complementares de formação; espaço escolares estruturados para essa
formação; respeito à identidade dos alunos; profissionais formados, motivados
e avaliação dos profissionais da educação. Esses elementos foram
apresentados durante a disciplina por meio de textos em diversas linguagens e,
inferimos, a partir das reflexões empreendidas pelos estudantes, houve uma
construção crítica sobre o material disponibilizado com relação a essas
grandes discussões sobre a temática.
No que concerne ao tópico novas disciplinas para o currículo escolar,
alguns alunos mencionaram que
A meu ver Educação Escolar deveria acontecer nos espaços
escolares de modo a oferecer educação integral em tempo integral,
com as disciplinas escolares, música, teatro, atividades culturais,
além de atividades que os alunos tivessem interesse pessoal não
visando só o trabalho, mas a cidadania, o esporte, enfim o homem na
sua totalidade (Aluno 4).

Ao longo da disciplina, fomentamos inúmeras vezes, por meio de
imagens, vídeos e artigos científicos, a discussão sobre a organização
curricular das escolas que adotam a jornada escolar. Ao analisar o argumento
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do aluno apresentado anteriormente, podemos inferir que esses recursos
disponibilizados nos AVAs possibilitaram o estabelecimento de sentidos e
relações entre diferentes conceitos e informações, o que entendemos como
fator positivo para o processo ensino aprendizagem do aluno.
No que tange ao item características ou diferenças entre os termos
Educação Integral e Tempo Integral, os alunos apontaram que
Na perspectiva da Educação Integral, o conceito de Tempo Integral
suscita várias discussões, uma vez que defender que apenas a
ampliação do tempo de estudo não garante o resultado ambicionado
pela Educação Integral no ensino e aprendizagem dos estudantesresultado este que deseja garantir o pleno desenvolvimento das
crianças e adolescentes. Infelizmente não tenho visto esta realidade
por aqui. Tenho certeza que este pode ser um caminho para melhorar
a Educação brasileira, como deu certo em São José dos Campos,
na escola Municipal Jacira Vieira Barach e também em outros
lugares aqui mesmo no Rio de Janeiro (Aluno 2).

Sobre essa passagem, é importante destacar que o aluno utilizou como
exemplo um vídeo disponibilizado no AVA, o que ratifica a importância do
cuidado ao selecionar recursos para a discussão planejada. Com efeito, a fala
anterior demonstrou que o vídeo escolhido para debater o assunto foi
significativo para o estudante estabelecer diferenças entre os termos Educação
Integral e Tempo Integral.
Para refletir sobre as questões que a temática suscita e para dinamizar a
interação com os alunos, foram utilizados também recursos como tirinhas e
músicas. Observamos que essas estratégias foram determinantes para o
processo ensino-aprendizagem dos alunos, já que eles recorrentemente teciam
suas reflexões exemplificando-as com esses recursos disponibilizados no
ambiente virtual de aprendizagem. Esse fato pode ser ilustrado com a fala de
um aluno que, referindo-se ao tempo como uma construção social, mencionou
que “A composição musical de Alceu Valença nos faz pensar sobre a relação
entre o tempo, a sociedade e o capitalismo” (Aluno 6)10.
4.Uma temática à luz da formação de professores a distância e dos AVAs,
um processo em andamento
A titulo de conclusão, destacamos que a experiência apresentada nos
possibilitou compreender que o processo ensino-aprendizagem a distância
pode ser significativo se o AVA for organizado com recursos envolventes,
atividades dinâmicas e momentos de interação entre os sujeitos.
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A música Vou me embora pra Catende, do cantor e compositor Alceu Valença, foi
disponibilizada no ambiente virtual visando fomentar uma discussão sobre a categoria tempo,
especificamente, sobre sua função reguladora/controladora na sociedade capitalista.
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Como afirmam Pretto, Riccio e Pereira (2009), “o grande desafio para o
professor é romper com uma concepção de comunicação centrada na emissão
e deixar fluir a participação e a manipulação na mensagem” (p.13), ou seja, no
ensino a distância, o desafio de coordenadores de disciplina e de professores
tutores é motivar o estudante – presente na distância, como afirmam Valle e
Bohadana – a participar ativamente da construção de seu conhecimento.
Nesses termos, inferimos que esse desafio está sendo tentado pela disciplina
Tempo ampliado e educação integral no ensino fundamental e pelos
estudantes dessa optativa, que vêm postulando à Coordenação Geral do
Curso, sua transformação em disciplina obrigatória, como reforça uma aluna do
polo de Piraí, em mensagem enviada por email institucional:
Gostaria de aproveitar a oportunidade e falar-lhe 2 coisas: uma com
relação à disciplina (optativa) de Tempo Ampliado... no meu
entendimento, acharia importante levar a discussão quanto à
possibilidade de vir a ser disciplina obrigatória e não optativa. Afinal, o
Brasil estará em breve mudando sua modalidade de ensino com o
tempo integral. O pedagogo deve estar atento a esta "nova" realidade.
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Resumo – O ensino à distância nas Redes Federais tem proporcionado maior
democratização do acesso à educação gratuita e de qualidade. Isso se
caracteriza pelo uso contínuo de tecnologias educacionais que ultrapassam
barreiras, tanto física, assim como o local diversificado de acesso ao sistema,
quanto temporal, ou seja, a flexibilidade de dia e horário de sua utilização. Com
isso oferece uma nova forma de aprendizado com resultados positivos
amplamente comprovados. Entretanto, segundo o Censo Escolar da EaD
(2010), constatou-se que esta modalidade ainda enfrenta problemas com o alto
índice de evasão cujos principais motivos se apresentam como: acreditar que o
método EaD permite facilidades, a não adaptação à metodologia, a
obrigatoriedade das provas presenciais e a escassez de tempo. Com isso, a
aplicação prática dos conhecimentos teóricos diretamente no campo, mais o uso
da “cultura da afetividade e receptividade” e ainda a presença da “cultura de
sabores” interagindo como metodologias de ensino tem-se mostrado como
ferramentas educacionais mitigadoras quanto à evasão dos alunos matriculados
no Curso Técnico de Zootecnia à distância do Polo Presencial de Lima Duarte,
Ponte Nova e Muriaé, todos localizados na Zona da Mata de Minas Gerais,
Brasil. Diante do exposto, este artigo teve por objetivo relatar como estas
ferramentas educacionais metodológicas se apresentam para auxiliar na
permanência dos alunos no referido campo virtual de ensino.
Palavras-chave: Inovações metodológicas; Comportamento; Socialização; tutor
presencial; polo.
Abstract – Distance learning in the Federal Networks has provided greater
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democratization of access to free and quality education. This is characterized by
the continual use of educational technologies beyond barriers, both physically as
well as diverse local access to the system, the time, or the day and time of
flexibility of use. With that offers a new way of learning with widely proven
positive results. However, according to the School Census of DE (2010), it was
found that this type still faces problems with high drop-out rates whose main
reasons present themselves as believing that the distance education method
allows facilities, the failure to adapt the methodology, the obligation evidence of
attendance and the lack of time. Thus, the practical application of theoretical
knowledge directly in the field, plus the use of the "culture of affection and
openness" and also the presence of the "culture of flavors" interacting as
teaching methods have been shown as mitigating educational tools as evasion of
students enrolled in the course Animal Science Technician distance of Polo Face
of Lima Duarte, Ponte Nova and Muriaé, all located in the Zona da Mata of Minas
Gerais, Brazil. Given the above, this paper aimed to report how these
methodological educational tools are presented to aid in the retention of students
in that field of virtual education.
Keywords: methodological innovations; Behavior; Socialization; classroom tutor;
polo .

1. INTRODUÇÃO
O modelo educacional de ensino a distância (EaD) vem ampliando seus adeptos
de forma significativa e visivelmente comprovada nas últimas décadas. Os cursos de
EaD proporcionam oportunidades para o crescimento pessoal, acadêmico,
profissional e social às pessoas que estão geograficamente distantes de uma
instituição educacional presencial ou por algum outro motivo não podem frequentar
diariamente uma escola. Destaca-se que esta modalidade de ensino vem
democratizando e ampliando o acesso a educação brasileira.
Para manter o entusiasmo e boa frequência do aluno, além de evitar a sua
evasão aos cursos à distância, é necessário adotar uma linguagem que contemple a
realidade e o interesse do educando. Nesta ótica agentes educacionais de três
Polos presenciais estão inserindo em suas atividades de ensino a aplicação prática
dos conhecimentos teóricos diretamente no campo, bem como a “cultura da
afetividade e receptividade”, juntamente com a cultura de sabores.
Este conjunto de fatores quando atrelados às atividades educacionais
curriculares têm-se mostrado eficientes na permanência dos alunos do curso técnico
de Zootecnia modalidade à distância. Isso vem ocorrendo durante os encontros
presenciais de alunos, tutores, professores, coordenadores, diretores e outros
profissionais inseridos no processo de ensino-aprendizagem.
Para tanto, o relato destas experiências tem por objetivo servir de uso como
ferramentas educacionais alternativas motivadoras para os demais cursos que
enfrentam as mesmas realidades de evasão em seus quadros curriculares.
2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada para finalidade da referida pesquisa foi estritamente de
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natureza descritiva, com abordagem qualitativa. Na qual (Gil, 2007) e (Vergara,
2006) enfatizam que a pesquisa descritiva, objetiva abordar as características de
determinada parcela da população ou fenômeno ou, ainda, de estabelecer
correlações entre determinadas variáveis do estudo.
Neste caso o presente trabalho foi realizado a partir de relatos de atividades
educacionais atreladas a culturas aplicadas aos alunos matriculados no curso
técnico de Zootecnia modalidade à distância, envolvendo os agentes educacionais
inseridos em três polos de apoio presenciais: Lima Duarte, Ponte Nova e Muriaé,
pertencentes ao Centro de Educação e Ensino à Distância do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus de Rio
Pomba (CEAD-RP), situado na Zona da Mata de Minas Gerais, Brasil, ocorrido no
período de agosto de 2013 a julho de 2015.
3. REFERENCIAL TEÓRICO
No contexto, do mundo globalizado, de alta competitividade e em constante
transformação tecnológica, (Salles, 2012) enfatiza que a educação pode ser
considerada um dos sustentáculos essenciais dessa sociedade em virtude das
novas competências exigidas, desde que tenha o seu papel repensado. Assim
sendo, as necessidades de formação diferenciada e continuada do indivíduo inserida
numa dimensão de aprendizagem ao longo da vida exigem novas concepções de
ferramentas educacionais.
De acordo com (Bernardino, 2015) a escola tem um papel fundamental na
formação do aluno para o mercado de trabalho. Visto que, não é mais concebível
dosar o conhecimento no modo de conta-gotas na sociedade da informação, com
isso intensifica-se a necessidade de uma ampla reforma no sistema educacional
vigente, visando ao aproveitamento do potencial das tecnologias educacionais.
Seguindo esta linha de pensamento outros autores conjecturam que se por um
lado tem-se a clareza de que a sociedade está vivendo nesse novo milênio um
movimento causado pela “geração do conhecimento”, por outro lado convive-se com
oportunidades diferenciadas de acesso à informação e ao conhecimento. Os
mesmos autores, ainda relatam que para dar conta desse desafio, faz-se necessário
tomar posse de práticas educativas que tem na organização social seu ponto de
partida. E que conjuntamente, associadas às técnicas educacionais tornam-se um
mecanismo eficaz para o sucesso de todo o processo educacional vigente (RUAS et
al., 2006).
Pensando nas tecnologias da informação e comunicação na educação e
sugerindo mudanças pedagógicas para o setor da informação e do conhecimento, é
enfatizado que a questão não é acabar com a escola, é modificá-la completamente,
é radicalmente fazer que venha emergir dela um novo ser tão atual quando a
tecnologia. Eles continuariam lutando no sentido de pôr a escola à altura do seu
tempo. E por a escola à altura de seu tempo não é soterrá-la, mas reconstruí-la
(Paulo Freire e Papert, 1996).
Contextualizando para a realidade dos Polos presenciais de EaD do campo em
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estudo, os agentes educacionais buscaram em algumas práticas educativas atrelar
ferramentas educacionais alternativas que pudessem manter o controle dos alunos
presentes até o final do processo de ensino-aprendizagem dos referidos cursos
abordados.
Inicialmente, dentre as ferramentas educacionais implantadas, foi a aplicação
prática dos conhecimentos teóricos diretamente no campo, ou seja, “in locu”, sendo
que esta fundamentação teórica tinha como fonte as aulas presenciais nos Polos de
origem e concomitantemente a acessibilidade do aluno ao Ambiente Virtual de
Aprendizagem Moodle (AVA-Moodle).
De acordo com (Machado, 2008) o AVA Moodle é um completo sistema de
ensino-aprendizagem on-line no qual diversas ferramentas de comunicação
permanecem disponibilizadas em uma página da internet, pela qual os alunos
acessam as disciplinas ofertadas e interagem com um professor/tutor experiente na
área selecionada, com o devido acompanhamento durante todo o processo de
desenvolvimento da aprendizagem.
Quanto ao processo de ensino-aprendizagem ser aplicado na prática, somente
para exemplificar, compara-se ao que os autores (Martins-Melo et al., 2014)
aplicaram na Universidade Federal do Ceará em detrimento à realização de um
curso na área de saúde na modalidade à distância tendo como base os
pressupostos pedagógicos do curso que se apresentaram por uma educação
contextualizada descentralizada, composta pela aprendizagem colaborativa,
significativa e problematizadora, finalizando com a aplicação da sua teoria-prática
em um determinado campo presencial voltado para a área de saúde.
Outra ferramenta alternativa implantada nos Polos presenciais abordados na
pesquisa foi a “cultura da afetividade e receptividade”.
Segundo (Libâneo, 2010) a cultura escolar inclui também a dimensão afetiva. A
aprendizagem de conceitos, habilidades e valores insere os sentimentos, as
emoções, incutidas nas relações familiares, escolares e aos outros ambientes em
que os alunos convivem.
O mesmo autor reafirma que proporcionar ao aluno uma aprendizagem
significativa supõe da parte do educador conhecer e compreender os interesses,
motivações e as necessidades de alunos diferentes entre si, aumentando assim a
capacidade de comunicação com o mundo do outro, a sensibilidade para situar a
relação docente no contexto físico, social e cultural do educando (LIBÂNEO, 2010).
De acordo com (Freire, 1987) o homem foi criado para se relacionar, portanto
deve conhecer todo o mundo em sua volta. Para tanto, há uma necessidade de
propor iniciativas que levam para a sala de aula não somente a linguagem de uma
sociedade valorizada, mas também todo o conhecimento incutido no aluno.
Para o mesmo autor o educando deve refletir suas próprias palavras sendo
desta forma que surge a Cultura. E com isso, o professor deve romper com os
velhos paradigmas, com a estagnação das metodologias, sair da situação de
comodismo e promover um leque de possibilidades de aprendizagem que não
exclui, mas sim inclui este agente social (aluno) no processo da aprendizagem.
Neste contexto, convida-se a relembrar a teoria piagetiana que consiste de que
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o conhecimento não está somente no sujeito, nem no objeto, pois ele é construído
na interação do sujeito com o objeto. Ou seja, de acordo com a interação do sujeito
com o seu objeto vai havendo uma construção do saber, daí a teoria ser chamada
de Construtivista (PIAGET, 2003).
O educador, atuando numa visão piagetiana tem um papel fundamental e mais
exigente do ponto de vista da sua postura como educador. É necessário reconhecer
que o processo de produção do conhecimento acontece no campo pessoal do
indivíduo e, consequentemente no campo social, pois se estabelece nas relações do
sujeito com o meio (PIAGET, 2003).
Neste pensamento de interação social que se devem aplicar os conhecimentos
para que haja um interesse do educando em aprender mais e permanecer nesse
processo de aprendizagem sem pensar em abandoná-lo no meio do caminho. Para
isso é necessário que educadores e educandos sejam estimulados a aprimorar
sempre a prática da teorização, ou seja, a aplicação da teoria em momentos de
praticidades do cotidiano. E, sobretudo, a investigar na perspectiva de desvelar o
encoberto e a desafiar os limites impostos em todo processo educacional (FREIRE e
SHOR, 1986).
E finalmente, uma ferramenta educacional alternativa inovadora que também foi
verificada no âmbito da referida pesquisa, a saber a “Cultura de sabores”. Esta
menos difundida que as demais já discutidas anteriormente.
Seguindo o contexto esta ferramenta, dentre algumas inovações de ensino já foi
relatada por (Barroso e Oliveira, 2014) em um trabalho denominado “Cultura de
sabores – resgatando valores”, fruto da ideia dos alunos, entre 14 e 17 anos,
matriculados no Centro Herval da Cruz Braz, objetivando confeccionar um caderno
de receitas para oferecê-lo como presente no Dia das Mães.
Segundo relato dos mesmos autores “Quando os estudantes traziam as receitas,
elas não vinham sozinhas. Vinham com histórias. Vimos que as receitas iam além
dos ingredientes.” Então decidiram incrementar a proposta e transformá-la em um
material rico. Além das maneiras de preparar o prato, o trabalho apresentava
registros de lembranças dos estudantes relacionadas àquele alimento (BARROSO e
OLIVEIRA, 2014).
Esta metodologia inovadora envolvendo a “cultura de sabores”, portanto vem a
demonstrar que de forma educativa, interativa, participativa e, até mesmo, lúdica, os
alunos puderam registrar um pouco de sua cultura por meio de fontes alimentares
extraídas da vivência de seu cotidiano.
4. RELATO DE EXPERIÊNCIAS NOS POLOS PRESENCIAIS PESQUISADOS
4.1. Polo Presencial de Lima Duarte
Dentre os três Polos pesquisados, o primeiro localizado no Município de Lima
Duarte é constituído por uma Coordenação de Polo e uma Tutoria presencial que se
responsabiliza por todo o funcionamento dos cursos oferecidos. O Polo é composto
por laboratórios informatizados que mantém acesso à rede de Internet, cujos
mesmos estão programados para uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
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Este Polo Presencial se localiza em uma Escola Municipal da cidade de Lima
Duarte fornecendo toda estrutura para o bom andamento dos cursos oferecidos.
Há uma sintonia entre a Coordenação e os demais agentes educacionais
principalmente no que tange a realização das aulas presenciais e visitas técnicas.
A Prefeitura Municipal que é parceira no processo de oferta e manutenção dos
cursos a distância oferecidos na cidade, fornecendo o transporte para o
deslocamento dos alunos tanto para as aulas presenciais, quanto para as visitas
técnicas que ocorrem no desenrolar dos cursos oferecidos.
Mas o destaque deste Polo está mesmo voltado para o trabalho de receptividade
dos alunos no momento dos encontros presenciais sob a tutela da Coordenação do
Polo, nos quais ocorriam momentos de confraternização utilizando-se da “Cultura de
Sabores” que se apresenta com o fornecimento de pratos típicos regionais. Dentre
eles os diversos tipos de caldos quentes como: “feijão amigo”, “vaca atolada”,
“canjiquinhas”, sucos, biscoitos, pães caseiros e outros tipos de alimentos.
Um fato marcante que se observou nestes momentos foi que muitos dos alunos
deslocavam-se diretamente de seus empregos e/ou atividades para a escola e
obtinham nestas confraternizações o momento único de reporem suas energias
após um dia de trabalho. E durante estas ocasiões é que ocorriam as discussões
sobre os conteúdos ministrados pelos professores. A começar pelas aulas
presenciais nos respectivos Polos, que neste caso o professor da disciplina escalado
se deslocava para o Polo e assim executava suas atividades curriculares.
Por meio de um acolhimento simples e caloroso, os envolvidos sentiam-se parte
do contexto escolar ao qual estão inseridos, de forma confortável e motivadora. Os
momentos onde se destacavam o fortalecimento das relações sociais do grupo são
vivenciados tanto durante as refeições nos restaurantes ou à noite quando o Polo
servia caldos e pratos da culinária mineira, quanto nas manhãs ao servir o tão
esperado café colonial.
Este espaço pode promover descontração e produtividade ao curso, observado
pela integração aluno/tutor, aluno/professor, aluno/coordenadores e aluno/aluno,
tornando a Educação a Distância mais participativa e integrada, fortalecendo as
relações sociais, acadêmicas e profissionais do grupo.
4.2. Polo Presencial de Ponte Nova
O segundo situado no município de Ponte Nova é formado também por um
Coordenador de Polo e um Tutor presencial. O primeiro com a incumbência de
coordenar as atividades referentes ao respectivo Polo assumindo todas as
responsabilidades cabíveis as suas funções. Já o segundo considera-se aquele
profissional que orienta os alunos quanto ao uso da plataforma AVA, bem como se
responsabilizando pelo acompanhamento do professor quando em sua aula
presencial. Inclui-se também ao cuidado e a afinidade com o aluno repassando as
dificuldades e desafios locais para juntamente com a Coordenação efetuarem as
tomadas de decisões de determinados assuntos educacionais.
Um marcante exemplo observado neste Polo foi quando em detrimento das
viagens técnicas realizadas em determinados setores da região, destacando-se as
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propriedades rurais, referenciais que se tornaram como verdadeiros laboratórios de
campo para os alunos contemplando algumas disciplinas do referido curso. Esta
abordagem “in locu” proporcionava ao aluno uma visão melhor do conteúdo
ministrado em sala de aula.
Outras experiências vivenciadas foram visitas ao IF Sudeste MG, campus Rio
Pomba, sede do CEAD e as instalações do Departamento de Zootecnia, onde o
aluno pode acompanhar a rotina das mais diversificadas atividades curriculares
referentes as disciplinas ministradas no curso à distância.
Neste mesmo processo pode observar a inserção da “cultura da afetividade e
receptividade” desde o momento da saída do local de origem, que no interior do
veículo de transporte já ocorriam intervenções educacionais dos alunos durante o
percurso da viagem. Em seguida, com a chegada da delegação ao Campus de Rio
Pomba, com o café da manhã colonial com produtos da casa, criou-se outro
ambiente de descontração e de aproximação da equipe local com os demais
agentes educacionais visitantes.
Dando continuidade ao processo, no intervalo do período da manhã para o da
tarde, era então servido o almoço, no próprio restaurante do Campus, permitindo,
assim mais tempo de convivência entre o grupo. Isto porque não havia aquela
dispersão do pessoal para realizar as referidas refeições em outros locais da cidade
que certamente demandaria uma escassez de tempo.
Portanto, nesses momentos repetia-se no ambiente das refeições a “cultura da
afetividade e receptividade” tornando-se novamente em oportunidades de troca de
saberes e experiências por parte de todos os envolvidos, aluno, professor,
coordenadores e tutores.
4.3. Polo Presencial de Muriaé
E finalmente o terceiro Polo que funciona na Unidade Rural do IF Sudeste MG,
Campus Muriaé, é composto por 6 (seis) salas de aula disponíveis, 1 (um)
laboratório de informática, 24 (vinte quatro) computadores, 1 (um) anfiteatro com 150
(cento cinquenta) lugares, 1 (uma) copa para lanche, 1 (um) refeitório e 5 (cinco)
laboratórios, onde se encontra em funcionamento os cursos técnicos a distância em
Secretaria Escolar e Zootecnia ofertados pelo Campus Rio Pomba, o curso Técnico
em Multimeios Didáticos pelo Campus Juiz de Fora, e o curso técnico em
Administração pelo Campus Muriaé.
No momento o Polo conta com três Tutores presenciais, respectivamente para
atender os cursos de Zootecnia, Secretaria Escolar e Administração, e um
Coordenador de Polo.
Nota-se que a socialização traz reflexos positivos para a qualidade do
crescimento acadêmico, visto que os alunos buscam de forma coletiva sanar as
dificuldades através de grupos de estudos, registrados inclusive nas redes sociais.
Com isso, percebeu-se que a necessidade do educando em vivenciar na prática
parte do conteúdo teórico tornou-se indispensável para a complementação do
conhecimento. Foi quando por intermédio da Coordenação do curso Técnico em
Zootecnia junto ao Coordenador de Polo houve a articulação de um quadro
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inovador, ou seja, que os educandos tivessem a oportunidade de se deslocarem até
à sede do CEAD situado no Campus Rio Pomba-MG, para que completassem o
ciclo de conhecimento, como relatado também no Polo discutido anteriormente.
Para tanto, as caravanas das referidas turmas saiam de seu local de origem e
durante o trajeto já recebiam informações e trocas de saberes sobre os assuntos
que seriam debatidos, mesmo que de uma maneira muito informal. Lembrando que
estes deslocamentos geralmente ocorriam aos sábados ou domingos permitindo
assim a presença maciça dos educandos matriculados no programa.
Na chegada ao Campus de Rio Pomba eram recebidos calorosamente com um
café colonial, assim como para os demais Polos estudados neste trabalho.
Novamente, pode perceber que estes momentos eram marcantes pelo fato de
ocorrerem os contatos do Coordenador de curso, professores e tutores à distância
junto aos educandos oportunizando aquele momento presencial entre estes agentes
sociais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
Logo em seguida, os educandos eram, então, encaminhados às salas de aula
onde o professor escalado fazia uma explanação de todo o conteúdo teórico, e que
imediatamente após esta abordagem, os alunos eram deslocados para os devidos
setores ou laboratórios nos quais a teoria dos temas era aplicada às respectivas
práticas curriculares.
Interessante notar que, com este procedimento havia toda uma logística da
divisão dos grupos. Somente para exemplificar, partes da turma que permanecia
com um professor no turno da manhã eram trocadas e repassadas ao outro
professor que no turno da tarde assumia o comando da sala de aula e transmitia os
seus conhecimentos curriculares, e que logo em seguida também se deslocavam ao
campo prático do conhecimento.
Ao final desta abordagem que foram mostradas as peculiaridades de cada Polo
educacional, pode enfim conjecturar algumas conclusões e indagações a respeito do
referido campo de pesquisa e chegar a alguns resultados.
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se (Figura 1) que de todos os 5 (cinco) cursos com seus formandos
em dezembro de 2014, o curso Técnico de Zootecnia obteve a menor taxa de
evasão (34,67%), seguido logo após do curso Técnico em Alimentos (38,74 %).

Figura 1 – Taxa de evasão dos cursos oferecidos pelo CEAD Campus Rio Pomba
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Justamente foram os dois cursos que segundo informações do CEAD-Campus
Rio Pomba (2014) possuem em suas metodologias de ensino uma dinâmica
parecida pelo número elevado de aulas práticas e visitas técnicas oferecidas para
ambas as formações acadêmicas. Relembrando que em relação ao curso de
Zootecnia houve ainda um diferencial do uso intensivo de atividades sócias afetivas
largamente discorridas nos relatos de experiências nos respectivos Polos estudados.
Nesta oportunidade fortaleceram as relações, diminuíram os espaços
geográficos entre o grupo, e agregaram-se novos saberes. Trazendo ganhos
significativos e essenciais para o sucesso dos cursos em EaD, destacando-se uma
redução significativa na taxa de evasão quando comparada aos demais cursos
oferecidos pela referida Instituição no mesmo período, como mostra o Quadro 1.
Nome do
Curso

Nº
Pólos

Nº
desistentes

5
2
1

Nº
Matricu
lados
111
95
26

Alimentos
Logística
Rede
Computadores
Secretaria
Escolar
Zootecnia

%
Evasão

%
Formandos

43
54
19

Nº
Forman
dos
68
41
7

38,7
56,8
73,1

61,3
43,2
26,9

5

259

155

104

59,8

40,2

2

75

26

49

34,7

65,3

Quadro 1 - Dados de Cursos Técnicos modalidade à Distância (EAD) oferecidos pelo IF
Sudeste MG – Campus Rio Pomba (2014). Dados: Secretaria do CEAD-Campus RP-MG (2014).

Segundo (Belloni, 2009) “o primeiro grande desafio a ser enfrentado pelas
instituições provedoras de educação aberta e a distância refere-se mais a questões
de ordem sócio-afetiva que propriamente a conteúdos ou métodos de cursos”.
O relato de experiência vivenciado em uma turma do Curso Técnico em
Zootecnia durante um ano de atuação teve o objetivo de apresentar recursos
simples cujo destaque voltou-se para a afetividade e o fortalecimento das relações
sociais. Vivenciados em momentos em que durante os encontros presenciais, os
alunos reuniam-se para saborear e degustar caldos e pratos da culinária mineira.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao tecer toda a dinâmica de gestão nos Polos pesquisados, paralelo a
conhecimentos teóricos e empíricos, conclui-se que é importante desenvolver
habilidades para atrair o aluno cada vez mais e torná-lo parte integrante do processo
de construção do seu ensino aprendizagem. Para isso é necessário fortalecer o
contato físico de forma afetiva e calorosa, mesmo nos esporádicos encontros
presenciais, onde o estudante deve-se sentir confiante, motivado e participativo no
contexto educativo.
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Resumo – À luz da Teoria Humanista de Carl Rogers, neste relato, apresentamos
a Educação a Distância como modalidade para a formação de professores.
Importante estudioso no campo da psicologia, o autor apresenta estudos aplicáveis
no campo da Educação. Com o objetivo de refletir sobre a aplicabilidade de suas
teorias na Educação a Distância foi feita uma pesquisa com os alunos do 1º ao 8º
período do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de
Lavras, escolhido por priorizar a área de formação de professores. Por meio de um
questionário semiaberto foi possível traçar o perfil dos alunos, identificar os fatores
principais que influenciaram sua escolha além de verificar os pontos positivos e
negativos ao se optar por um curso nesta modalidade. Os resultados apresentados
mostram a importância do trabalho do tutor e do professor nesse processo atuando
como facilitadores ao aplicar técnicas específicas de ensino-aprendizagem para
construção do conhecimento em um curso no qual o contato físico é dificultado
pela distância.
Palavras-chave: Educação a distância. Formação de professores. Humanismo.
Carl Roger. Pedagogia.
Abstract – In the light of humanist theory of Carl Rogers, in this article, we present
the Distance Education as a mode for teacher training. Important scholar in the field
of psychology, the author presents studies applicable in the field of education. In
order to reflect on the applicability of his theories in Distance Education was made a
survey of students from 1st to 8th period of the Bachelor's Degree in Education from
the Federal University of Lavras, chosen to prioritize the area of teacher training.
Through a semi-open questionnaire it was possible to trace the profile of the
students, identify the main factors that influenced their choice and to identify the
positive and negative points when opting for a course in this mode. The results
show the importance of the tutor's work and the teacher in this process that should
act as facilitators of the teaching-learning process for the construction of knowledge.
Keywords: Distance Education. Teacher training. Humanism. Carl Rogers.
Pedagogy.
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1. Introdução
Com menos tempo, devido às exigências do mundo globalizado, muitas pessoas
têm buscado opções para formação de qualidade. Idealizada com a finalidade de
oferecer oportunidade de educação e ensino a todos a Educação a Distância (EAD)
tem se destacado como uma modalidade inovadora nesse processo. Através da
internet, é possível promover a interação entre pessoas a longa distância
construindo uma rede de informações que facilita o processo de construção do
conhecimento e o desenvolvimento do ensino-aprendizagem na modernidade.
Não diferente da modalidade presencial, o ensino a distância também se
embasa em teorias, concepções e metodologias e deve seguir as diretrizes
governamentais. No Brasil, é regulamentado pelo Decreto Lei nº 5.622, de 19 de
dezembro de 2005, que o caracteriza em seu artigo 1º como:
[...] a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos
(BRASIL, 2005).

Trata-se de uma modalidade na qual o aluno tem maior autonomia e
flexibilidade para realização de suas atividades, fatores que exigem maior grau de
comprometimento. De acordo com Dohmem (1967 apud ALVES 2011):
Educação à Distância é uma forma sistematicamente organizada de
autoestudo onde o aluno instrui-se a partir do material de estudo que lhe é
apresentado, o acompanhamento e a supervisão do sucesso do estudante
são levados a cabo por um grupo de professores. Isto é possível através da
aplicação de meios de comunicação, capazes de vencer longas distâncias.

Essas características fazem com que a EAD se relacione com a Teoria
Humanista de Carl Rogers, que estendeu suas ideias no campo da psicologia para a
educação. Para o autor humanista, o ser humano possui uma capacidade de
autoaprendizado, o que é determinante na EAD. Essa capacidade deve ser
estimulada pelo professor que, na EAD, deve desenvolver estratégias que envolvam
a construção de um ambiente de trabalho propício ao real desenvolvimento das
habilidades do aluno. Nesse ambiente, o aluno buscará as atividades que melhor
sigam de encontro aos seus objetivos pessoais e profissionais exigindo material
didático amplo, flexibilidade de horário e autonomia para realização das tarefas.
Com o objetivo de fazer uma análise de um curso superior da área de
formação de professores na modalidade a distância à luz das teorias de Carl
Rogers, este relato traz os resultados de uma pesquisa realizada com alunos de
todos os períodos do curso de Licenciatura em Pedagogia EAD da Universidade
Federal de Lavras (UFLA) em 2016. Na pesquisa, além do perfil do aluno, foram
levantados dados sobre os fatores que mais influenciam na escolha de um curso
EAD, assim como os pontos positivos e negativos ao cursar essa modalidade.
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2. EAD como modalidade para formação de professores: uma reflexão a
partir de Carl Rogers
Na perspectiva de Carl Rogers (1973), importante colaborador da Teoria Humanista,
a educação deve incentivar a liberdade. O aluno deve ser autônomo e progredir a
partir de tarefas que estimulem sua criatividade de acordo com suas habilidades no
seu tempo. O professor, nesse processo, torna-se um facilitador, um mediador que
faz com que o aluno extraia as informações necessárias para efetiva construção do
conhecimento contribuindo com um sistema de ensino em constante evolução.
Ao escrever sobre Carl Rogers, Fred Zimring apresenta a visão do autor
sobre o papel do professor que “[...] deve ser o de criar uma atmosfera favorável ao
processo de ensino, o de tornar os objetivos tão explícitos quanto possível e o de ser
sempre um recurso para os alunos” (ZIMRING, 2010, p. 13). Na EAD, essa atuação
não pode ser diferente. Nela, professor e tutor devem estar em sintonia com os
alunos, aptos a atenderem às suas necessidades, buscando desenvolver um
trabalho integrado e estimulador.
Enfrentamos, a meu ver, situação inteiramente nova em matéria de
educação, cujo objetivo, se quisermos sobreviver, é o de facilitar a
mudança e a aprendizagem. O único homem que se educa é aquele que
aprendeu como aprender; que aprendeu como se adaptar e mudar; que se
capacitou de que nenhum conhecimento é seguro [...] (ROGERS, 1973, p.
104).

Em um curso de formação de professores, a mudança e a aprendizagem a
que Rogers se refere devem ser incentivadas para auxiliar o processo de construção
de conhecimento, que torna apto o licenciado em um curso como o de Pedagogia a
transformar as práticas educativas existentes: “Todo educador eficiente tem o seu
próprio estilo de facilitar a aprendizagem dos alunos. De certo, não há um modo
único de realizar isso” (ROGERS, 1973, p. 55). Sobre os desafios na atuação, o
professor Carl Rogers acrescenta que:
de fato, atingir a autenticidade é extremamente difícil, sejam quais forem os
esforços empregados neste sentido. Não é, com certeza, uma questão de
palavras; se alguém se sente inclinado a manifestar um julgamento, a
utilização de uma fórmula pronta que dá a impressão que partilha os
mesmos sentimentos não se tornará uma grande ajuda. Será uma maneira
a mais de dissimular nossa falta de autenticidade por trás de uma fachada.
Aprender a ser verdadeiro, sincero, não pode ocorrer a não ser
progressivamente. É necessário, antes de tudo, preparar-se para estar à
escuta dos próprios sentimentos, ser capaz de tomar consciência deles.
(ROGERS, 1957, p. 114 apud ZIMRING, 2010, p. 20).

Em qualquer modalidade de ensino, a ideia principal na atualidade é fazer
com que o aluno esteja sempre sedento por conhecimento, que ele não se conforme
com o básico ensinado na matéria abordada, que ele busque sempre além da sua
zona de conforto e seja um crítico do que se aprende indagando professores e
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tutores sempre que julgar necessário. Na EAD, torna-se uma tarefa ainda mais difícil
que além dos conhecimentos científicos exige de professores, tutores e estudantes
dinamismo, boa vontade e perseverança.

3. Formação de professores: diretrizes do curso de Graduação
licenciatura em Pedagogia da UFLA na modalidade EAD
O curso de graduação Licenciatura em Pedagogia da UFLA na modalidade EAD
oferece 250 vagas anuais, distribuídas por polo, sendo 50% reservadas ao Plano
Nacional de Formação de Professores – PARFOR. Com instalações próprias, cada
polo de apoio presencial oferece 50 vagas anuais e estão situados nas seguintes
cidades de Minas Gerais: Bambuí, Cambuí, Confins, Jaboticatubas e Lavras (UFLA,
2014)
O tempo regular para integralização do curso é de no mínimo quatro anos
(oito semestres) e, no máximo, seis anos (12 semestres). Tem como foco a
formação de professores para a Educação Infantil e é integrante do Consórcio PróFormar, “[...] aprovado em 2005 pela SEED-MEC por meio da iniciativa institucional
entre sete universidades públicas brasileiras (UFOP, UFMT, UNEMAT, UFMS,
UFSJ, UFLA, UFES)” (UFLA, 2014, p. 11).
Articulando as políticas públicas, as demandas sociais e os campos do saber
dos docentes envolvidos, o curso tem como objetivo geral:
Formar profissionais com fundamentações teóricas, práticas e de
investigação científica nas áreas de conhecimento das ciências
pedagógicas, históricas, sociais, econômicas, políticas e culturais para
atuarem na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no
Ensino Médio, na modalidade normal, na Educação Profissional na área de
serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos
conhecimentos pedagógicos, com autonomia para propor soluções aos
problemas do cotidiano, à luz de realidades diversificadas (UFLA, 2014, p.
15).

Especificamente, busca:
1.
Compreender a natureza das relações e inter-relações sociais,
econômicas, políticas e culturais na constituição da realidade da Educação
brasileira e regional, bem como a importância do processo de atendimento à
criança;
2.
Compreender o processo de desenvolvimento humano na construção
de suas relações com o mundo e com os outros, em seus aspectos
cognitivo, biológico, físico, motor, social, afetivo e moral;
3.
Compreender criticamente os fundamentos das teorias do
conhecimento que sustentam as propostas metodológicas do processo de
desenvolvimento e aprendizagem;
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4.
Desenvolver postura investigativa que leve a problematizar as
múltiplas realidades, apresentadas em seu entorno, e a compreender sua
prática profissional em toda sua complexidade;
5.
Formar competências para participar e desenvolver projetos
pedagógicos, de forma colaborativa e com dialogicidade, para subsidiar a
formação integral do/a estudante em seu processo de construção dos
conhecimentos históricos, no campo das múltiplas linguagens, do
pensamento matemático, da descoberta da realidade natural e artificial e do
mundo social como diversidade cultural, geográfica e histórica (UFLA, 2014,
p. 16).

A proposta atual do curso é oferecer uma formação inicial mais generalista
que permita ao aluno, no futuro, ter autonomia para definição de sua atuação
profissional. Seja atuando como docente ou pesquisador na Educação Infantil, o
egresso do curso de Licenciatura em Pedagogia da UFLA tem uma formação
humanista, preocupado com as questões sociais e com o processo de construção do
conhecimento em escolas de Ensino Infantil, Médio, Profissionalizante e até mesmo
Superior.
O currículo do curso de Licenciatura em Pedagogia da UFLA segue as
determinações estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006) e as Diretrizes Básicas para a Formação
de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2002), e está organizado em quatro
núcleos que juntos somam 3.819 horas (UFLA, 2014).
O primeiro núcleo, organizado em três fases, tem por objetivo dar uma visão
geral sobre a organização curricular do curso “[...] bem como ensejar orientações
metodológicas no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem à distância e
a introdução à metodologia científica” (UFLA, 2014, p. 24): FASE I – Introdução à
EAD e à Metodologia Científica; FASE II – Fundamentos da Educação; e FASE III –
Seminário de Pesquisa em Educação I e II. O segundo núcleo é organizado em duas
fases: FASE I – Fundamentos da Educação; e FASE II – Seminário de Pesquisa em
Educação III e IV.
O terceiro núcleo é organizado em três fases: FASE I – Dinâmica e trabalhos
pedagógicos na escola e em ambientes não escolares; FASE II – Seminário de
Pesquisa em Educação V e Estágio Supervisionado I; e FASE III – Seminário de
Pesquisa em Educação VI e Estágio Supervisionado II. O quarto e último núcleo é
organizado em três fases: FASE I – Ciências Básicas e Metodologias de Ensino;
FASE II - Seminário de Pesquisa em Educação VII e Estágio Supervisionado III; e
FASE III - Seminário de Pesquisa em Educação VIII e Estágio Supervisionado IV.
4. Discussão e análise dos dados
Para que houvesse maior versatilidade na realização da pesquisa, permitindo que o
aluno se expressasse de maneira livre sobre determinados temas, optou-se pela
elaboração de um questionário semiaberto contendo nove questões fechadas e três
questões abertas. O questionário foi enviado para o e-mail dos 404 estudantes
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matriculados no curso de Licenciatura em Pedagogia da UFLA em todos os polos.
Destes, 47 estudantes responderam à pesquisa, cujos resultados são discutidos a
seguir.
Conforme se apresenta no Gráfico 1, os polos que tiveram maior participação
na pesquisa foram Cambuí (30%) e Lavras (26%).
GRÁFICO 1: Entrevistados/polo

Dentre os alunos entrevistados, a maior participação foi observada entre os
alunos do 5º período.
GRÁFICO 2: Participação dos períodos na entrevista

Existe a cultura de que a maioria dos estudantes de Pedagogia é do sexo
feminino. Na pesquisa no curso de Licenciatura em Pedagogia da UFLA, essa
hipótese foi confirmada quando 100% dos estudantes que foram entrevistados se
declararam do sexo feminino. Trata-se de uma questão histórica relacionada com a
cultura brasileira, que estendeu as responsabilidades da família para as profissões:
[...] historicamente ocorreu que, sem ser remunerada, a mulher ficou

6

___________________________________________________________________________
encarregada das tarefas da reprodução da força de trabalho e da
reprodução biológica do social nas esferas do privado. Enquanto o homem
responsabilizou-se pelo trabalho produtivo na esfera do público e por tal
passou a ser remunerado. A ideologia se encarregou do resto,
transformando essa rígida divisão sexual do trabalho em uma divisão
natural, própria a biologia de cada sexo. A mitificação do papel de esposa e
de mãe concretizou-se mais facilmente na medida em que casa e família
passaram a significar a mesma coisa, apesar de na verdade não o serem
(MASSI, 1992, p. 79).

Como pode ser visto nos Gráficos 3, 4 e 5, 42,55% das estudantes que
responderam ao questionário estão na faixa etária entre 25-35 anos, 63,83% delas
são casadas e 10,64% são amasiadas. A maioria já tem curso superior, sendo
44,68% graduação e 21,28% especialização.
GRÁFICO 3: Faixa etária

GRÁFICO 4: Estado civil
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GRÁFICO 5: Formação

Das estudantes entrevistadas, 57,45% atuam na área de educação, sendo
12,77% na Educação Infantil, 10,64% no Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano),
10,64% no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), 10,64% no Ensino Médio e 12,77%
no Ensino Profissionalizante/Superior. Dos 42,55% que não atuam na área da
educação, as profissões mais citadas foram: auxiliar administrativo, funcionário
público, cuidadora de idosos, secretária escolar, enfermeira e vendedora.
Sobre os aspectos diretamente relacionados ao curso de Licenciatura em
Pedagogia da UFLA, conforme GRÁFICO 5, daquelas que atuam ou têm intenção
de atuar como professoras na educação infantil 42,55% das entrevistadas julgam
que o curso contribui para sua formação.
GRÁFICO 6: Contribuição do curso para formação dos entrevistados

Podendo escolher mais de um, no questionário, as entrevistadas tiveram a
oportunidade de informar quais os aspectos mais relevantes para escolha do curso
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de Licencitura em Pedagogia da UFLA. Dentre eles, a flexibilidade/disponibilidade
para realização do curso se destacou como o motivo principal para essa opção
conforme GRÁFICO 7.
GRÁFICO 7: Motivo para escolha do curso

Sobre os aspectos positivos e negativos, as entrevistadas puderam expor
suas ideias de maneira aberta. Portanto, vale a pena destacar alguns depoimentos
(anônimos).
Aspectos positivos:
Como aspectos positivos destaco a flexibilidade, a autonomia, a
acessibilidade em uma nova ferramenta no processo de ensinoaprendizagem (EaD). Considero importante também a presença de
motivação, de interação professor-aluno, aluno-aluno, de afetividade,
mesmo que seja à distância. É um desafio à sua própria determinação, pois
apesar de termos autonomia, devemos ter um perfil que esteja ciente da
exigência, da rotina diária, e da disciplina nas aulas e nas atividades
propostas. Enfim, usufruir de métodos de desenvolvimento das Tecnologias
de Comunicação e Informação é superar algumas barreiras com o propósito
de aprender cada dia mais.
É um curso de credibilidade, confiança que pesa na formação quanto
pedagogo.
Boa assistência ao aluno. O currículo contempla disciplinas necessárias à
uma boa formação. A secretaria está sempre disposta a atender nossas
dúvidas e problemas. A logística do curso é razoável.

Aspectos negativos:
A falta de contato com os professores formadores e de um dia de aula de
fato, presencial, para tirar dúvidas direto com o professor formador. Com
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respeito a logística gostaria de destacar que, o tempo do prazo entre os
estudos e a realização das provas é ruim pois, poderíamos ter três semanas
de atividades, e a última livre para estudos e a prova presencial. Hoje temos
quatro semanas de estudo, sendo a última concomitante a de provas e
sinto-me perdida entre priorizar estudar para a prova ou realizar as
atividades da semana.
Conteúdo repetitivo e matérias desnecessárias tornaram o curso muito
distante da realidade escolar que existe. Despreparo por parte dos tutores à
distância (muitas vezes possuem erros de português graves), além de uma
estrutura que nunca considera os pontos de vista dos alunos, quando estes
reclamam em determinadas situações que ocorrem problemas. Há muito a
ser melhorado no curso.
Maior parte das apostilas são de 7 ou 8 anos atrás e não são atualizadas.
Elas trazem elementos que, naquela época eram recentes, mas agora já
temos outras informações que poderiam ser consideradas se o material
fosse revisado.

5. Considerações finais
O propósito deste relato foi firmar a viabilidade da EAD como modalidade para o
desenvolvimento de cursos de formação de professores a partir da Teoria
Humanista de Carl Rogers. Para atingir esse objetivo, foi realizada uma pesquisa
com graduandos do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal
de Lavras mediante a aplicação de um questionário semiaberto.
A partir dos dados obtidos, foi possível traçar o perfil dos alunos, identificar os
fatores que mais influenciaram sua escolha, assim como verificar os pontos positivos
e negativos do curso oferecido na modalidade EAD. Destaca-se que 100% dos
alunos que responderam ao questionário são do sexo feminino, 42,55% têm idade
entre 25 e 35 anos e 63,83% são casadas, o que nos remete a uma tendência
nacional dos cursos de formação de professores no Brasil.
Flexibilidade e disponibilidade para realização de um curso em EAD foi o fator
mais citado entre as entrevistadas, uma vez que declararam ter outras atividades
que requerem muito tempo, como o trabalho, a família e o lar. O incentivo dado
pelos professores foi um fator positivo, que deve ser destacado, uma vez que
promove a motivação para conclusão do curso. A autonomia, por sua vez, é
apontada como aspecto que aguça e aprimora as habilidades desenvolvidas no
processo de ensino-aprendizagem.
Por outro lado, aspectos negativos, como a falta do contato direto, material
didático desatualizado e conteúdo pouco dinâmico, mostram que existem barreiras a
serem superadas. Essas barreiras podem ser minimizadas com a aplicação de
ferramentas e técnicas para construção do conhecimento baseadas em teorias
humanistas, como a de Carl Rogers, que viabilizam a utilização da EAD como
modalidade facilitadora de processos educacionais.
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Resumo – O Educar à distância com dialogicidade, uma prática necessária nos
questionamentos para a docência, ratificada na construção da práxis Freireana e
reveladas nessa interação de forma efetiva com a realidade. Espaços informais
passam a não formais, na pequena propriedade rural, assistida por políticas
públicas (Rio Rural) em busca da sustentabilidade, nessa ação conjunta com a
EaD, a tecnologia de ponta manifestou-se na vida, no ecossistema capaz de
produzir, a conjugação perfeita do verbo viver. A capacidade de trazer informações
do novo, reconstruindo valores presentes para a educação no campo, hoje livre da
opressão, imposta pela ditadura, mas tamanha liberdade traz a abstração dos
ruralistas que desprezam a biodiversidade e potenciais hídricos locais, importantes
recursos naturais, evidenciados na gestão ambiental, pela drenagem excessiva do
solo. Refletindo sobre tais feitos e efeitos, não deveríamos mais cantar que:
"Nossos bosques tem mais vida"! Concepções desveladas na presente formação,
por um aluno do campo no espaço não formal de educação, propõe uma prática na
construção da participação cidadã, instituída na Constituição Federal de 1988.
Palavras-chave: EaD, sustentabilidade, docência, espaços não formais, Rio Rural.
Abstract – The Educating the distance with dialogicity a necessary practice in
questions for teachers, ratified in building Freirean practice and revealed that
interaction effectively with reality. Informal spaces are now non-formal, in the small
rural property, assisted by public (Rio Rural) towards sustainability in this joint
action with the EaD, the latest technology is manifested in life, the ecosystem can
produce, the perfect conjugation of verb live. The ability to bring new information,
reconstructing new present values for the education field, now free from the
oppression imposed by the dictatorship, but such freedom brings the abstraction of
large farmers who despise biodiversity and potential local water, important natural
resources, evidenced in environmental management, excessive soil drainage.
Reflecting on these achievements and effects, we should not sing that: ..." Our
forests have more life"! Conceptions unveiled in this training with the distance EaD
for a student field in non-formal education space, proposes a practice in the
construction of citizen participation, established in the Federal Constitution of 1988.
Keywords: distance education, sustainability, teaching, not formal spaces, Rio Rural.
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INTRODUÇÃO
Atuais políticas públicas em projeto socioambiental no Estado do Rio de Janeiro,
vem sendo aplicadas através da participação de produtores rurais nas regiões de
microbacias, recuperando e protegendo nascentes, e injetando recursos humanos e
financeiros, na implementação de práticas agrícolas na defesa do lençol freático,
das matas ciliares; saneamento básico e inúmeros benefícios a população e a região
de amortização de importante Unidade de Conservação (UC). Sob um olhar
diferenciado, promoveram o constituir verdadeiros espaços não formais de
educação, em meio aos conhecimentos transmitidos por um canal digital tecnológico
que no final de 2015 chega a região, consolidando uma rede de conhecimentos,
importantes para transpor as distâncias, entre o rural que produz e o urbano que
consome. Tais ações produzem, de forma integrada, saúde para todos a um custo
bem menor, com certo valor agregado ao produtor rural comercializando seus
produtos na recém-criada Feira do Produtor. Uma realidade diferente e triste assolou
Mariana (MG), ante a exploração de recursos minerais, de forma desmedida,
produzindo um efeito desolador com perda de vidas humanas e de grande parte da
cultura local, patrimônio natural e humano, construído por pessoas humildes,
trabalhadores incansáveis, sem de direito a férias, décimo terceiro, repouso
remunerado e outros direitos que lhe são cerceados por aspectos legais.
Vive-se após tal tragédia um novo hábito: não mais colher e sem nada poder
plantar, tamanho desastre seguiu rumo ao Rio Doce, com perda incalculável da
biodiversidade que ali existia, tamanha destruição adentrara no oceano Atlântico e
foi dispersa pela costa brasileira. Será que paralisou-se a produção, a pretexto de
reparar danos, socorrer vítimas, eliminar riscos de nova tragédia? Vale ressaltar que
tudo ocorrera dentro da legalidade brasileira, assinou-se um Termo de Ajuste de
Conduta (TAC), readequou-se a produção eliminando os riscos de nova tragédia,
ainda que sócio juridicamente autorizada, ante ao direito ambiental (EIA/RIMA 1).
Mas teriam tais riscos sido eliminados? Graduandos de ciências biológicas, através
da formação crítica recebida, contextualizam o descaso com o ambiente, uma vez
que explora-se nossas reservas minerais de forma descabida, irresponsável e de
forma equivocada, desprezando-se o estado de direito a segurança, ao ambiente
sustentável e o repúdio a ação exploratória, revelada na forma não sustentável
aplicada, nem para as gerações presentes, quer dirá as futuras!
Refletir sobre tamanha catástrofe promove a construção de reais valores para
recursos naturais, humanos e culturais em Magé (localizada no Estado do Rio de
Janeiro), dotada de relevo característico, conduz a água num curso, que leva a rios
permanentes, formadores de microbacias, importantes para a Região Hidrográfica
da Baía de Guanabara, o que poderá nos remeter a uma política austera envolvendo
todas as regiões que compõem o Parque Nacional da Serra dos Órgãos
(PARNASO), tais rios possuem um potencial hídrico natural, a ser utilizado como
1

Estudo de Impactos Ambientais/Relatório de Impacto Ambiental – que dão providências no
aspecto preventivo ou reparador, do incentivo fiscal às multas pesadas visando coibir ações
danosas conforme preceitua o art. 225, § 3º, IV da CF 88; art. 9º e 14, § 1º, I e V da Lei 6.938/81.
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fonte de abastecimento, importante na sustentabilidade presente e futura. Viver
inserido nesta estrutura protegida ambientalmente, preservando-a, e disponibilizá-la
para as gerações futuras com um percentual maior de zelo. Tal divulgação do
presente estudo de caso e de ações como a revelada no Censo EaD Brasil 2013,
que traça um perfil do discente e da docência aplicada num passado bem próximo,
resultado prático da pesquisa em busca da realidade e das modificações
necessárias ao aprendizado. O referido senso disponibiliza um dado interessante
que é muito pertinente ao estudo no respeito as características institucionais
relativas as Ciências Agrárias2, revelando que no norte, tais ciências inexistem; no
sul tem-se uma atuação que quase totaliza a soma das demais regiões, sendo
quatro no nordeste, três no sudeste e três no centro-oeste brasileiro. Tais
indicadores relativos as ciências agrárias indicam a fragilidade e o despreparo
agrário na referida região, que degrada seus recursos naturais em velocidade
vertiginosa, manifestada em queimadas e formação de pasto, enquanto que na
região sul o quadro é de austeridade e qualidade de vida, social e ambiental, seguese a esta a região o nordeste brasileiro que já demonstra um perfil diferenciado do
de outrora. Ante ao exposto, buscou-se enumerar os objetivos propostos, espera-se
que se evidencie a principal meta, esta se revela no engajamento do aluno que
estuda a distância de forma participativa, em seus comitês e conselhos que
promovem a legitimação social junto as políticas públicas. Tal feito promove novos
olhares sobre realidades locais, pela produção de pesquisas no campo da
participação, produzindo um olhar sobre tais recursos e sinalizando para a
construção da efetiva participação sobre os mesmos pela prática da cidadania.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA
Histórico de lutas e conquistas legadas ao homem do campo trazem reais
significados a cultura que erguem preceitos que mantém vivas suas tradições, fato
este muito notório, a cerca de algum tempo, na região norte do Brasil, registradas na
condenação à morte de pessoas como o sindicalista Chico Mendes, irmã Doroty
Stain, e muitos que são assassinados por atuarem no efetivo combate a usurpação
do solo, na defesa da vida em uma extensa bacia hidrográfica. Compará-la com a da
Baía da Guanabara, não em dimensões, mas nos processos que promoveram a
perda de quase toda biodiversidade de um dos mais ricos biomas do planeta, fato
comprovado e registrado por Charles Darwin num passado próximo, transformada
hoje em uma região que recebe o aporte de lixo e esgoto de grande parcela da
população carioca.
Caldart (2009), diferente de muitos autores que promovem a educação,
defende uma política diferenciada para o campo, detentor de muitos recursos, a
referida autora revela desde a face opressora sobre o campo no regime militar,
traduzindo para uma realidade de exclusão que isolou desumanamente o homem do
campo, por décadas, de uma educação de qualidade, face as grandes distâncias e
do apego total ao trabalho. Revela, ainda, que hoje a injeção de capitais no campo
não produziram efeitos esperados na formação de políticas desejáveis no processo
2

Censo na EaD 2013 - "Tabela 3.1 - conclusão".
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da educação, mesmo diante da atual libertação. Talvez, pelas circunstâncias
apresentadas neste estudo de caso, coloquemos aqui a abertura política implantada
nos últimos trinta anos, desconsiderando dez anos de transição, o que se vê é que
mesmo diante de tecnologias como modernos tratores e seus implementos, que
impulsionam a produção em grande escala e mantém no governo o velho latifúndio.
Nota-se o discreto combate a pobreza, diminuída indubitavelmente por programas
como o Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF), mas no tocante a
educação, e os ideais que eram objeto de lutas para muitos autores no regime militar
deixam de existir. Dessa forma poder-se-á lançar um convite a pesquisa revelando a
face dos sem terras que nada produzem pelo social, a não ser o estender das mãos
apropriando-se de verbas, que produzem lutas políticas a favor de partidos e de
líderes que se subverteram ante o poder. Onde revela-se como único sem terras do
país, os povos indígenas que sobreviveram e são confinados em pequenas
reservas, tratados por muitos de forma desumana, revelados na busca, supressão e
morte desses povos, que são expressos em números pela vertiginosa diminuição da
população indígena a cada senso brasileiro.
Numa espécie de contramão, ao adentrar na Amazônia nada legal, poder-seá buscar por todas regiões produtivas do país, do estado ou dos municípios que
sinalizam para nova luta para manutenção das culturas de interface, entre periferia
do urbano e do adentrar pelo campo. construindo cidades em terras, que no
passado foram destinadas a assentar ruralistas em projetos do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Boas políticas promoveram um ganho
diferenciado pela venda direta ao consumidor, eliminando a danosa figura do
atravessador. Mas se a ditadura sai de cena e temos uma opressão maior sobre o
campo pela expansão imobiliária, que avança sobre áreas históricas, a exemplo do
que vem ocorrendo em Magé, parcela-se o solo e urbaniza-se regiões históricas
rurais como o Assentamento do Alvejamento da América Fabril, administrado até
hoje pelo governo do estado e se a reforma agrária não saiu do papel até hoje, é
porque o campo não foi educado nos moldes idealizados pelos exilados que
retornam ao convívio no limiar da década de oitenta como o que fora anunciado: "um
novo alvorecer das lutas sociais por um novo projeto societário e de educação"
(FRIGOTTO, 2010, p. 31 apud ALMEIDA e CHAMON, 2012) e o que temos são
políticas de endividamento e em linhas de crédito austeras, que promovem a venda
de terras, promovendo seu parcelamento e inviabilizam a agricultura nessas regiões,
muito importantes para as cidades sustentáveis do futuro.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em conformidade com o estudo de caso, muito bem detalhado, elaborado e editado
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gerhardt e Silveira (2009) revelam
a metodologia aplicada e sua importância para o fomento as pesquisas futuras, tal
obra foi escrita e voltada para o EaD (Curso de Graduação Tecnológica). Buscou-se
dessa forma, a construção deste estudo, seu aprofundamento visa exaurir e dirimir
dúvidas quanto a experiência relatada ligada a formação docente, promovendo um
olhar que busque reconhecer e se apropriar de espaços de grande significado fora
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da escola, a exemplo do praticado na discência a partir da prática no campo, seu
cotidiano, ligado a percepção de fatores que emergem em um ambiente restaurado
por organismos micro e macroscópicos. O "Estudo de Caso" parte de políticas
públicas em educação ambiental e conservação, após sua aplicação desvela-se um
processo dinâmico e atuante na ação conjunta do pastejo rotacionado (prática
central) e a parceria de coleópteros3, no ciclo do Nitrogênio, Fósforo, Carbono e
Enxofre. Tal ciclo inclui o revolvimento do solo, sem uso de ferramentas, em
conjunto com a eliminação de parasitas do plantel de cinco vacas, promovido pela
não utilização de vermífugos, fato gerador que promove também a eliminação de
larvas de moscas e seu papel numa cadeia alimentar que culmina na reprodução do
Socó-boi uma ave Praticamente Extinta no Estado do Rio de Janeiro, conforme
Relatório publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 4. Um método
simples, mas que serve de base para produzir aprendizagem a partir da prática no
Ensino Fundamental, devendo ser previamente articulado com os eixos temáticos,
pelo Especialista, e, ainda, em disciplinas no Ensino Superior como Elementos de
Ecologia, Botânica I, População, Comunidade, Conservação e a seu tempo pela
digitalização articulada de saberes, o que poderá produzir uma didática em prol das
escolas de campo, da conservação e na consolidação de uma ética produzida neste
espaço não formal de educação em prol da cidadania participativa.
caso se admita que nesses processos de autotematização e na produção de relatos
autobibliográficos de formação, o indivíduo tem oportunidade de criar ou
transformar modos de compreender as relações com o conhecimento, com o ensino,
a vida escolar e a realidade social. Em mais de um sentido o termo iniciação é o
mais apropriado para dar conta dessas formas de compreensão destinadas a
favorecer o auto-engendramento. No que diz respeito as práticas de educação
docente, “iniciar-se no sentido proposto é familiarizar-se com as significações
pessoais e sociais dos processos de formação” e justamente essa noção cara proposta
de produção dos relatos autobibliográficos. (CATANI, 1998, p.28, grifo do autor
apud SILVA, 2009)

ESTUDO DE CASO: "CONSTRUINDO OBJETIVO PRESENTE E FUTURO"
1. Participação nos Comitês de Cidadania e Inclusão do Campo
Como forma de promover uma reflexão nessa modalidade de formação acadêmica,
deve-se fomentar a atuação junto aos comitês de cidadania e conselhos, levando a
produção da participação acadêmica, formando opiniões e defendendo valores em
defesa da rica diversidade biológica, cultural e social, trazendo aos planos diretores
subsídios reflexivos sobre a especulação exploratória em diversos seguimentos da
economia, embora a distância não permita a eleição desses espaços de maneira
formal, os mesmos poderiam compor o currículo de maneira não formal pela
capacidade do discente criticar e poder atuar na defesa desses espaços como
extensão de uma Universidade Aberta, promovendo um significado acadêmico em
3
4

Coprophanaeus bellicosus - espécie mais próxima comparada com imagens disponíveis no GOOGLE.
Disponível em: <http://www2.uerj.br/~imprensa/link.htm#topo> Acesso em: 02/06/2016.
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sua formação, desde que atue de forma ampla e participativa, conforme preceitua
nossa Constituição Cidadã. Vale ressaltar que o ambiente e sua preservação é um
devir delegado a todos de forma a preservá-lo para gerações presentes e futuras.
2. Envolvimento prático com os problemas socioambientais
Ampliar horizontes produziria um movimento em defesa do campo pela ciência,
amparada pela pesquisa, em escala acentuada, aos que dele vivem, forjando na
formação docente atual, temáticas voltadas para ética, aproximando o EaD de
diversos municípios brasileiros e de suas áreas rurais, deixando de limitá-lo a
políticas públicas em aglomerados urbanos distantes e bem próximos da realidade
da exclusão social aplicada a esses locais, pela violência produzida nas trincheiras
humanas que acobertam o narcotráfico nas grandes cidades. Áreas que possuem
potenciais hídricos, turísticos e de interesses a mineração, zonas industriais e
urbanas, deverão ser mapeadas em regiões específicas, que não destruam
valorosos recursos naturais e culturais conforme descrito neste estudo, e vivenciado
pelo país recentemente, no referido caso ocorrido em Mariana, suas proporções e
seus impactos. A atuação efetiva acadêmica produzirá consubstanciado trabalho de
interesse difuso, contendo a danosa ação conjunta de políticos nas câmaras
municipais, que legislam contra ou não priorizam a criação dessas limitações junto
ao Plano Diretor de seu município, quando aplicável. Caldart revela em seu estudo
uma postura do Movimento dos Sem Terra (MST) junto as políticas públicas:
Porque talvez isso de fato estranhe a muitos: como entender que um movimento
social, como o MST, de base social camponesa, radicalize as lutas de enfrentamento
direto ao capital e ao mesmo tempo aceite participar de debates de formulação de
políticas de governo, ainda que depois não seja considerado nelas? Uma análise
mais histórica das próprias transformações na luta pela reforma agrária, provocadas
pela própria dinâmica contraditória do capitalismo, certamente colocaria a questão
muito mais no plano dos impasses do que no da „estranheza‟ ou mesmo da
incoerência. (CALDART, 2009. Pag. 35-64)

O campo é alvo constante de parcelamento indevido do solo, onde os
empreendimentos imobiliários são projetados em prol dos lucros presentes e futuros
comprovados no mutirão pelo seguimento imobiliário que loteou toda a região
costeira do Estado do Rio de Janeiro, e avançam sobre as regiões agrícolas,
visando apenas o aumento de áreas urbanas presentes e futuras e na produção de
gigantescos empreendimentos e tributos geradores de alta renda e de importante
suporte eleitoreiro. Áreas de assentamentos históricos rurais como o Assentamento
Histórico do Alvejamento, casas da Vila Operária, entregues aos funcionários de
uma massa falida por órgão oficial do estado (ITERJ 5). A exemplo do processo
instalado em Magé na referida região, área de amortização do PARNASO região de
proteção ambiental que vem sendo invadida e loteada sem a intervenção efetiva do
poder público.

5

Instituto de terras e cartografia do Estado do Rio de Janeiro.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
3. História na produção do contexto social local
Em municípios históricos poder-se-ia produzir um arcabouço de conhecimento em
que a forma de vida humana e cultural fossem valoradas, nas tradições
remanescentes do processo histórico, muito antes da invasão de povos ibéricos
sobre o continente sul-americano. A resistência indígena, o aporte humano do
negro, como força de trabalho, modifica a cultura desses povos, que fazem parte de
nossa história sinaliza com a pluralidade de pensamentos e ideais. Para que não
percamos essas memórias, é necessário a apropriação dessas questões pelos
atuais ruralistas, seja no entrave na ocupação dessas regiões, que desvelam
problemas idênticos ao da Floresta da Tijuca, que foi totalmente recuperada,
tornando-se importante região turística de grande valor histórico e paisagístico. Urge
a sociedade e a educação, independente da modalidade, intervir nesse processo de
degradação do PARNASO, administrado pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), de forma a não intervir no entorno,
alegando que a região é área de amortização, da região que alegam estar fora de
sua jurisdição (abaixo da cota 100), ainda que se produza significativos danos as
suas bases. Ao EaD, a Educação Básica, ao Ensino Fundamental e Médio e ao
espaço não formal instituído, mais esse valoroso aspecto a ser agregado, agora não
só nas atividades práticas para a docência, pois se observarmos as ações atuais
impostas a essa importante região natural e histórica para o país, em risco iminente
de perda desse excelente material pedagógico e didático de nosso estado.
Preservar esse patrimônio pouco custaria hoje, pela riqueza natural existente na
biodiversidade, no cultural, socioambiental e econômico para o município de Magé,
pois este é um dos quatro municípios formadores dessa importante área de
preservação que, num passado próximo e distante, pertenceram a Magé como
região única.
4. Realidade digital associada ao uso de tecnologias na construção da participação
Objetivou-se, ainda, trazer a questão da antidialógica presente no impedimento ao
fluxo da informação, fato impeditivo e restritivo que leva o aluno ao fracasso escolar
ou a um baixo rendimento, revelado por diversos pesquisadores como fonte de
exclusão e não como evasão, pois não é o discente que promove o caráter
impeditivo. Índices oficiais de exclusão é uma realidade em toda formação, do
Ensino Fundamental ao Ensino Superior teremos sempre esse agente pernicioso e
anti social aplicado a prática educativa. Mas o porquê desta questão não contemplar
sua realidade cruel ante o processo educativo, será que nos atrelamos a rotulação
de um termo muito empregado que, transfere as competências atribuídas ao fato a
uma suposta evasão?
Poder-se-ia propor em primeira instância a formulação de uma proposta ao
discente do EaD, que formule uma prática nesses importantes espaços não formais
a serem edificados pelo efetivo emprego da educação, a ser quantificado e
qualificado para o próximo congresso sob a égide dos direitos humanos, não
aqueles internacionais, mas dos interpessoais, ao que pretende-se propor nessa
conclusão de trabalho da seguinte forma:
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a) Buscar na comunidade local dez crianças, que seus pais ou responsáveis
estejam planejando colocá-la na rede pública ou particular. Com esse público ter-seá que construir uma ficha própria, com todos os dados referentes aos envolvidos:
responsáveis e seu educando.
b) Vale ressaltar a importância do cadastro para submissão da proposta de
trabalho, uma vez que poder-se-á compilar um banco de dados pelo organizador dos
congressos que se sucederem a este.
c) A proposta chave com o grupo é construir a criança crítica em dez
momentos, serão dez eventos, e dez propostas críticas envolvendo um mínimo de
dez discentes, sendo cinco pedagogos, dois graduandos em ciências, um graduando
em matemática, um em administração (não precisa ser licenciando). Poderá haver
modificações, porém o administrador é importante para a análise apurada do
processo na produção da atividade.
d) Tal prática e envolvimento deverão produzir reflexos práticos não só na
formação da criança crítica, mas no envolvimento da cidadania, por discentes, pais
ou responsáveis, e no nível pertinente a idade da criança, pois existe compreensão
e uma bagagem a ser trabalhada pelo grupo, tanto no ponto de vista pedagógico, da
formação discente para a docência aplicada e na produção do mais capaz, em
múltiplos aspectos.
e) Este aspecto é introdutório e poderá ser trabalhado tanto na organização
do congresso (até a data de sua efetivação) ou mesmo num pequeno evento
participativo, pois vejo nos congressos uma passividade por inscritos que participam
para contar pontos de atividade acadêmica. Essa seria uma prática em prol de uma
teoria a ser difundida dentro da EaD, na busca da construção da cidadania
participativa pela prática, pelas propostas dos envolvidos, porém tudo deverá ser
compilado pelo organizador como se fosse uma proposta a ser medida ano a ano,
em todo congresso que houver envolvendo o ensino nesta modalidade.
f) A presente proposta se enquadra no estudo de caso ora apresentado,
conforme preceitua o método utilizado, mas deixa-se clara que é uma proposta de
processo prático em prol da transformação social e participativa dos trinta
participantes envolvidos e ao que se atribui significativa participação dos discentes
de pedagogia face a necessidade contínua de transposição didática para os dez
eventos propostos para dez crianças. Fica a cargo do diálogo estabelecer
modificações, uma vez que esta é uma proposta em que não se teria espaço para
formalizá-la pela limitação do número de páginas, e sua articulação dentro do estudo
de caso ora descrito.
5. Formação docente que possa ser aplicada ao campo
Evidências apontam fatores que se tornam impeditivos, pela não produção da
verdadeira educação pregada por Freire, capaz de proporcionar habilidades e
competências. Revelada como fator fundamental para o campo, na construção de
significados para os eixos temáticos do ensino fundamental, pois sua proximidade
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com tais espaços não formais de educação, propiciam ambiências ricas, cheias de
significação não utilizadas, pela imposição do espaço formal institucional que confina
o aluno, produzindo alienação, falso suporte, confinando-os a uma rede de ensino
inadequada. A referida rede o conduz a uma certa distância da realidade social, que
desestimula e o conduz a necessidade de formulação específica pautada num
mundo repleto de significados que possibilitam uma educação problematizadora, na
realidade emergente produtora da consciência (Freire, 1987). Em meio aos objetivos
descritos e a esse fato vigente e ignorado é que se propõe este estudo de caso,
promova na EaD um modelo de educação pautado nessas particularidades culturais,
nos direitos sociais contidos inerentes ao meio rural (MEC, 2007). Um desvelar
positivo revelado na pesquisa sobre Educação do Campo: O Estado da Arte de
Teses produzidas entre 2001 a 2011 (ALMEIDA e CHAMON, 2012) as quais
reconhecem, o que se propõe e impõe ao campo, seja na construção de importantes
habilidades e competências pautadas na ética em produzir uma educação moderna
repleta de significados contextualizados nos espaços e na apropriação dos mesmos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Lançando um olhar sob o presente estudo, e buscando o real significado dos
anseios políticos a seu tempo, espera-se pela prática e reflexão que se busque um
processo libertário diferente do que estamos inseridos, seja no campo ou mesmo
numa cidade, pois há mais de três décadas, que se busca incluir, mas sem dar a
devida importância a cultura científica e humana voltada para uma pedagogia
diferenciada, ou ainda, através da pesquisa promover a ciência social participativa,
incluir para atingirmos níveis de criticidade para manter a sustentabilidade nos eixos
socioambientais, políticos e econômicos. Urge enfim trazer o EaD para o campo da
participação, o verdadeiro suporte defendido por autores, uma vez que o meio rural
ficou distante de tudo, inclusive de suas lutas ante a liberdade que precisava existir e
ante a esta migram sem saber onde seus novos ideais foram parar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos um momento ímpar na educação, um momento histórico na política, uma
experiência forte com o assistencialismo revelado no combate a fome de muitos
brasileiros. A temática humanismo é algo difícil de alcançar sem a participação,
mesmo ao lado da educação não mais distante, urge tornar a sua efetivação uma
modalidade que revela o social que liberta das amarras os marginalizados, os
conduzidos ao fracasso seguido de exclusão (SILVA e BRAGA, 2011).
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Resumo - O presente trabalho objetiva relatar a prática da formação de
professores através da pesquisa. Para isso, narramos os desdobramentos de uma
atividade de pesquisa realizada em uma escola de Ensino Fundamental na cidade
de Montanha/ES, proposta pela disciplina Pesquisa Extensão e Prática Pedagógica
I, do Curso de Pedagogia na modalidade a distância da Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES). A atividade de pesquisa objetivou refletir sobre a
visibilidade dos profissionais de apoio da educação, bem como, relatar quem são
esses profissionais e qual a sua real importância e participação no ambiente
educacional da instituição. A metodologia da pesquisa foi revisão bibliográfica,
pesquisa de campo e levantamento de dados a partir da observação in loco e
entrevista composta por questionários abertos e semiabertos. No tocante à
pesquisa realizada, concluímos que o profissional não está totalmente inserido no
Projeto Político Pedagógico da escola nem nas tomadas de decisões, ainda
existem falhas. Em relação à formação de professores através da pesquisa,
podemos afirmar que a imersão do futuro docente faz-se extremamente necessária
a fim de possibilitar um olhar mais profundo da realidade educacional, podendo ser
vivenciada por meio da pesquisa, que permitirá ao docente em formação
experimentar, analisar, observar, indagar, construir e desenvolver conhecimentos
através da prática, estimulando o desejo investigatório, tornando-o hábil a
minimizar possíveis problemas do cotidiano escolar.
Palavras-chave: Educação, formação pela pesquisa, profissionais de apoio.
Summary - This paper aims to describe the practice of teacher education through
research. For that, we narrate the unfolding of a research activity carried out on a
primary education school in the city of Mountain / ES, proposed by discipline
Research Extension and Teaching Practice I, Pedagogy course in the distance of
the Federal University of Holy Spirit ( UFES). The research activity aimed to reflect
on the visibility of education support professionals, as well as report who these
professionals and what their real importance and participation in the educational
environment of the institution. The research methodology was a literature review,
field research and survey data from the on-site observation and interview
composed of open and half-open questionnaires. Regarding the survey, we
conclude that the trader is not fully inserted in the school Pedagogical Political
Project or in decision-making, there are still flaws. With regard to teacher training
through research, we can say that the immersion of future teacher makes it
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extremely necessary to enable a deeper look at the educational reality and can be
experienced through research that will allow the teacher training experience,
analyze, observe, inquire, build and develop knowledge through practice,
stimulating investigative desire, making it able to minimize possible school everyday
problems.
Keywords: Education, training through research, support professionals.

1. Introdução
O presente estudo é um relato de experiência descritivo-narrativo da atividade de
pesquisa proposta pela disciplina de Pesquisa Extensão e Prática Pedagógica I,
ofertada no segundo módulo do Curso de Graduação em Pedagogia EAD
(Educação a Distância), no Polo UAB/UFES de Montanha/ES, localizado no Extremo
Norte do Espírito Santo. No intuito de melhor capacitar e preparar os futuros
educadores para desafios que por ventura possam sobrevir, a formação de
professores através da pesquisa, proporciona o conhecimento por meio da prática e
da experiência, pois é pela vivência e por um olhar mais amplo que o mesmo irá
adquirir saberes que o tornará apto a identificar situações adversas, bem como
desenvolver e executar projetos de pesquisa que visem benefícios sociais e
educacionais e refletir sobre suas práticas a fim de aperfeiçoa-las.
A disciplina de Pesquisa Extensão e Prática Pedagógica I propôs a união da
teoria com a prática, o que nos possibilitou a reflexão sobre os desafios e
conhecimentos que encontraremos ao longo de nossa atuação em campo, nos
aproximando da realidade profissional futura e contribuindo, em muito, para a
melhoria de nossa formação enquanto acadêmicas. A pesquisa, vivenciada no
ambiente natural de nossa futura profissão é demasiadamente importante, pois nos
torna testemunhas de uma saber que se elabora e reelabora, expondo-nos às
vivências dos profissionais que ali trabalham. O que nos proporciona uma visão
ampla e minuciosa do contexto escolar, seus pontos positivos, negativos e conflitos
cotidianos.
A atividade de pesquisa teve como objetivos principais ponderar a cerca da
visibilidade dos funcionários de apoio escolar (merendeiras, zeladoras, e porteiros)
na Escola Municipal de Ensino Fundamental Domingos Martins e se a instituição
cumpre o que está proposto nos documentos oficiais, colaborando para a formação
e o desenvolvimento profissional destes funcionários. Não podemos deixar de frisar
que esta experiência se deu através de muitas observações como discentes, sobre o
tratamento, a valorização/desvalorização e o grau de importância dado aos
profissionais de apoio dentro do ambiente escolar.

2. Formando docentes pela pesquisa
O Curso de Pedagogia em sua grade curricular abarca a disciplina Pesquisa
Extensão e Prática Pedagógica, que de acordo com o calendário acadêmico se
estenderá até o final do curso, cujo objetivo é realizar vários tipos de pesquisas.
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Segundo o Projeto Pedagógico do curso do ano de 2014, a disciplina deve:
(...) produzir saberes e práticas sobre os diferentes espaços educativos a
partir de conceitos e linguagens próprias das metodologias de pesquisa,
com ênfase nas várias etapas que caracterizam os processos de
investigação científica e assumindo como referências as dimensões
socioculturais, políticas, artísticas e ambientais da educação.

A UFES trabalha com o intuito de formar e capacitar profissionais envolvidos
na produção e difusão do conhecimento científico e este objetivo da universidade
vêm se concretizar através da disciplina de Pesquisa Extensão e Prática
Pedagógica. Podemos destacar esta disciplina como uma ferramenta imprescindível
para a formação de um perfil de um profissional com visão e postura científica,
dotado de concepções e ações futuras de extremas habilidades e execuções no
decorrer dos processos educativos gerais. Esta disciplina possui atividades que
ligam a teoria com a prática e esta ligação se desenvolve através das pesquisas,
sejam elas pesquisas bibliográficas ou pesquisas de campo, estas atividades
ajudam na construção intelectual individual e autônoma do acadêmico, fazendo com
que adotemos uma postura crítica e indagadora, o que pode nos tornar aptas para
minimizar e contribuir para uma possível resolução de problemas futuros na
condição de profissionais atuantes, como nos aponta Pedro Demo (2003, p. 02):
Educar pela pesquisa tem como condição essencial primeira que o
profissional da educação seja pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa
como princípio cientifico e educativo e a tenha como atitude cotidiana (...).
Não se busca um profissional de pesquisa, mas um profissional da
educação pela pesquisa.

Desta forma, acreditamos que a pesquisa tem a finalidade de nos preparar
para os desafios contemporâneos de uma sociedade que está em constante
mudança social, política, cultural, ideológica e outras, que refletem em diversas
áreas e em especial na área da educação e para que haja um ensino de qualidade é
preciso buscar cientificamente melhorias para este ensino através da pesquisa.

3. A visibilidade dos profissionais de educação como atividade de
pesquisa
O interesse pelo tema desenvolvido na atividade de pesquisa nasceu a partir da
vivência como discente e o inquieto interesse já existente sobre o tratamento, a
valorização e o grau de importância dado aos profissionais de apoio dentro do
ambiente escolar. Entramos em comum acordo e considerando como uma
oportunidade ímpar, vivenciamos e imergimo-nos na condição de alunas
pesquisadoras nesta gostosa experiência e optando por desenvolver a pesquisa
voltada para a temática “Os profissionais invisíveis da educação”.
Percebemos portanto, que a educação brasileira é ainda falha no que diz
respeito à composição dos profissionais da educação dentro do ambiente escolar,
visto que parte desses profissionais não se sentem motivados e entusiasmados para
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realização de um trabalho efetivo, trazendo consequentemente resultados
insatisfatórios para o processo educacional, conforme aponta Paro (2001, p. 123),
“sem a confiança e o empenho dos que fazem o ensino, não é razoável esperar
qualquer êxito das soluções e propostas que são apresentadas pelos que elaboram
e estudam as políticas educacionais."
Não obstante a todas as especificidades e limitações encontradas no âmbito
escolar, acreditamos que a educação é a fonte do desenvolvimento humano, social
e cultural e que a escola é uma instituição social estratégica para formar cidadãos
críticos, participativos e conscientes de suas ações. Assim, seguindo as Diretrizes
do Plano Nacional de Educação (2002), “a educação escolar não se reduz à sala de
aula e se viabiliza pela ação articulada entre todos os agentes educativos docentes, técnicos, funcionários administrativos e de apoio que atuam na escola”,
nos propomos a conhecer a visibilidade atribuída aos profissionais de apoio da
Escola Municipal de Ensino Fundamental “Domingos Martins” em Montanha/ES.
Quando falamos de profissionais da educação, logo nos vem em mente:
professores, diretores e coordenadores, porém "todos os que têm presença
permanente no ambiente escolar, em contato com os estudantes são educadores,
independentemente da função que exerçam" (MEC, 2004, p.16), posto que esses
profissionais apresentam-se como meros coadjuvantes no cenário educacional, com
pouco destaque, reconhecimento e visibilidade dentro das escolas estando quase
sempre no anonimato da educação, daí a necessidade de reflexão sobre o assunto.
Para conhecermos a visibilidade dos então profissionais de apoio foi
necessário descrever alguns objetivos a fim de melhor nos direcionarmos dentro do
campo a ser pesquisado e mantermos o foco sobre o tema, traçamos como objetivos
principais a importância dos funcionários de apoio escolar (merendeiras, zeladoras,
e porteiros) e se a instituição cumpre o que está proposto nos documentos oficiais,
tais como: LDB 9394/94 e a cartilha do MEC do Programa Nacional de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares, que respaldam a tão merecida importância
à estes profissionais. Visto que com base na LDBEN 9.394/96 é que surgiu a
problematização: Porque a lei assegura o direito desses profissionais e na prática
isso é ignorado, muitas vezes, por gestores e órgãos competentes? Tivemos
também o intuito de observar se na prática são realizados os treinamentos e se os
órgãos públicos responsáveis pelas capacitações estão comprometidos com o
desenvolvimento profissional dos funcionários de apoio.
Como discentes, refletimos sobre o efeito destes objetivos e sentimos a
necessidade de utilizar a entrevista com o propósito de não ferir a individualidade
dos entrevistados e de deixa-los confortáveis para participar, de forma que não
houve a necessidade da identificação do participante, a fim de não expô-lo e
preservar a sua identidade. Buscamos todos os envolvidos neste cenário tendo cada
um o seu grau de importância no processo educacional.
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3.1 Metodologia
Para concretização da pesquisa exploramos sites científicos, buscando diversos
referenciais teóricos. Tomamos também como metodologia a pesquisa de campo, o
levantamento de dados e a utilização de entrevista composta por questionários
abertos e semiabertos (entrevistas). Nossa pesquisa buscou os diversos
profissionais da área da educação com objetivos de conhecer quais são as
atividades realizadas pelos gestores para valorizar e oferecer visibilidade aos
profissionais de apoio. Foram entrevistados no total, sete pessoas, entre elas,
serventes, coordenadores, estudantes e a secretária de educação do município.
Inicialmente houve certa preocupação por parte de alguns profissionais da
escola e como consequência teve trabalhadores e alunos “selecionados” pela
coordenação de um turno, onde percebemos certa apreensão em relação ao que
seria perguntado aos serventes, fato que se confirmou ao final da entrevista quando
fomos indagadas a respeito do que teriam respondido os nossos entrevistados e se
realmente entrevistamos as pessoas que foram criteriosamente selecionadas.
Entrevistamos um representante de cada turno da instituição, sendo dois alunos,
dois representantes dos funcionários de apoio, dois coordenadores, porém apenas
um participou da pesquisa o outro se recusou e a gestora do município, a secretaria
de educação. No questionário foram feitas algumas perguntas iguais para todos os
entrevistados, exceto o aluno, com o propósito de sabermos se na prática é
realizado os treinamentos e se os órgãos públicos responsáveis pelas capacitações
estão comprometidos com o desenvolvimento profissional dos funcionários de apoio.
3.2 Resultados
No desenlace desse processo investigatório constatamos grandes divergências nas
respostas dos envolvidos na pesquisa. Quanto à visibilidade e importância desses
profissionais dentro do ambiente educacional, percebemos que as serventes se
sentem “queridas” pelas pessoas, mas ao mesmo tempo acreditam que o cargo que
ocupam as inferiorizam e não são valorizadas pela maioria das pessoas. A visão que
se tem das serventes é que são “boas, trabalhadeiras, que cumprem o seu papel” e
que são “indispensáveis em suas funções”.
Quanto às tomadas de decisões na escola e participação na elaboração de
documentos e projetos constatamos as contradições e divergências. Os profissionais
de apoio afirmam que não participam, e que não há comunicação efetiva e direta. A
equipe gestora afirma que existe participação sim e na fala da Secretária de
Educação essa participação “não acontece diretamente”.
Em todas as profissões e também em alguns momentos da vida,
mediante a tantas mudanças que surgem para melhorar o desempenho profissional
e até mesmo pessoal, surge também, as reciclagens, capacitações, enfim, formação
inicial e continuada para auxiliarem nessa metamorfose. Estas formações
possibilitam a aquisição de novos conhecimentos específicos para as áreas
ofertadas e para fortalecer esse direito diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
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Nacional (LDBEN, lei n. 9.394/96) que veio para provocar os poderes públicos
quanto a essas formações.
A lei traz a importância da formação continuada em vários de seus
artigos, o artigo 67 que estipula que os sistemas de ensino deverão promover a
valorização dos profissionais da educação, traz em seu inciso II o aperfeiçoamento
profissional continuado como uma obrigação dos poderes públicos, inclusive
propondo o licenciamento periódico remunerado para esse fim (...). No que diz
respeito à educação profissional de modo geral, a lei coloca a educação continuada
como uma das estratégias para a formação para o trabalho (art. 40).
A realização desta atividade possibilitou a apresentação desta pesquisa em
dois momentos, no primeiro momento, fizemos a apresentação do trabalho em um
seminário, em conjunto com alunos do curso de Pedagogia do Polo UAB/UFES,
localizado no município vizinho em Pinheiros-ES, que dista 50 km do nosso
município. Neste encontro tivemos a presença da coordenadora do nosso polo como
ouvinte.
No segundo momento, apresentamos na 1ª semana acadêmica do Polo
UAB/UFES de Montanha, que teve como tema: Formação de professores:
concepções, reflexos e intervenções, realizada no período de 26 a 28 de Outubro de
2015, no qual tivemos palestras, oficinas, exposições de livros entre outros. Neste
evento, a coordenadora do Polo UAB/UFES Montanha era anfitriã e mestre de
cerimonia.
Para nossa surpresa, ao abrirmos o folder de divulgação do evento que nos
foi entregue, deparamos com os nomes de todos os profissionais atuantes no polo,
da coordenação ao vigia, o que nos trouxe uma emoção muito grande e no momento
da apresentação do nosso trabalho fizemos questão de frisar e parabenizar a atitude
que a coordenadora teve e percebemos que no processo de desenvolvimento e
funcionamento de qualquer instituição não é possível construir um espaço com um
ambiente auspicioso senão tivermos a contribuição dada pelas mãos de cada
funcionário.
O encerramento do seminário foi marcado com uma palestra que ressaltava a
importância de “educar para valores”, ao fim desta palestra, a coordenadora chamou
os funcionários de apoio do polo e apresentou-os a todos, fazendo um breve
apanhado com relação à função, tempo de serviço e a relevância de cada um na
instituição, ao final o polo ofertou brindes aos participantes da semana acadêmica,
que foram sorteados e entregues pelos funcionários do polo.
Podemos constatar que a nossa pesquisa trouxe resultados satisfatórios que
visivelmente refletiu nas ações do polo UAB/Montanha-ES, do qual fazemos parte,
mudando a prática de tratamento em relação aos funcionários de apoio da
instituição. Tais mudanças refletiram também nos alunos do polo que passaram a
compreender a real importância desses profissionais e mudaram o trato para com os
mesmos, passando a cumprimentar e até dialogar com eles nos intervalos dos
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encontros, percebemos também a preocupação dos discentes em procurar conhecer
os profissionais pelos seus respectivos nomes, deixando notório que, “a educação é
vista como garantindo a humanização do homem na medida em que ela possa
contribuir diretamente para a construção do próprio sujeito (SEVERINO, 2006,
p.625)”.
Notamos também que os profissionais passaram a ser reconhecidos nos
eventos realizados no polo, como, seminários e outros, tendo os seus nomes
inclusos nos folders das apresentações e sendo sempre lembrados nas datas
comemorativas e nos momentos de agradecimentos.
Através desta pesquisa, que nos trouxe resultados positivos, percebemos a
necessidade do desenvolvimento de ações que possibilitem sempre a visibilidade
destes profissionais, pois cada profissional traz consigo sua parcela de contribuição
para o processo de desenvolvimento do trabalho no âmbito educacional, as pessoas
são distintas na contribuição do processo de ensino-aprendizagem e devem
estabelecer relações dialógicas com todos os envolvidos neste processo para que
possa se oportunizar meios estratégicos educacionais que compreendam o pensar
deste profissional diante da diversidade, respeitando e valorizando sempre a
diferença como uma característica humana.
Ressaltamos que o uso das imagens a seguir foi autorizado pelos
componentes da foto.

Figura 1: Apresentação e agradecimentos aos funcionários de
apoio do polo (1ª Semana Acadêmica do Polo UAB de
Montanha/ES). 2015.
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Figura 2: Folder de evento realizado no polo, contendo o nome
dos funcionários. 2015.

4. Considerações
A pesquisa é fruto da contribuição e construção do perfil profissional do acadêmico,
no entanto, depois deste primeiro contato com esta atividade, reconhecemos que se
não há pesquisa, nada pode ser mudado e para que haja pesquisa é preciso haver
profissionais com formação voltada para o processo de transformações no tocante
da prática diária. E para que estas transformações ocorram a instituição de ensino
superior deve se empenhar na formação de futuros pesquisadores, como afirma
Demo: “Pesquisa é o processo que deve aparecer em todo o trajeto educativo”.
(DEMO, 1997, p.16)
Diretamente relacionada a percepções de problemas existentes, a pesquisa
traz como benefício o crescimento profissional e institucional, utilizando-se de
análises com olhar clínico, crítico e preciso para que ocorra a mudança progressiva.
Como acadêmicas de uma instituição de ensino superior onde a pesquisa na
formação se faz presente, corroboramos com Gil (1999, p. 42), quando diz que
pesquisa é “o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método
científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas
mediante o emprego de procedimentos científicos”, trazendo a necessidade de
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investigações no processo educacional e melhorando as capacitações ofertadas,
pois se cada docente fizer uma pesquisa com o intuito de aperfeiçoar o seu trabalho,
a construção de conhecimentos científicos será de grande importância para o
coletivo e juntos poderão desenvolver ações estratégicas embasadas nos problemas
encontrados para minimizá-los ou cooperar para solucioná-los.
Não pretendemos deixar uma ideia pessimista ou de desalento, quanto à
realidade que encontramos durante a atividade de pesquisa. Mas sim, uma ideia
positiva do resultado da mesma, na qual, a prática em relação à invisibilidade dos
profissionais de apoio do Polo UAB/UFES Montanha foi modificada após a
apresentação da pesquisa. Portanto, podemos afirmar que a formação através da
pesquisa e a divulgação da mesma em atividades de extensão, geram ideias
comprometidas e iniciativas que saiam do imaginário e vista-se da realidade,
evidenciando a importância e urgência em se adotar a pesquisa em todos os
âmbitos da vida do profissional e sua importância na/para formação de cada
individuo.
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Resumo: Neste trabalho levamos em consideração a importância da formação
acadêmica, refletindo sobre os aspectos gerais da mesma. No caso da turma de
Pedagogia em questão, abordamos a proposta da metodologia de Ensino a
Distância, que têm suas vantagens diante da realidade social atual, mas que não
pode desprezar a abordagem humanista onde o aluno é valorizado e ocupa o espaço
principal, também destaca - se os momentos de interação social e as relações
afetivas. Argumentamos ainda a respeito da relevância da formação por meio da
pesquisa científica, através da qual o acadêmico tem a oportunidade de associar a
teoria à prática, por meio de intervenções direcionadas, problematizadas e que
colocam o discente diante da investigação e da ação, promovendo a construção dos
seus saberes por intermédio da inserção reflexiva na prática docente diária. Nesse
sentido corroboramos com Amaral (2010), parte do trauma inicial vivido pelos
acadêmicos referente e experiência com a pesquisa se dá devido ao fato de
desconhecerem as contribuições da mesma na sua formação. Daí enfatizarmos a
amplitude da experiência como algo marcante e transformador, algo impossível de
ser esquecido com o tempo, pelo contrário, pela legitimidade da experiência será
assimilado na vida pessoal e profissional.
Palavras-chave: Educação a Distância, humanismo e experiência.

1 Introdução
O presente trabalho pretende descrever as aprendizagens relacionadas a educação
a distância, o humanismo e a pesquisa científica vivenciados no curso de Pedagogia
EAD, no Polo UAB do Munícipio de Montanha, através do relato de experiência das
alunas, explicitando a importância da pesquisa na formação acadêmica e também
destacando o valor das relações afetivas no processo de aprendizagem.
O objetivo principal da pesquisa foi ressaltar a indissociabilidade entre a
pesquisa e a formação acadêmica e sobretudo, apontar a pesquisa científica como o
melhor caminho para a transformação das realidades sociais que nós, como
acadêmicas temos por desafio promover. Para embasar teoricamente nossa pesquisa
usamos Gil (1946), e Amaral (2010), dentre outros. A metodologia utilizada se deu
através da narrativa da experiência e da busca bibliográfica.
A ênfase foi dada sobre a experiência de uma das alunas pois, acreditamos no
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potencial da experiência no sentido proposto por Larrosa (2002), onde a experiência
permeia aquilo que nos passa, nos acontece e nos toca. E é essa experiência efetiva
que nos transforma enquanto seres humanos e nos torna capazes de produzir
realidades melhores. Principalmente no tocante a formação de pedagogos, que serão
formadores de crianças, antes de tudo há de se considerar nesse sentido a formação
enquanto cidadãos, anteriormente a formação profissional.

2 Relato da experiência individual no curso de pedagogia
Atrevo-me a escrever na primeira pessoa, para situar o leitor no contexto e importância
dessa experiência. Ao contar minha história, espero deixar claras as mudanças no
percurso de vida (pessoal e profissional) que a formação em andamento tem
proporcionado.
Nasci e me criei no munícipio de Montanha/ES, quando completei 10 anos de
idade comecei a ajudar minha mãe no pequeno comércio que ela administra até hoje,
crescendo e assumindo cada dia mais responsabilidades. Por outro lado, devido a
algumas experiências vividas no decorrer do meu trajeto como aluna, fui me deixando
desmotivar e desacreditando do meu potencial para aprender. Afinal, como sabemos,
a relação entre professor e aluno pode tanto contribuir como atrapalhar o processo de
aprendizagem. Como Vygotsky (1984) afirma, a interação social e a mediação são
fatores marcantes na formação do sujeito, o que torna ainda mais relevante o papel
do professor como mediador da aprendizagem do aluno.
Concluí em 2004, o ensino médio e como previsto não quis dar continuidade
aos estudos e por ter uma profissão em mãos acabei me acomodando. Durante 10
anos desempenhei as funções de vendedora e depois de caixa da loja até que em
2014, o Polo UAB de Montanha abriu a inscrição para o vestibular que ofereceria
vagas nos cursos de Pedagogia, História e Filosofia. Motivada por uma amiga, fiz
minha inscrição e no dia marcado realizei a prova, confesso que bastante
desanimada, pois não conseguia me ver de novo voltando a uma sala de aula.
Para minha surpresa, fiquei em primeiro lugar na lista dos que não tinham feito
opção por cotas. Esse sentimento de conquista já começou a despertar algo novo,
desejei aproveitar a oportunidade que a vida estava me dando, afinal de contas,
depois que se tem família estabelecida e filho fica mais difícil voltar a estudar. A
Educação a Distância chegou para encurtar esses espaços, antes inalcançáveis para
alguns e criar oportunidades que não existiam.
Descobrir a pedagogia mudou minha vida para sempre. Assim que comecei o
curso, consegui ser contratada na rede municipal para trabalhar na área da educação
e isso tem feito uma diferença enorme na minha formação. Essa experiência tem tido
o valor de um estágio na minha formação, tem sido “um instrumento valioso para
desenvolver a postura crítica e proporcionar o referencial teórico-prático necessário
ao profissional que exigem os tempos atuais [...]” (Almeida, 1994, p. 42). A medida
que aprendo na prática do dia a dia, aprendo a teoria das disciplinas que vão surgindo.
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A prática me põe frente a realidade da profissão sem ilusões ou expectativas falsas e
a teoria enobrece a minha prática diária à medida que vai apontando o valor de cada
coisa e me tornando uma profissional que tem consciência da sua prática. Também
passei a ser uma mãe muito melhor a medida que tenho aprendido mais sobre a
infância como um todo.

3 A importância das TICS no ensino a distância
No início tivemos que enfrentar a adaptação com a nova rotina, a adequação as
ferramentas da plataforma e o mais interessante, a descoberta deste método de
ensino, onde o aluno passa a ser o responsável pelo seu aprendizado.
As tecnologias da informação e da comunicação (Tics) nesse processo de
aprendizagem a distância são fundamentais. Todas as ferramentas disponibilizadas
colaboram para o bom andamento do processo, cada uma com sua particularidade
vai ganhando valor à medida que vamos aprendendo a dominá-las e fazer o devido
uso.
A proposta da EAD se dá justamente ao nos colocar frente a essa educação
onde a cada dia nos descobrimos capazes de construir nossos saberes. Afinal a
informação nos dias atuais está disponível em todo tempo e em todos os lugares, os
meios de comunicação promoveram essa mudança. Com isso o professor (tutor)
passa a ocupar o papel de mediador e não de detentor do conhecimento e o aluno
passa a ser o responsável pela produção dos seus saberes, cada um irá determinar
onde quer chegar, até onde está disposto a ir. Essa transformação apontada por
Lopes (2009), entre a abordagem tradicional (foco no professor) e a abordagem
humanista (onde o foco está no aluno) é algo grandioso.
Os encontros presenciais semanais são de fundamental importância, sem eles
a qualidade do nosso saber estaria comprometida. É através desses momentos que
as relações humanas se estabelecem, vínculos são criados e o professor tem a
oportunidade de se voltar para o aluno, agindo como facilitador da aprendizagem do
mesmo. É também importante relatar a oportunidade de ser o mediador, proposto por
Vygotsky (1984), que vai entender até onde o aluno já alcançou e a partir de aí poder
estimulá-lo a ir mais longe. Segundo Mizukami (1986 apud Lopes, 2009) a ênfase
dessa teoria humanista ocorre por meio das relações interpessoais e do crescimento
que delas resulta.
Diante dessa realidade nos sentimos bastante privilegiadas de estar recebendo
uma formação com tanta qualidade, sem precisar sair da nossa cidade e ainda indo
ao Polo apenas uma vez por semana, visto que isso permite que o aluno se organize
da melhor forma entre trabalho, família e estudo.
As novas tecnologias têm facilitado o acesso ao conhecimento, no entanto não
podemos desmerecer a importância do espaço escolar, para o aprendizado. Segundo
Vygotsky (1984 apud Lopes, 2009) a sala de aula é, sem dúvida, um dos espaços
mais oportunos para a construção de ações partilhadas entre os sujeitos. Paulo Freire
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também salientou a importância da relação entre o professor e o aluno e relação de
diálogo entre eles, destacando que é necessário que o professor acredite no valor
desse diálogo como ferramenta transformadora do homem como um todo.
[...], o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias
de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de idéias a
serem consumidas pelos permutantes (FREIRE, 2005, p. 91).

Ao agir dessa forma, o professor assume uma postura mais humana em sua
prática pedagógica, onde não apenas transmite conhecimentos, não apenas media o
saber, mas também é capaz de partilhar suas experiências com os alunos, numa
relação de horizontalidade.
A experiência proposta por Larrosa (2002), é de uma pedagogia que permeei
o sentido e o que tem feito sentido nesse tempo em que estamos cursando pedagogia,
acima de tudo tem sido nossos momentos de encontro presenciais onde temos
compartilhado os aprendizados, as dificuldades, temos também aproximado nossas
vidas na busca por um objetivo comum. Confraternizamos ao final dos encontros e
saímos de lá fortalecidos para a jornada individual que cada um precisa trilhar.

4 Entendendo a dinâmica da disciplina de PEPP
O Curso de Pedagogia realizado no Polo UAB de Montanha, conta com uma proposta
semipresencial, que é o regime adotado pela UFES. Dessa maneira o curso fica
organizado da seguinte forma: encontros presenciais semanais, provas e
apresentações de trabalhos também presenciais, as demais atividades são realizadas
via plataforma onde se encontram disponíveis os fascículos e os textos obrigatórios e
complementares e também vídeos.
Gil (1946), aponta que existem dois motivos para fazer pesquisa:
Há muitas razões que determinam a realização de uma pesquisa. Podem, no
entanto, ser classificadas em dois grandes grupos: razões de ordem
intelectual e razões de ordem prática. As primeiras decorrem do desejo de
conhecer pela própria satisfação de conhecer. As últimas decorrem do desejo
de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz (GIL,
1946, p.17).

Cientes da importância da pesquisa científica na formação acadêmica, o
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia – EAD determinou no Projeto
Político Pedagógico que a disciplina deve estar distribuída durante os períodos da
seguinte forma:
1) Pesquisa, extensão e Prática pedagógica I-105h;
2) Pesquisa, extensão e Prática pedagógica II-105h;
3) Pesquisa, extensão e Prática pedagógica III-105h;
4) Pesquisa, extensão e Prática pedagógica IV-105h.
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No primeiro período tivemos uma introdução sobre a disciplina onde
aprendemos sobre Metodologia da Pesquisa Educacional (60h), onde tivemos por
base, Souza (2009). Ainda no mesmo período demos início a PEPPI (105h), onde
aprendemos a elaborar problemas, realizamos uma entrevista, fomos a campo e
finalizamos a disciplina elaborando um banner que foi apresentado em seminário. No
segundo período iniciamos PEPPII (105h), onde usamos Gil (1946), nesse momento
começamos a aprofundar nossa produção científica, aprendemos a elaborar um
projeto de pesquisa seguindo o passo indicado por Gil (1946). Não realizamos
seminário nesse período, mas fizemos a postagem do resultado do trabalho. No
terceiro período realizamos um seminário de Linguagem, o que também nos
acrescentou bastante.
Em suma, estamos no quarto período e acabamos de concluir a disciplina de
PEPPIII (105h), onde aprendemos a identificar três tipos de pesquisa:
Fenomenológica, Pesquisa-Ação e Etnográfica. A turma se dividiu em grupos e cada
grupo foi a campo para trabalhar com um tipo de pesquisa. Fechamos a disciplina com
um seminário apresentado no Polo e aberto a toda a comunidade escolar, realizando
assim o papel de Extensão, promovendo um conhecimento científico onde há espaço
para um diálogo constante entre a universidade e as demandas sociais.
Os resultados desses estudos serão apresentados ao final de cada disciplina de
Pesquisa, extensão e Prática Pedagógica para os colegas do Curso, professores, tutores
presenciais e a distância e demais membros da comunidade, oportunizando pesquisas,
debates e discussões sobre os temas abordados e aprofundamentos nestas disciplinas
(PPP – p. 35, 2014).

Quando falamos em pesquisa dentro do contexto educacional, ainda há uma
certa resistência por parte da comunidade científica, como se a pesquisa realizada
pelos professores não tivesse validade. Mesmo assim prosseguimos, conscientes da
importância da pesquisa e da sua indissociabilidade com a extensão e o ensino. Nesse
sentido a extensão proporciona benefícios duplos, promovendo uma troca entre os
conhecimentos da universidade e da comunidade, como consequência dessa troca, a
universidade é provocada, influenciada e fortalecida. Como afirma Castro, a extensão:
[...] se coloca como um espaço estratégico para promover práticas integradas entre as
várias áreas do conhecimento. Para isso é necessário criar mecanismos que favoreçam
a aproximação de diferentes sujeitos, favorecendo a multidisciplinaridade;
potencializa, através do contato de vários indivíduos, o desenvolvimento de uma
consciência cidadã e humana, e assim a formação de sujeitos de mudança, capazes de
se colocar no mundo com uma postura mais ativa e crítica. A extensão trabalha no
sentido de transformação social (CASTRO 2004, p. 14).

De acordo com Gil (1999 apud Amaral, 2010), “o ser humano valendo-se de
suas capacidades, procura conhecer o mundo que o rodeia [...] desenvolvendo
sistemas mais ou menos elaborados que lhe permitem conhecer a natureza das
coisas e o comportamento das pessoas”. Essa é a experiência que temos vivenciado
na nossa formação com relação à pesquisa, hoje cursando o quarto período e já tendo
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
realizado vários seminários, todos para apresentar pesquisas científicas realizadas
pelo curso de pedagogia tanto de cunho bibliográfico como também pesquisas de
campo.
A teoria é necessária e nos ajuda muito, mas por si só não fornece os critérios
suficientes para nós estarmos seguros de agir como certo. Nenhuma teoria pode ser
tão boa a ponto de nos evitar erros. A gente depende em última análise da prática –
especialmente da prática social – para verificar o maior ou menor acerto do nosso
trabalho com conceitos (e com as totalizações) (KONDER 2000, p. 43).

Essa experiência aponta para a importância de o profissional pesquisar através
de sua prática, levantando questionamentos acerca de realidades que o cercam e
deixando assim suas contribuições para a sociedade em que vive. Gil (1999, p. 42),
destaca esta característica da pesquisa ao afirmar que ela é “o processo formal e
sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da
pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de
procedimentos científicos”.
Quando fomos desafiados por nossa tutora presencial a participar desse
congresso ouvimos a seguinte frase: “ Escrever é fácil. Você começa com uma letra
maiúscula e termina com um ponto final. No meio você coloca ideias”. Pablo Neruda,
poeta chileno. Temos a consciência de que fácil não é! Porém necessário e
transformador. Só quem vive a experiência da pesquisa científica e vive o mergulhar
de uma produção sabe o valor disso na sua formação acadêmica.
Enquanto nos capacitamos como profissionais, estamos buscando
conhecimento que seja não apenas para a vida pessoal, mas um conhecimento para
transformar a sociedade. Desta forma a pesquisa científica adquire uma dimensão
grandiosa, pois segundo Amaral (2010), adquirir conhecimento não é apenas saber
sobre um objeto, mas ter a capacidade de utilizá-lo, extraindo assim, todos os recursos
que ele possa oferecer para a sociedade.
A Pesquisa em si se associa ao campo científico a medida em que se revela
como um trabalho aprofundado que visa a busca de novas descobertas. Se não de
encontrar respostas, ao menos de levantar questionamentos e indagações que façam
desvelar-se realidades já existentes.
Gil (1999, p. 42), nos aponta duas finalidades da pesquisa, definindo-a como
pura e aplicada, a primeira como aquela que “[...] busca o progresso da ciência,
procura desenvolver os conhecimentos científicos sem a preocupação direta com
suas aplicações e consequências práticas”. Enquanto a segunda “tem como
característica fundamental o interesse na aplicação, utilização e consequências
práticas dos conhecimentos”. Nesse sentido corroboramos com a segunda linha de
pesquisa, pois acreditamos na mesma como um caminho de transformação das
realidades que nos cercam, principalmente no tocante a educação.
A cada passo que tomamos consciência da importância e do valor da pesquisa
nos certificamos de estar no caminho certo e nos damos conta da importância dessa
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vivência na nossa formação, de forma que se não vivenciássemos isso perderíamos
a oportunidade de crescer e de nos tornarmos profissionais no futuro capazes de
pesquisar sobre a nossa própria prática.
Podemos destacar que não é uma tarefa fácil para o estudante-pesquisador no
início de sua formação fazer a seleção da base teórica que dará suporte a sua
pesquisa, nesse sentido é de suma importância a orientação e do papel do professor
na formação do estudante para a pesquisa. No entanto, mesmo sabendo que:
[...] não existe garantia de que qualquer empreendimento de pesquisa apresente, na
realidade, informação significativa, precisa e não enviesada. Mas os processos de
pesquisa têm maior probabilidade de fazê-lo do que qualquer outro método conhecido
pelo homem (SELLTIZ; WRIGHTSMAN; COOK, 1975, p. 5).

Na verdade, a autora Chauí (1998), vai ainda mais longe no entendimento que
devemos ter sobre a pesquisa especialmente dentro da docência, ela afirma que a
pesquisa “é uma estratégia de intervenção e de controle de meios ou instrumentos
para consecução de um objetivo delimitado”, é também “a posse de instrumentos para
servir e controlar alguma coisa”. Convém, portanto, que se tenha consciência do valor
dessa ferramenta chamada pesquisa, de forma que sabendo o profissional utilizar-se
dela da forma apropriada terá condições de alcançar seus objetivos. Por isso
salientamos a importância da produção científica como um exercício constante no
exercer da profissão e não apenas durante a formação acadêmica.

5 Considerações finais
A Experiência que vivenciamos até o presente momento vem de encontro com o
relatado nas citações acima, evidenciando assim que se há um caminho para
promovermos mudanças nas realidades que nos cercam, esse caminho é o da
pesquisa científica, pois através dela ganhamos credibilidade para questionar
realidades existentes e propor novos caminhos. Motivados por essa constatação e
também por acreditarmos na questão social que é responsabilidade da universidade
pública, prosseguimos na nossa busca pela produção do saber científico, o que sem
dúvidas se apresenta como o maior desafio para nós estudantes: deixar contribuições
para a sociedade da qual fazemos parte.
Salientamos a necessidades de estudos que indiquem caminhos para tornar a
Educação a Distância uma metodologia de ensino cada vez mais eficiente devido a
demanda da sociedade cada vez mais sem tempo. Destacamos ainda a necessidade
de estudos que apontem para as contribuições da pesquisa científica na formação
acadêmica e que motivem os acadêmicos a prosseguirem nesse caminho de
produção científica mesmo após a sua formação, contribuindo assim para as
mudanças sociais. Propomos também que em todas as disciplinas sejam privilegiadas
atividades teórico-práticas, semelhantes às que temos vivenciado em
PEPP, pois já constatamos na nossa prática cotidiana que quando temos essas
atividades o nosso aprendizado é muito mais proveitoso.
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Resumo - Este trabalho traz reflexões sobre como o diálogo estabelecido no
ambiente virtual de aprendizagem pode levar à aprendizagem em Matemática, ou
ainda, como a ausência ou mau uso da comunicação pode comprometer a
aprendizagem. Os sujeitos da pesquisa são ex-alunos dos cursos de
Especialização Latu Sensu em Matemática e alunos de Licenciatura em
Matemática, ofertados pela Universidade Federal de São João del-Rei(UFSJ) na
modalidade à distância. São oriundos dos polos de Campo Belo - MG e Francisco
Sá - MG. Foi aplicado um questionário em cuja análise foi possível identificar que:
os alunos reconhecem que aprendizagem e comunicação encontram-se interrelacionados; percebem relação entre sua formação profissional e a comunicação;
de modo geral, nem sempre se preocupam em como se comunicar; não
apresentaram reflexões no sentido de compreender que a forma como nos
comunicamos por escrito podem comprometer as discussões, o aprendizado e
também as relações entre as pessoas, reconhecem a necessidade de construir um
ambiente de aprendizagem colaborativa. Também foi possível constatar que há
necessidade de reflexões em torno do que significa trabalho em conjunto,
substituindo “busca por ajuda” por “ajuda mútua”.
Palavras chave: educação a distância, Educação Superior, Matemática.
Abstract - This work brings reflections on how the dialogue established in the
virtual learning environment can lead to learning in mathematics, or as the absence
or misuse of communication can compromise learning. The research subjects are
former students of specialization course Latu Sensu in Mathematics and Students
of Bachelor in Mathematics, offered at the Federal University of São João del Rei
(UFSJ) in distance mode. Those students come from the poles of Campo BeloMG field and Francisco Sá-MG. Was applied a questionnaire, whose analysis was
possible to identify that: the students recognize that learning and communication
are inter-related; realizes relationship between your vocational training and
communication; in general mode, don't always worry about how to communicate;
reflections not presents any sense understanding what a way we communicate in
may written compromise as discussions, learning and also as relations between
how people, recognize the need to build a collaborative learning environment. It
was also established that there is need for reflections around doing which means
work jointly, replacing "help search for" for "mutual aid."
Keywords: Distance Education, learning, communication.
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1. Introdução e Justificativa
Em pesquisa anterior, intitulada “A formação matemática do professor no
ambiente virtual de aprendizagem: a visão dos estudantes de graduação a distância
da UFSJ”, realizada no segundo semestre do ano 2015, na qual se buscava discutir
questões relacionadas à formação matemática do professor no ambiente virtual de
aprendizagem (AVA), surgiram respostas que afloraram a curiosidade sobre os
possíveis impactos na aprendizagem causados pela utilização da comunicação e
dos recursos disponíveis para comunicar-se no AVA de forma insuficiente.
Além do mais, a participação nos ambientes virtuais, como aluna e
especialmente atuando como tutora à distância, conduziram-me ao pressuposto de
que muitas das dificuldades de aprendizagem poderiam ser decorrentes da
insegurança ao transpor ideias e raciocínios por meio da linguagem escrita.
Dessa forma, acredita-se que a falta de comunicação de qualidade pode
causar impactos no desenvolvimento e, consequentemente, na avaliação do aluno.
De modo geral, a indagação surgida é a seguinte: Como a comunicação
estabelecida no AVA influencia no processo de construção de conhecimento de
alunos de cursos à distância?
Contudo, entendendo que a discussão acerca de comunicação e colaboração,
especialmente na Educação a distância, dá margens para discussões sob diversas
perspectivas, o que se quer destacar neste trabalho é a comunicação entre pessoas
no AVA. Sendo assim, o foco está nas inter-relações estabelecidas entre os
indivíduos visando a aprendizagem. É de interesse, no presente trabalho,
compreender como as discussões e reflexões levam à aprendizagem, ou ainda,
como a ausência ou mau uso da comunicação no AVA pode comprometer a
aprendizagem em Matemática.
Compreendendo ainda que esta temática necessita de dedicação especial,
este trabalho não visa uma discussão exaustiva, mas o seu objetivo é apresentar o
entendimento sobre esta temática de uma amostra composta por alunos de dois
cursos da área de Matemática – curso de Especialização Latu Sensu em
Matemática e curso de Licenciatura em Matemática, ambos ofertados pela UFSJ na
modalidade à distância. Os sujeitos da pesquisa são ex-alunos da Especialização e
alunos da Licenciatura que estão encerrando o curso, pertencentes aos polos de
Campo Belo e Francisco Sá, no estado de Minas Gerais.
A fim de se cumprir tal objetivo, é utilizado, como método de coleta de dados,
um questionário, que foi enviado para o email pessoal de cada um, em alguns casos
por intermédio de tutores presenciais. Os resultados apontados são baseados na
interpretação das repostas dos respectivos participantes, onde buscou-se verificar
qual o papel atribuído por eles à comunicação estabelecida no AVA e,
principalmente, à interação colaborativa para sua formação matemática e
pedagógica.
Pretende-se, com as ideias aqui lançadas, proporcionar reflexões não apenas
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em relação aos possíveis problemas existentes quanto à comunicação, mas
inclusive, causar um repensar sobre o que significa o termo e qual a sua importância
na educação a distância.

2. Algumas considerações teóricas
2.1 Relacionando comunicação, colaboração e interação na Educação a
Distância
Conforme mencionado, o entendimento aqui sobre o termo comunicação vai
além da ideia de transmissão de informações. É a comunicação a responsável pelas
relações humanas, a convivência, e, portanto, a mediadora da colaboração e da
interação; itens fortemente recomendados e discutidos quando se trata de educação
a distância. Mas vale ressaltar que ela é essencial, qualquer que seja a modalidade
de ensino em que estejamos inseridos, como nos lembram Borba, Malheiros e
Amaral (2014) ao trazerem a consideração de Alro e Skovsmose(2006) de que a
qualidade da aprendizagem está intimamente ligada à qualidade da comunicação. E
esta afirmação nos remete a dar atenção a todos os tipos de comunicação, seja ela
oral ou escrita, síncrona ou assíncrona. Neste caso, especial atenção se dá à
comunicação virtual, especificamente à linguagem escrita, conforme delimitado
anteriormente como foco deste trabalho.
Crê-se, neste trabalho, que a qualidade da comunicação implica em qualidade
da aprendizagem porque é através dela que o estudante pode fazer de sua
participação no ambiente virtual uma ação colaborativa; é pela intensidade e doação
no ato de comunicar-se que as ideias lançadas nas discussões se articulam e se
transformam em aprendizado. Segundo Borba, Malheiros e Amaral (2014) “a
colaboração é determinada pela vontade interna de cada indivíduo de querer
trabalhar junto com o outro, de desejar fazer parte de um determinado grupo”, então,
aprender colaborativamente deve ser uma atitude, ao mesmo tempo, de cada um e
de todos, pois, ainda como refletem os autores, não se trata de uma relação de um
para outro, onde um auxilia e o outro recebe o auxílio, mas sim de uma relação
recíproca de ajuda, onde

“a realização de atividades acontece de forma coletiva, de modo que a
tarefa de um complementa a do outro, visto que, na colaboração, todos
visam a atingir objetivos comuns, trabalhando conjuntamente e se apoiando
mutuamente para isso”. (BORBA, MALHEIROS e AMARAL, 2014, p. 31)

Na colaboração o aprendizado é resultado do que todos compartilham, todos
discutem, todos contribuem. Logo, não há espaço para o simples
“compartilhamento” de tarefas resolvidas, o que leva a meras cópias não refletidas.
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O que deve acontecer num ambiente de aprendizagem colaborativa é o
compartilhamento de orientações e estratégias de resolução de problemas e outras
atividades, com o intuito de proporcionar discussão e reflexão a respeito de
conteúdos, ideias e procedimentos. Em Matemática, essa troca de ideias é parte
essencial do aprendizado, porque os estudantes não só resolverão uma
determinada tarefa como estarão se preparando para a realização de atividades
futuras.
Contudo, vale esclarecer que a importância da comunicação e colaboração
não se restringe à possibilidade de trocar ideias sobre resoluções de atividades,
geralmente de cunho específico de Matemática, mas deve-se também estabelecer
uma comunicação de cunho pedagógico, que leve os estudantes a refletirem sobre
as práticas da profissão docente, assim como sinalizam Zampieri e Zabel (2015).
Dessa forma, as discussões não devem apenas basear-se em conteúdos
matemáticos.
Diante disso, vale pensarmos num conceito de colaboração que contemple
tanto a aprendizagem quanto a educação a distância. Habitualmente, a colaboração
é entendida como trabalho em comum entre duas ou mais pessoas, conforme se
apresenta nos dicionários da língua portuguesa, no entanto, se trata de uma visão a
ser ampliada, reconhecendo o papel da tecnologia, assim como considera Zulatto
(2007).

Aprendizagem colaborativa online como o processo em que alunos,
professores e tecnologia participam ativamente e interagem a distância para
produzir significados coletivamente, levantando incertezas que alimentam a
busca por compreensões e suscitam novas incertezas. Dessa forma, seres
humanos e mídias planejam e desenvolvem ações de interesse de um
grupo, respeitando as individualidades, de modo a produzir conhecimento
colaborativamente no ciberespaço. (ZULATTO, p.70, grifos da autora apud
in BORBA, MALHEIROS e AMARAL, 2014, p.37)

Podemos ressaltar deste fragmento dois pontos importantes, sendo um, o
papel de auxílio e sustentação que a tecnologia oferece à comunicação e
colaboração e outro se refere às ações desenvolvidas pelos envolvidos nas
atividades. A respeito deste último, é essencial refletirmos sobre o modo como nos
comunicamos online, pois não há garantia de que nossas falas, quando escritas,
serão compreendidas e transmitam exatamente o que queremos dizer. Frases mal
colocadas ou mal redigidas podem atrapalhar a convivência virtual, comprometer as
ações em conjunto e prejudicar o aprendizado. Nesse sentido, Borba, Malheiros e
Amaral (2014) colocam que

... o compromisso e a colaboração fluem quando os interesses individuais
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são respeitados e valorizados, uma vez que esses fatores influenciam
significativamente a qualidade da discussão em um AVA. O apoio mútuo
entre seus membros é um fator fundamental de sobrevivência de um
ambiente colaborativo. O respeito aos saberes conceituais e às
experiências de cada professor em formação, assim como em relação às
suas dificuldades, são imprescindíveis para o processo de aprendizagem.
(p.32)

Afinal, como realizar um trabalho em parceria sem compreender as
individualidades de cada um? Sem isto, não haverá interação e aprendizagem.
Interagir implica em exercer ações mutuamente, que por sua vez exige
trabalho em comum, necessitando então de uma comunicação clara, objetiva e,
sobretudo, respeitosa.
Portanto, os três itens – comunicação, colaboração e interação – encontramse intimamente ligados, compondo a base de sustentação da participação e
consequentemente da aprendizagem.

3. Aspectos metodológicos
Como já mencionado, com este trabalho pretende-se levantar reflexões e
observações que possam contribuir para um melhor entendimento sobre
comunicação e aprendizagem em Ead. Para isso, foram delimitados os seguintes
objetivos:







Verificar se os alunos consideram a aprendizagem matemática e a
comunicação online de forma articulada.
Verificar qual o papel atribuído pelos alunos à comunicação e à interação
colaborativa estabelecida no AVA, para sua formação matemática e
pedagógica.
Conhecer o que pensam os alunos sobre a produção do conhecimento
matemático a partir dos recursos de comunicação oferecidos pelo AVA.
Identificar aspectos sobre como os alunos se comunicam de forma escrita.
Conhecer possíveis dificuldades referentes à comunicação online.
Verificar se os alunos relacionam comunicação, interação e colaboração no
processo de aprendizagem.

A fim de obter as informações necessárias foi aplicado um questionário a uma
amostra de alunos de dois cursos da área de Matemática da UFSJ conforme
mencionado anteriormente.
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4. Apresentando e discutindo novos dados
Refletindo especificamente sobre o tema comunicação/colaboração, um
questionário foi elaborado e aplicado, conforme explicado na introdução deste
trabalho. As respostas são analisadas nesta seção.
Quando questionados a respeito do papel que a comunicação online ocupa
na aprendizagem em um curso a distância, as respostas caminharam na mesma
direção, reconhecendo que o processo de aprendizagem depende do
estabelecimento de comunicação, como se vê a seguir:

Importância total. Era o único meio de comunicação com tutores,
professores e colegas de outros polos. Trouxe importância para formação
matemática e pedagógica através da troca de ideias e opiniões.
A comunicação online era a única forma de comunicação, tudo que
aprendemos dependeu dela.
...a comunicação é essencial e fundamental para o sucesso da EaD.
é o único meio de comunicação que temos durante o curso. Imagino que
não seria possível um curso a distância, principalmente de uma disciplina
como a matemática, sem poder contar com a comunicação no ambiente
virtual. Serve sim para aproximar as pessoas e proporcionar uma melhor
aprendizagem.

Um dos alunos, através de suas respostas, salienta a importância da
conversa de modo a garantir a aprendizagem dos conteúdos abordados. Ele
comenta que o resultado de seus estudos dependia da forma com que ele se
relacionava com a tutora, e assim não só justificava o papel da comunicação em sua
aprendizagem, como aponta o diálogo como aspecto condicionante na
aprendizagem à distância, conforme acreditam Borba, Malheiros e Amaral (2014).
Uma das falas do aluno é a seguinte:

Foi muito útil para o processo de aprendizagem. A forma que eu conversava
com a tutora à distância ajudava para sanar as dúvidas. Os conteúdos
chegavam mais rápidos e eficientes, contribuindo no tempo e na qualidade
do estudo.

Explicando o modo como estabelecia a comunicação no curso, este aluno nos
mostra como a forma de participação numa atividade, assim como a intensidade da
interação estabelecida entre alunos e, especialmente, entre alunos e tutores
interfere na qualidade da aprendizagem. Além do mais, ele nos leva a reafirmar que
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a participação se torna colaborativa na medida em que temos vontade de participar,
de usar a comunicação não só em nosso favor, mas em benefício do outro, e isto é
perceptível em suas colocações,

Transformava o ambiente virtual em uma sala de aula participativa.
Ajudando os colegas com dificuldades e divulgação de vídeos- aulas.
Trabalhava com colegas da mesma turma e de turmas de outras regiões,
com isso, favorecia uma forma de organizar fóruns para todos os alunos
com o objetivo de sanar as dificuldades em cada conteúdo ministrado na
plataforma virtual... No meu caso, eu até postava links do Youtube para a
divulgação de vídeos-aulas.

No entanto, nem todos relatam ter participado de experiências de efetiva
colaboração, justamente por não haver o mesmo envolvimento por parte de todos,
levando um dos alunos a comentar que,

(a comunicação) Proporcionou pouca aprendizagem colaborativa, pois a
troca de informações não era muito intensa. Não havia realização de tarefas
coletivas.

Pontuaram ainda problemas em relação à interação entre tutor e alunos,
citando até mesmo a falta ou pouca comunicação, como se vê, por exemplo, na fala
a seguir,

Na verdade, o que mais me lembro era da falta de comunicação
principalmente por parte do tutor, pois a sua interação não era muito legal.

Estas falas nos levam a refletir sobre o fato da nossa participação no AVA
depender da forma com que nos inserimos nele, confirmando que a qualidade da
participação dos envolvidos no processo de produção de conhecimento é resultante
da interação, do diálogo e da colaboração estabelecidos entre eles, como afirmam
Borba, Malheiros e Amaral (2014). Além disso, comprovam os dizeres dos autores
de que a qualidade da Ead está diretamente ligada à interação, ao diálogo e à
colaboração.
Além de críticas, referentes a envolvimento e participação, alguns dos alunos
levantam ainda outros pontos. Quando questionados sobre a qualidade da
comunicação por meio da linguagem escrita no ambiente virtual comentaram que
nem sempre esta comunicação ocorreu de forma satisfatória, transmitindo ideias
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com clareza e objetividade.
Quanto a estes e outros itens, surgiram opiniões diferentes, mostrando que
embora as pessoas estejam inseridas num mesmo contexto, a forma como elas
vivenciam as experiências são diferentes. Quando questionados se a comunicação
se dava de forma harmoniosa ou não, as respostas não convergiram. Enquanto
havia quem afirmasse que sim, houve também quem tivesse argumentos para
afirmar que não. Nesse sentido, um dos comentários que chamou atenção foi o
seguinte:

Aprendi a discutir em ambientes virtuais e a conhecer e respeitar novas
ideias.

Esta fala comprova que embora haja relato de problemas, há esforços para a
implementação de uma comunicação interativa, onde o verdadeiro sentido de
aprendizagem colaborativa seja compreendido.
Em geral, nota-se que estes alunos ao reconhecerem a ligação entre
comunicação e aprendizagem, sinalizam a percepção de haver relação entre sua
formação profissional e a comunicação estabelecida no curso. Alguns afirmam
(como na primeira fala acima) que a comunicação foi importante tanto para a
formação matemática quanto pedagógica, já outros apresentam opinião diferente,
como mostra a fala da aluna a seguir,

Sobre a formação matemática me trouxe vários ganhos mas a pedagógica
deixou a desejar.

Por estas e outras falas observa-se que, nem sempre, a comunicação nos
cursos de Matemática aqui referidos, têm levado a discussões acerca de práticas de
ensino. Este fato é preocupante, pois mostra que nem sempre a comunicação
estabelecida nas discussões tem contribuído efetivamente para o desenvolvimento
da prática dos professores de matemática, levando, mais uma vez à consideração
de Zampieri e Zabel (2015) de que a comunicação nos cursos de Matemática não
deve ser restrita à abordagem de conteúdos matemáticos.
Além disso, identificaram que a comunicação é a base para interação,
entendendo interação como algo mais que uma simples conversa, como se percebe
na fala a seguir:

... a interação dos fóruns foi fundamental para a troca de conhecimento e
para tirar dúvidas sempre que havia.
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Nesse sentido, percebe-se que ao citarem o termo “troca” tanto na referida
fala, quanto em outras, mostram que há entendimento de que a interação e,
portanto, a comunicação é um processo bidirecional. E, como apontam Zampieri e
Zabel (2015), bidirecionalidade é item fundamental, devendo haver
independentemente da forma como a comunicação ocorre.
Nesse aspecto, é importante relatar que também houve reconhecimento de
que “compartilhar” respostas e resoluções no AVA nem sempre significa estabelecer
uma comunicação bidirecional e pautada na colaboração, como bem observado na
fala a seguir:

O ensino em Ead pode levar ao distanciamento se os alunos estiverem
interessados somente nas resoluções dos problemas e não na
interatividade.

Contudo, pode-se observar que esta preocupação não foi frequente nas
respostas dos alunos, os quais na maioria das vezes relacionaram o uso da
comunicação com o objetivo de tirar dúvidas, de onde se percebe que ainda é
frequente o estabelecimento de comunicação apenas em busca de um interesse
pessoal (as resoluções das atividades avaliativas). Assim, uma comunicação onde
não haja distinção entre quem é o emissor da informação e quem é o receptor,
conforme defendem Zampieri e Zabel (2015) pode ficar comprometida.

5. Considerações finais
Inicialmente se nota que os alunos entendem comunicação e aprendizagem
como itens inter-relacionados, no entanto, não fizeram comentários explícitos que
apontem para o reconhecimento da ocorrência de dificuldades em decorrência de
problemas relativos à comunicação, colaboração e interação.
Quando questionados sobre qualidade da comunicação, a tendência foi
dirigir-se à forma de comunicação de outras pessoas, principalmente dos tutores.
Com exceção de alguns casos, nota-se a falta de comentários que mostrassem
haver interesse e cuidado ao estabelecer comunicação por meio da escrita,
pensando na compreensão de quem está recebendo as mensagens. De modo geral,
ainda não foi frequente a preocupação em relação ao que e como se comunicar.
Não apresentaram reflexões no sentido de compreender que a forma como nos
comunicamos por escrito podem comprometer as discussões, o aprendizado e
também as relações entre as pessoas, por isso, penso que este assunto merece
ganhar espaço nos cursos a distância para que os alunos possam se conscientizar e
se comunicar de forma satisfatória.
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Percebe-se que os recursos de comunicação são utilizados para busca de
ajuda na realização de atividades, para troca de informações e ideias sobre as
resoluções, no entanto, para alguns, isso não significava que as tarefas realmente
estavam sendo realizadas coletivamente, havendo sim uma relação onde aquele
que detém o conhecimento necessário numa atividade, transmite a outro que
também necessita realizá-la. E isto implica que há necessidade de reflexões em
torno do que significa trabalho em conjunto, substituindo “busca por ajuda” por
“ajuda mútua”. Mas, vale salientar, que há alunos que reconhecem e tentam
construir um ambiente de aprendizagem colaborativa, onde as contribuições vão
além da simples troca de resoluções de tarefas.
Outro ponto que merece destaque nas respostas se refere às contribuições
da comunicação para a formação matemática e pedagógica dos estudantes, pois é
notável a divergência de opiniões quanto ao assunto. Enquanto há aqueles que
pensam haver contribuição tanto para a formação matemática quanto pedagógica
apenas por existir a troca de ideias e opiniões, há outros que consideram que a
formação pedagógica não foi contemplada com a comunicação estabelecida.
Considero que as observações trazidas aqui merecem ser discutidas nos
cursos a distância de Matemática porque é por meio da comunicação que
participamos ativamente das atividades do curso e podemos construir conhecimento.
Além disso, é através dela que a educação a distância, enquanto modalidade de
ensino, vem provar, que não se trata de uma educação distante, pois nos
comunicando satisfatoriamente estaremos substituindo a noção de distância pela
ideia de proximidade.
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